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POVZETEK 

Prehrana je vedno bolj industrijsko predelana ter slabše kakovosti, primanjkuje ji ustreznih 

vitaminov in mineralov. Ob padcu imunskega sistema in razvoju bolezni si želimo čim 

hitrejšega okrevanja in okrepitve imunskega sistema. Zadnja leta je opaziti, da je na tržišču na 

voljo vedno več prehranskih dopolnil, ki vplivajo na izboljšanje kakovosti prehrane, na 

izboljšanje in dvig imunskega sistema in na počutje ljudi. Prav tako na drugi strani tudi 

povpraševanje po tovrstnih izdelkih iz leta v leto narašča. To dokazujejo številne znanstvene 

raziskave in članki, ki smo jih uporabili v tej magistrski nalogi. V nalogi smo se osredotočili na 

nakupne dejavnike, ki vplivajo na nakup vitaminov in prehranskih dodatkov. 

Ključne besede: vitamini in prehranska dopolnila, potrošniki, nakupno vedenje potrošnikov, 

nakupni dejavniki, nakupno odločanje. 

SUMMARY 

The food in our diets is increasingly processed and low quality, lacking in vitamins and 

minerals. When our immune system is weakened, and disease develops, we want to recover as 

fast as possible and boost the immune system. The market for dietary supplements which 

improve nutrition, build up and boost the immune system, and improve general wellbeing has 

been growing in recent years. The demand for such products is also growing year by year, as 

evidenced by the many scientific studies and articles used in our master's thesis. The thesis 

focused on the factors that influence the purchase of vitamins and nutritional supplements. 

Keywords: vitamins and dietary supplements, consumers, consumer buying behaviour, buying 

factors, buying decision process. 
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1 UVOD 

Zdravje je naše največje bogastvo. Ob vsakdanjem hitrem tempu nam primanjkuje časa za 

kakovostne, raznovrstne in uravnotežene obroke, bogate s sadjem in svežo zelenjavo. Prav tako 

je danes hrana vedno bolj industrijsko predelana, osiromašena z vitamini in minerali in tako 

slabše kakovosti. Ob padcu imunskega sistema si želimo čim hitreje pomagati in preprečiti 

razvoj bolezni oz. imunski sistem čim prej okrepiti. Določeni vitamini in prehranska dopolnila 

so pomembna ob jemanju določenih zdravil in genetskih primanjkljajih (Žontar 2019).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Vitamini in prehranska dopolnila imajo zdravilen, terapevtski in kozmetični obseg uporabe. 

Poleg tega imajo potencial zagotavljanja prehranskih koristi za porabnika. Določeni izdelki so 

bili razviti za potrebe dovajanja pomembnih hranilnih snovi zaradi določenih prehranskih diet, 

ki jih imajo ljudje, nekateri zaradi zdravstvenih razlogov (nezmožnost telesa proizvesti ali 

absorbirati določeno hranilo) in določeni zaradi nezadostne ravni oskrbe s hrano (O`Connor in 

White 2010, 75). 

Zaradi teh različnih razlogov vedno več ljudi posega po vitaminih in prehranskih dodatkih kot 

dopolnilo k prehrani. Po definiciji Pravilnika o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 82/03, 

44/04, 72/05, 22/07, 104/10, 66/13) so prehranska dopolnila živila, katerih namen je 

dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali 

drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. Dajejo se v promet v obliki kapsul, pastil, 

tablet in drugih podobnih oblikah, v vrečkah s praškom, ampulah s tekočino, kapalnih 

stekleničkah in drugih podobnih oblikah, ki so oblikovane tako, da se lahko uživajo v 

odmerjenih manjših količinskih enotah.  

Pri izbiri vitaminov in prehranskih dopolnil naletimo na poplavo prehranskih dopolnil, ki jih 

lahko kupimo v lekarnah, specializiranih trgovinah, drogerijah, preko spleta in celo v živilskih 

trgovinah in supermarketih. Oglaševanja so zelo agresivna, globalni trg pa je po podatkih iz leta 

2016 težak 132,8 bilijona USD in naj bi dosegel 278,02 bilijona USD do leta 2024 

(Kennethreseach 2019). Ker prehransko dopolnilo ni zdravilo, se lahko trži enako kot preostalo 

blago široke potrošnje. Prav tako posamezna prva prijava prehranskega dopolnila v register ni 

več potrebna, kar pomeni, da ministrstvo za zdravje od leta 2013 ne sprejema in ne vodi več 

registra prehranskih dopolnil (Ministrstvo za zdravje RS 2014).  

V nadaljevanju smo kot teoretični okvir opredelili vedenje potrošnikov, ki ga opredeljuje in 

vključuje veliko več kot le nakup izdelka. Vedenje kupcev in porabnikov je neprestano 

proučevano s strani tržnikov, ki jih zanima, kdo kupuje, kdo uporablja in porablja njihove 

izdelke. Zakaj, kako, kdaj in kje opravljajo nakupe (Hoyer in Maclnnis 2010, 26)? Kakšne 

potrebe, želje in zahteve imajo potrošniki s strani trga izdelkov, storitev? Kakšne so izkušnje in 
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zadovoljstvo s kupljenimi izdelki, kako so zadovoljni s ponudbo in obravnavo pri nakupu? Ali 

z nakupom potrošnik želi zadovoljiti osebne ali skupne (družinske) interese? Proučevanje 

vedenja potrošnikov je torej proučevanje nastalih procesov, ki nastanejo, kadar posamezne 

osebe ali skupine izbirajo, kupujejo, uporabljajo izdelke, storitve, da bi zadovoljili svoje potrebe 

in želje. »Vedenje potrošnikov pa lahko opredelimo kot vedenje, ki ga potrošniki kažejo ob 

iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi in vrednotenju izdelkov, idej, storitev, za katere pričakujejo, 

da bodo zadovoljili njihove potrebe« (Vukasović in Jagodič 2017, 41).  

Dejstvo je, da morajo podjetja danes veliko bolje poznati potrošnika kot nekdaj. Poznati morajo 

dejavnike, ki vplivajo na njegov proces nakupnega odločanja. Ti dejavniki so po Hoyerju in 

Maclnnis (2010, 6) psihološki dejavniki, med katere sodijo motivacija, stališča, znanje in 

razumevanje, oblikovanje in spreminjanje odnosa ter spomin in učenje. Družbeni dejavniki, 

med katere prištevamo družino, status, družbeni položaj posameznika, življenjski slog. Sledijo 

kulturni dejavniki, ki zajemajo kulturo in družbeni razred. Kultura je po mnenju Vukasovićeve 

in Jagodiča (2017, 63) zapletena celota, ki vključuje znanje, običaje, umetnost, etiko, vero, 

zakone, ki jih posameznik pridobi kot pripadnik določene kulture in se prenašajo iz generacije 

v generacijo. Je najpoglavitnejši dejavnik, ki se ga ne zavedamo, vendar vpliva na 

posameznikove želje in vedenje. Zadnji dejavniki pa so osebni dejavniki, ki vključujejo starost, 

stopnjo življenjskega ciklusa družine, premoženjski status, življenjski slog, osebnost in 

samopodobo (Vukasović in Jagodič 2017, 64). 

Kot naslednje teoretično izhodišče smo obravnavali proces nakupnega odločanja, ki ima več 

različnih faz. Po Hoyerju in Maclnnisu (2010, 193) so te faze prepoznavanje problema oz. 

potreb, iskanje in zbiranje informacij, presoja oz. vrednotenje alternativ in nazadnje ponakupno 

vedenje. Prav tako smo opredelili vrste nakupnega odločanja, saj kadar imamo potrošniki nizko 

motivacijo, sposobnost in priložnost za odločanje, se odločamo drugače kot takrat, ko je 

motivacija večja, kadar gre za izdelek z višjo ceno, ko moramo vložiti več truda (Hoyer in 

Maclnnis 2010, 247). Pri odločanju vedno ocenjujemo celovito menjalno izkušnjo, ki je zelo 

kompleksna in zajema različne sestavine (dizajn izdelka, embalažo, blagovno znamko, podobo 

izdelka, asortiment, ceno in kakovost) (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 98). Prav slednji dve, 

torej ceno in kakovost ter odnos med njima, smo v nadaljevanju podrobneje tudi teoretično 

opredelili, saj po našem mnenju najpomembneje vplivajo na nakupno odločitev vitaminov in 

prehranskih dodatkov. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave  

Namen magistrske naloge je bil raziskati nakupne dejavnike potrošnikov pri nakupu vitaminov 

in prehranskih dopolnil ter na osnovi posnetka obstoječega stanja v obravnavanem vzorcu 

potrošnikov oblikovati priporočila za varnejši/nezavajajoč nakup vitaminov in prehranskih 

dopolnil. 
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Cilji magistrske naloge so bili: 

 pregledati in proučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja vitaminov in 

prehranskih dopolnil;  

 ugotoviti, kako veljavna zakonska ureditev in predpisi s področja prehranskih dopolnil v 

Sloveniji in EU ščitijo potrošnike;  

 proučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja nakupnega vedenja potrošnikov; 

 raziskati prakse potrošnikov/fizičnih oseb pri nakupu vitaminov in prehranskih dopolnil;  

 na podlagi izvedene raziskave predlagati izboljšave obstoječega stanja, v smislu priprave 

priporočil za varnejši/nezavajajoč nakup vitaminov in prehranskih dopolnil. 

V skladu z namenom in cilji magistrske naloge, smo si zastavili hipotezi, ki smo jih v 

empiričnem delu preverili: 

 H1: Potrošniki od izdelkov, ki jih uvrščamo med vitamine in prehranska dopolnila, 

najpogosteje uživajo med in druge čebelje pridelke. 

Javnomnenjska raziskava Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (2010) o uporabi 

prehranskih dopolnil je med drugim pokazala, da slovenski potrošniki med prehranskimi 

dopolnili najpogosteje uživajo med in druge čebelje pridelke, sledijo vitaminski pripravki, 

omega-3 in omega-6-maščobne kisline, probiotiki, rastlinski izvlečki, mineralni pripravki, 

koencim Q10, prehranska dopolnila za športnike in druga prehranska dopolnila.  

 H2: Certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka je pri nakupu vitaminov in prehranskih 

dopolnil pomembnejši dejavnik kot njihova cena. 

Cena je eden izmed t. i. nečutnih atributov, ki vplivajo na potrošnikov nakup, in sicer na dva 

načina. Prvi pravi, da predviden višji nakupni vložek vpliva na zmanjšanje namena nakupa. 

Drugi pa, da povečana kakovost izdelka lahko privede do večjih namenov nakupa (Kaur in 

Singh 2017, 172). Tudi Kraus (2015, 11) v svoji študiji navaja, da je certifikat o skladnosti in 

kakovosti izdelka lahko pomemben dejavnik, ki potrošnika prepriča o nakupu. Potrošniki 

pričakujejo zanesljiv proizvodni postopek, potrjen s certifikati, ki zagotavljajo visoko kakovost. 

Takšne izdelke lažje sprejmejo in jih uporabljajo. 

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

proučili domačo in tujo strokovno literaturo s področja vitaminov in prehranskih dopolnil ter 

veljavno zakonsko ureditev na tem področju. Prav tako smo proučili domačo in tujo strokovno 

literaturo s področja nakupnega vedenja potrošnikov.  

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja, kot jo opredeljujejo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005). Kot metodo zbiranja podatkov smo uporabili anketo 
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in zasnovali anketni vprašalnik v e-obliki na 1KA.si spletni platformi. 

Anketni vprašalnik smo oblikovali na podlagi pregleda literature. Sestavljen je iz treh delov, in 

sicer: 

 prvi del vprašalnika: trditve s področja pogostosti uporabe izdelkov, ki jih uvrščamo med 

vitamine in prehranska dopolnila;  

 drugi del vprašalnika: vprašanja in trditve s področja nakupnih dejavnikov, ki vplivajo na 

nakup izdelkov, ki jih uvrščamo med vitamine in prehranska dopolnil (npr. lastnosti 

izdelkov, embalaža, oglaševanje, motivacijski dejavniki ipd.); 

 tretji del vprašalnika: demografske lastnosti anketiranih (spol, starost, izobrazba in status). 

Vprašanja v prvem delu vprašalnika so oblikovana z ordinalno mersko lestvico, v drugem delu 

z nominalno in ordinalno mersko lestvico, v tretjem delu vprašalnika pa smo anketirane 

spraševali po spolu, starosti, izobrazbi in statusu.  

V raziskavi smo vzorčili po principu t. i. snežne kepe. Ciljno populacijo so predstavljali 

polnoletni potrošniki vitaminov in prehranskih dopolnil v Sloveniji. Ker je v našem primeru šlo 

za neslučajnostni vzorec, rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na celotno slovensko 

populacijo. Dostop do anketnega vprašalnika oziroma vprašalnik smo po spletni pošti in po 

aplikaciji Messenger posredovali tistim osebam, za katere smo vedeli, da so potrošniki 

vitaminov in prehranskih dopolnil, to je svojim 12 družinskim članom, prijateljem in znancem 

s prošnjo, da anketni vprašalnik izpolnijo ter ga posredujejo naprej svojim 5 družinskim članom, 

prijateljem in znancem (ki so potrošniki vitaminov in prehranskih dopolnil), ti ga prav tako 

izpolnijo in posredujejo naprej še 5 družinskim članom, prijateljem in znancem (ki so prav tako 

potrošniki vitaminov in prehranskih dopolnil). Na ta način je bilo posredovanih 450 anketnih 

vprašalnikov. Dostop do ankete smo objavili tudi na osebnem profilu Facebooka in LinkedIna, 

prav tako je dostop do ankete objavila fakulteta na svoji strani Facebooka. 

Sledila je analiza podatkov, kjer smo uporabili statistični program SPSS. Poleg osnovne 

statistične analize smo normalnost porazdelitve spremenljivk preverili s Kolmogorov-

Smirnovim testom. Hipotezo H1 smo preverili s Friedmanovim in Post-hoc testom, hipotezo 

H2 pa s Wilcoxon rang testom. 

Na podlagi izvedene raziskave smo predlagali izboljšave obstoječega stanja, v smislu priprave 

priporočil za varnejši/nezavajajoč nakup vitaminov in prehranskih dopolnil. Res je, da 

ugotovitev raziskave ni mogoče posploševati na celotno populacijo, so pa ta priporočila in 

ugotovitve zelo dobra podlaga za nadaljnje raziskovanje na tem področju. 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Naša osnovna predpostavka pri obravnavanem problemu je bila, da so posamezniki/potrošniki 

vsaj enkrat že kupili vitamine ali prehranska dopolnila ter da vitamine ali prehranska dopolnila 
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uporabljajo/uživajo dokaj nepremišljeno. 

Vsebinska omejitev je bila, da smo se omejili na nakupne odločitve potrošnikov vitaminov in 

prehranskih dopolnil. 

Metodološke omejitve: 

 omejili smo se na potrošnike (fizične osebe) vitaminov in prehranskih dopolnil, ki so starejši 

od 18 let in ki imajo odprt profil na Facebooku in LinkedInu, ter na potrošnike (fizične 

osebe) vitaminov in prehranskih dopolnil, ki smo ji pridobili preko elektronske pošte z 

metodo snežne kepe; 

 izbrali smo nenaključni vzorec, kar pomeni, da pridobljenih ugotovitev raziskave ne 

moremo posploševati na celotno slovensko populacijo. 
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2 VITAMINI IN PREHRANSKA DOPOLNILA 

V proizvodnji in pri porabi hrane se trenutno nenehno pojavljajo spremembe. Standardizirano 

pridelavo hrane postopoma nadomešča množična pridelava po meri. Skozi ta proces se 

globinsko spreminjajo in razvijajo tudi potrebe potrošnikov (Chauhan, Bhatia in Hirpara 2017, 

1128–1129). Vse pomembnejša postaja funkcionalna hrana, ki postaja v družbeni zavesti vse 

bolj povezana s temeljnimi vrednotami kakovosti življenja in z osnovnimi človekovimi 

potrebami. Opredeljujemo jo kot živila in sestavine živil, ki lahko poleg osnovnih prehranskih 

koristi prinašajo dodatne prednosti za zdravje. Koncept funkcionalnih živil se nanaša na 

biološko aktivne sestavine v živilih, ki lahko optimizirajo potrošnikovo telesno in duševno 

počutje. Funkcionalni prehrambni izdelki postajajo zaradi neposrednega vpliva na zdravje vse 

pomembnejši in se pojavljajo v različnih oblikah in skupinah produktov, funkcionalna živila pa 

postajajo pomemben sektor živilskega trga, ki hitro raste (Yucel, Topal in Kosoglu 2017, 15–

16).  

2.1 Opredelitev vitaminov in prehranskih dopolnil 

Prehranska dopolnila so opredeljena kot kakršen koli proizvod, ki je namenjen dopolnitvi 

prehrane in vsebuje eno ali več prehranskih sestavin. Vključuje vitamine, minerale, zelišča, 

prehranska dopolnila in proizvode, ki vsebujejo prehranske sestavine. Ljudje uživajo 

prehranska dopolnila iz več razlogov, kot so zaščita pred boleznimi ali zdravstvenimi težavami 

(npr. stres, prehlad, srčni infarkti, osteoporoza, rak, zobna gniloba in okvara nevronske cevi pri 

dojenčkih), za povečanje energije, izboljšanje telesne zmogljivosti in zaradi odpravljanja 

pomanjkljivosti določenih sestavin zaradi življenjskega sloga. Obstajajo številne vrste dopolnil, 

kot so nadomestila za neustrezen dnevni prehranski vnos, tista, ki pomagajo pri pospeševanju 

hujšanja, in tista, ki izboljšajo sposobnost pridobivanja telesne teže in mišične mase (Altamimi 

2019, 1). Prehransko dopolnilo je zakonsko opredeljeno kot proizvod, ki naj bi dopolnil 

prehrano. Prehranski dodatki niso zdravila in zato niso namenjena preprečevanju, blažitvi, 

diagnosticiranju ali zdravljenju bolezni (Bailey idr. 2013, 357). Kljub prej navedenemu jih 

potrošniki pogosto uporabljajo pri zdravljenju različnih stanj (Wawryk-Gawda idr. 2018, 111), 

saj je zadnjih 30 let prisotno prepričanje, da so prehranska dopolnila naravnejša in varnejša od 

t. i. farmacevtskih zdravil (Ung idr. 2019, 981). 

Razširjena uporaba prehranskih dodatkov izhaja iz prepričanja, da so učinkoviti pri 

preprečevanju bolezni in varni za uporabo. Vezano na to pogosto primanjkuje znanja o 

temeljnih razlikah med prehranskimi dopolnili in zdravili. Treba je upoštevati, da prehranska 

dopolnila poleg vitaminov in mineralov vsebujejo tudi sestavine, kot so aminokisline, 

maščobne kisline, vlaknine, probiotične mikroorganizme, med in encime pa tudi surov 

rastlinski material in zeliščne izvlečke, vključno s tistimi, ki se uporabljajo v fitoterapevtskih 

zdravilih (Wierzejska, Krzysztoszek in Karasiewicz 2018, 45). Zanimivo je, da v prehranskih 

dopolnilih ni posebnih omejitev glede najvišjih in najnižjih mejnih vrednosti sestavin 
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rastlinskega izvora. Prehranska dopolnila se uporabljajo zlasti pri okrevanju po prebolelih 

bolezenskih stanjih, prekomerni telesni aktivnosti ali drugih fizioloških stanjih, ki jih spremljajo 

prehranske pomanjkljivosti (Wierzejska, Krzysztoszek in Karasiewicz 2018, 46). 

Vitaminov lahko primanjkuje iz več razlogov. Primarno pomanjkanje je pomanjkanje, ki se 

pojavi, ko organizem ne dobi dovolj določenega vitamina iz hrane. Sekundarno pomanjkanje 

pa je lahko posledica osnovne motnje, ki omejuje ali celo preprečuje absorpcijo vitaminov 

zaradi različnih navad, kot so uživanje alkohola, kajenje in uživanje zdravil. Pri prekomernem 

zaužitju oz. pri prekoračitvi dopustne zgornje ravni vnosa (UL – uper intake level) lahko pride 

do hipertoksičnosti oz. do zastrupitve. Ravno zato so v Evropi določene meje odmerjanja 

vitaminov in mineralov, da se lahko varno uporabljajo kot prehranska dopolnila (Godswill idr. 

2020, 6–9).  

Vitamini so bili v prvi vrsti razviti za preprečevanje bolezni in z njimi povezanimi zapleti, kot 

so skorbut, beriberi in rahitis (Peters Okleshen, Shelton in Sharma 2003, 116).  

Ozaveščenost potrošnikov o vitaminih in prehranskih dopolnilih 

Glede na študijo Bornkesselove idr. (2014, 330–331) na ozaveščenost potrošnikov o sestavinah 

funkcionalnih živil (vitamini, minerali, antioksidanti, probiotiki in fitosteroli) v največji meri 

vpliva zdravstvena motivacija. Funkcionalne živilske sestavine, kot so vitamini in minerali, so 

dobro znane med širšim izborom potrošnikov, verjetno zaradi dejstva, da so najpogostejši tip 

prehranskih dopolnil. Pomembne so tudi informacijske strategije in izobraževanje. Kot je 

navedeno v študiji, so izdelki, katerih sestavine potrošniki poznajo, uspešnejši na trgu.  

Na seznanjenost uporabnikov s prehranskimi vidiki vitaminov in prehranskih dopolnil 

pomembno vpliva starost. S starostjo običajno naraščajo zdravstvene težave in diete starejših 

so bolj omejene, zaradi česar se povečujeta ozaveščenost o pomenu prehrane in znanje o 

prehranskih vidikih (Drichoutis, Lazaridis in Nayga 2015, 95). Prehransko znanje mlajših je v 

povprečju slabše zaradi manjše motivacije, saj mlajše vprašanja zaščite zdravja ne zanimajo 

toliko. Na zanimanje za zdravje in pogostost iskanja in uporabe informacij glede prehranskih 

vidikov pomembno vpliva motivacija preprečevanja negativnih učinkov prehrane. Povečano 

zanimanje za prehranske vidike pa zagotavlja boljše prehransko znanje (Bornkessel idr. 2014, 

331–332). 

Ozaveščenost potrošnikov o prehranski vrednosti dopolnil in hrane je pogojena s splošno ravnjo 

izobrazbe. Raven izobrazbe vpliva na seznanjenost potrošnikov o prehranskih sestavinah 

(Drichoutis, Lazaridis in Nayga 2015, 95). Splošno izobraževanje, kot kaže, vključuje tudi 

informacije o hranilnosti, ki zagotavljajo boljšo prehransko ozaveščenost. Videti je, da se višje 

izobraženi potrošniki tudi bolje seznanijo z različnimi informacijskimi viri in njihovo uporabo, 

kar jim zagotavlja boljšo prehransko razgledanost (Parmenter in Wardle 2020, 298). Višja 
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izobrazba lahko pripomore tudi k lažjemu razumevanju zapletenih razmerij med prehrano in 

zdravjem, lahko vpliva na ozaveščenost glede pomena vsebnosti hrane in dopolnil (Bornkessel 

idr. 2014, 331). 

Informiranost in ozaveščenost potrošnikov je nadalje odvisna od njihovih informacijskih 

strategij. Danes je potrošnikom na razpolago velika množica virov informacij v različnih 

medijih, v katerih lahko dostopajo do prehranskega znanja (Moreb, Priyadarshini in Jaiswal 

2017, 341). Mediji kot informacijski viri pomembno prispevajo k višanju ravni ozaveščenosti 

o pomenu prehrane v različnih demografskih skupinah potrošnikov. Razmerje med znanjem o 

prehrani in uporabo novih informacij je pri tem dvosmerno, saj že pridobljeno znanje vpliva na 

uporabo informacij, hkrati pa tudi uporaba informacij vpliva na znanje potrošnikov (Akabanda, 

Hope Hlortsi in Owusu-Kwarteng 2017, 31–38). Ključni dejavnik ozaveščenosti o sestavinah 

in pomenu hrane in dopolnil je zdravstvena motivacija. Zdravstvena motivacija vpliva na 

informacijske strategije potrošnikov, ki nadalje pogojujejo njihovo ozaveščenost in prehransko 

znanje (Tomaszewska idr. 2018, 76–79). Večja vključenost potrošnikov v skrb za lastno zdravje 

vpliva na njihovo večjo informiranost, ta pa jih povratno nadalje motivira za večjo vključenost. 

Iz te povezanosti izhaja predpostavka, da pogosta uporaba informacijskih virov o prehrani viša 

informiranost uporabnikov o prehranskih sestavinah (Bornkessel idr. 2014, 332–335). Na 

splošno so potrošniki dobro seznanjeni predvsem s pomenom prehranskih dopolnil vitamina C 

in kalcija. Obe sestavini imata dolgo zgodovino raziskav in igrata pomembno vlogo v zdravju 

uporabnikov (Adolph 2010, 2–9). 

2.2 Vrste in oblike vitaminov in prehranskih dopolnil 

Mikrohranila ali vitamini in minerali imajo številne zdravstvene koristi. Vzdržujejo tkiva, 

tvorijo kosti, zobe in splošno zdravje. So encimi za različne encimske sisteme, ki pomagajo 

uravnavati in usklajevati večino telesnih funkcij in drugih biokemijskih in fizioloških funkcij v 

telesu, ki so potrebne za življenje in zdravje. Potrebni so v različnih količinah skozi življenje. 

Pretežno jih organizmi potrebujejo v majhnih količinah, običajno v mikrogramih ali 

miligramih. Do leta 1935 je bila hrana edini vir vitaminov. Od tega leta dalje pa so bile na voljo 

tablete vitamina B kompleks iz izvlečka kvasa ter vitamin C. Vsi vitamini so bili identificirani 

s strani strokovnjakov v letih 1913 in 1948 (Godswill idr. 2020, 2-4). 

Prehranska dopolnila so običajno na voljo v obliki tablet, kapsul ali praška. Izbira in oblika oz. 

način uživanja prehranskega dopolnila je pogosto določena v osnovnih informacijah na nalepki. 

Tu so navedene sestavine, učinki in odmerjanje. Izdelki imajo običajno naveden natančen 

odmerek in priporočen dnevni vnos (Wawryk-Gawda idr. 2012, 111). 

Povzeto po raziskavi Ministrstva za zdravje RS (2010), bomo v nadaljevanju opisali naslednje 

skupine vitaminov in prehranskih dodatkov: vitaminske pripravke, mineralne pripravke, 

omega-3 in omega-6-maščobne kisline, probiotike, med in druge čebelje pridelke, prehranska 
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dopolnila za športnike, rastlinske izvlečke, koencim Q10 in druga prehranska dopolnila. 

2.2.1 Vitamini oz. vitaminski pripravki 

Vitamine delimo na tiste, ki so topni v vodi, in tiste, ki so topni v maščobi. Vitamini, ki so topni 

v maščobi, so vitamin A, D, E in K, v vodi pa je topni vitamin C in vseh 8 vitaminov skupine 

B. Vodotopni vitamini se zlahka raztopijo v vodi, topni v maščobi pa se absorbirajo preko 

črevesnega trakta s pomočjo lipidov oz. maščob (Godswill idr. 2020, 5). 

2.2.2 Mineralni pripravki 

Mineral je kemični element, ki je potreben za delovanje organizmov in opravljanje funkcij, 

potrebnih za življenje. Pet glavnih mineralov, ki so v človeškem organizmu, so kalcij, kalij, 

natrij, magnezij in fosfor, vsi ostali elementi (žveplo, železo, baker, cink, mangan, molibden, 

klor, kobalt, jod in selen) so zaznani v sledovih in imajo posebno biokemično delovanje v 

človeškem telesu. Kisik, ogljik, vodik in dušik so v telesu najpogostejši elementi, in sicer tvorijo 

približno 96 % teže človeškega telesa (Godswill idr. 2020, 25). 

2.2.3 Omega-3 in omega-6-maščobne kisline 

Za človeka sta pomembni le dve esencialni maščobni kislini: alfa-linolenska kislina (omega-3-

maščobne kisline) in linolna kislina (omega-6-maščobne kisline). Esencialne maščobne kisline 

(EFA) so maščobne kisline, ki jih mora človek zaužiti, ker jih organizem potrebuje za delovanje 

zdravja, vendar jih sam ne more sintetizirati. Za razliko od omega-3-maščobnih kislin in omega-

6-maščobnih kislin med esencialne maščobne kisline ne uvrščamo maščobne kisline omega-9, 

ker jih človeško telo lahko ustvari izključno iz mononenasičenih in nasičenih maščobnih kislin. 

Biološki učinki maščobnih kislin omega-3 in omega-6 so, da posredujejo v različnih bioloških 

interakcijah in procesih. Delež in medsebojno razmerje omega-3 in omega-6-maščobnih kislin 

v prehrani ima pomembne presnovne posledice in s tem različne učinke na fizično zdravje. 

Omega-3 in omega-6-maščobne kisline so pomembne komponente celičnih membran in 

pomembno vplivajo na številne celične funkcije. V telesu sodelujejo pri uravnavanju krvnega 

tlaka in vnetnih procesov. Posledice neustreznega vnosa se kažejo na ravni srčnih bolezni, 

vnetnih bolezni, sladkorne bolezni, rakavih bolezni ter na področju razpoloženja in vedenja 

(Saini in Keum 2018, 255–265). 

2.2.4 Probiotiki 

Probiotiki so živi mikroorganizmi, bakterije in plesni, ki ob zaužitju zagotavljajo različne 

koristi za zdravje, na splošno na način izboljšanja ali obnove črevesne flore. Med probiotike 

razvrščamo številne različne vrste mikroorganizmov, ki zagotavljajo različne učinke, vendar pa 
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večina izhaja iz dveh skupin: lactobacillusi in bifidobacteriumi. Lactobacillusi so najpogostejši 

probiotiki, ki jih najdemo v jogurtih in drugi fermentirani hrani. Njihovi različni sevi lahko 

pomembno pomagajo pri prebavnih zdravstvenih težavah. Bifidobacteriume najdemo v 

nekaterih mlečnih izdelkih. Pomagajo lahko pri lajšanju simptomov sindroma razdražljivega 

črevesja (IBS) in nekaterih drugih stanj. Posredno z uravnavanjem črevesne flore probiotiki 

prispevajo k izboljšanju zdravstvenih stanj, kot so bolezni kože, urinalne in vaginalne motnje, 

alergije in prehladi, ustno zdravje. Probiotiki so sicer opredeljeni kot hrana, ne kot zdravila, 

zato v nasprotju s farmacevtskimi podjetji ponudnikom probiotičnih dodatkov ni treba 

dokazovati, da so njihovi izdelki varni ali da delujejo (Kerry idr. 2018, 927–937). 

2.2.5 Med in drugi čebelji izdelki 

Čebelji izdelki so sprejeti kot funkcionalna hrana in jih dodajamo drugim živilskim izdelkom, 

da povečamo njihovo hranilno vrednost ali pa jih uporabljamo samostojno. Med čebelje izdelke 

sodijo med, cvetni prah, čebelji kruh, matični mleček, propolis ipd. So izdelki z naravno bogato 

hranilno vsebnostjo ter visoko vsebnostjo bioaktivnih sestavin, ki imajo blagodejne učinke in 

pozitivne vplive na zdravje ljudi. Bogati so z beljakovinami, enostavnimi sladkorji, 

esencialnimi aminokislinami in mononenasičenimi maščobnimi kislinami. Te lastnosti krepijo 

imunski sistem, pomagajo telesu v aktivnem boju s škodljivimi organizmi in snovmi, 

spodbujajo kakovostno regeneracijo tkiv ter posledično ščitijo splošno zdravje (Yucel, Topal in 

Kosoglu 2017, 19–23). 

2.2.6 Prehranska dopolnila za športnike 

 

Svetovni trg športne prehrane prestavlja naraščajoč, finančno donosen poslovni sektor, ki je bil 

leta 2012 vreden približno 20 milijard ameriških dolarjev in naj bi se do leta 2025 povzpel na 

50 milijard ameriških dolarjev (Ali, Lee in Rutherfurd-Markwick 2019, 579). Prehranska 

dopolnilna za športnike zajemajo raznoliko množico prehranskih dodatkov. Najbolj porabljeni 

dodatki so beljakovinski dodatki, aminokisline, vitamini in minerali, energetske pijače, kofein, 

kreatin in koencim Q10 (Aljaloud in Ibrahim 2013, 1–2). Beljakovinske dodatke in 

aminokisline uporabljajo predvsem športniki in rekreativci, vendar pa vse bolj tudi splošna 

populacija. Sprva so potrošniki beljakovinske dodatke konzumirali predvsem z namenom 

povečanja mišične mase, izboljšanja regeneracije po vadbi in izboljšanja učinkovitosti, danes 

pa postajajo beljakovinska dopolnila vse bolj običajni način skrbi za splošno zdravje. 

Beljakovine so osnovni gradniki telesnih celic in sodelujejo v domala vseh celičnih funkcijah, 

zaradi česar predstavljajo temeljno snov delovanja organizma. Sodobni način prehrane in 

prehranski produkti vsebujejo veliko ogljikovih hidratov in maščob, ki so običajno nosilci 

prijetnega okusa, medtem ko beljakovin v prehrani na njihov račun po nekaterih ocenah 

primanjkuje. Dodajanje beljakovin tako postaja splošen recept skrbi za telesno in duševno 

zdravje (Ali, Lee in Rutherfurd-Markwick 2019, 579–631).  
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2.2.7 Rastlinski izvlečki 

Rastlinski oz. zeliščni prehranski dodatki so izdelki iz rastlin, delov rastlin ali rastlinskih snovi. 

Namenjeni so uživanju in vsebujejo eno ali več sestavin, ki so namenjene dopolnjevanju 

prehrane. Rastlinske izvlečke, vključno s prehranskimi dodatki, uporablja približno 18 % 

odraslih. Pogosti primeri rastlinskih prehranskih dopolnil so ameriški slamnik, izvleček 

zelenega čaja, česen in olje jegliča. Rastlinski prehranski dodatki se pojavljajo v različnih 

oblikah, med drugim kot tablete, kapsule, mehki geli, gelirane kapsule, tekočine, praški ipd. 

(Fibigr, Šatínský in Solich 2018). 

2.2.8 Koencim Q10 

Koencim Q10 ali ubikinon je naravni kinon, ki ga najdemo v večini aerobnih organizmov od 

bakterij do sesalcev. Koencimi so snovi, ki krepijo delovanje encimov oz. beljakovin, ki 

delujejo kot katalizatorji pri posredovanju in pospeševanju procesov v telesu na kemični ravni. 

Koencim Q10 igra v človeškem telesu ključno vlogo, naraščajoča starost in nekatera 

zdravstvena stanja pa so povezani z upadanjem njegove ravni, zato ga dodajamo k prehrani. 

Uporablja se za obravnavo številnih različnih stanj. Zniža lahko krvni tlak, zdravi srčno 

popuščanje in druge bolezni srca, izboljša lahko nekatere kardiovaskularne simptome in 

tveganja. Pomaga lahko pri preprečevanju ali zdravljenju škodljivih učinkov jemanja zdravil za 

holesterol, kot so bolečine v mišicah in težave z jetri. Upočasni lahko napredovanje 

Alzheimerjeve bolezni. Preučuje se tudi kot preventivno zdravljenje migrenskih glavobolov, 

nizkega števila semenčic, raka, HIV, mišične distrofije, Parkinsonove bolezni, bolezni dlesni in 

številnih drugih stanj (Gutierrez-Mariscal idr. 2019, 2240–2242). 

2.2.9 Druga prehranska dopolnila 

Med prehranska dopolnila sodijo tudi vsi preostali izdelki, namenjeni dopolnitvi prehrane na 

način jemanja užitnih snovi v obliki tablet, kapsul, praškov, tekočin ipd. Prehranska dopolnila 

zagotavljajo različna hranila, bodisi pridobljena iz naravnih virov bodisi pridobljena sintetično. 

Med prehranska dopolnila sodijo tudi snovi, za katere ni povsem potrjeno, da so bistvene za 

zdravje, vendar se tržijo z blagodejnimi biološkimi učinki (Hassan idr. 2020 23–27). 

2.3 Trg vitaminov in prehranskih dopolnil 

V ZDA približno 68 % odraslih uporablja prehranske dodatke. Po podatkih iz leta 2013 je bil 

največji trg prehranskih dopolnil v Aziji in Pacifiku, ki sta predstavljala kar 31,2 % globalnega 

trga prehranskih dopolnil. Sledila sta evropski in severnoameriški trg, in sicer s 30,1 % oz. 25,4 

% (Altamimi 2019, 1). Po podatkih raziskave s strani (Ung idr. 2019, 981) so Američani leta 

2016 porabili kar 41,1 bilijona dolarjev za prehranska dopolnila v primerjavi z letom 1994, ko 
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so zanje porabili 9,6 bilijona dolarjev, leta 2017 pa že kar 43,7 bilijona dolarjev (New Hope 

Network 2018). 

Po napovedih naj bi leta 2021 poraba vitaminov in prehranskih dopolnil narasla na 294 bilijona 

dolarjev. Prav zato uporaba prehranskih dopolnil ni več le osebna izbira, temveč tudi 

pomembna tema javnega zdravstva, ki zahteva poglobljeno razumevanje (Ung idr. 2019, 981). 

Vezano na raziskavo uporabe prehranskih dodatkov s strani Knapika in drugih v ameriški 

vojski, ki je zajela reprezentativen vzorec (osebe iz vojske, mornarice, zračnih sil, obalne 

straže), je bilo ugotovljeno, da je uporaba prehranskih dodatkov precej večja pri proučevani 

populaciji kot pri civilnem prebivalstvu, čeprav so bili številni demografski in življenjski 

dejavniki, povezani z uporabo, podobni. Prav tako se razlikujejo vrste prehranskih dodatkov, ki 

jih le-ti uživajo. Povečana je namreč uporaba dodatkov, kot so beljakovine, aminokisline, 

kreatin in različne kombinacije izdelkov, ki se tržijo kot izboljševalci telesne zmogljivosti 

(Knapik idr. 2018, 1370–1371). Iz tega lahko sklepamo, da posamezne skupine potrošnikov 

zaužijejo več vitaminov in prehranskih dodatkov kot ostalo civilno prebivalstvo.  

Ocenjuje se, da približno 20 % potrošnikov v več evropskih državah uporablja vsaj en 

prehranski dodatek. Na splošno obstajajo velike razlike med južno in severno Evropo. Na 

primer Danci jemljejo prehranska dopolnila kar v 64 %. Trg prehranskih dopolnil raste hitro, 

zlasti v vzhodni Evropi. Glede na študijo iz leta 2015 so romunski potrošniki porabili 500 

milijonov evrov za prehranska dopolnila. Ta analiza je pokazala tudi, da je 90 % zdravstvenih 

trditev o prehranskih dopolnilih, ki se ocenjujejo, zavajajoče in da je kar 67 % prehranskih 

dopolnil vsebovalo titanov dioksid (BEUC 2016, 3). 

Poljski trg prehranskih dopolnil je v letih 1997–2005 zrasel kar za 219 %, kar je bila največja 

rast med vsemi državami članicami EU (Wierzejska, Krzysztoszek in Karasiewicz 2018, 45). 

Izčrpni in zanesljivi podatki o porabi prehranskih dopolnil v EU so še vedno omejeni in bi bilo 

potrebnih več dokazov o porabi prehranskih dopolnil, še posebej o razumevanju potrošnikov 

glede njihove uporabe. Uporabniki prehranskih dopolnil imajo malo znanja o prehranskih 

dopolnilih in mnogi se odločijo, da verjamejo v korist uporabe izdelka, ne pa v občutek koristi. 

Uporabniki menijo, da so naravne sestavine manj nevarne kot zdravila in nimajo informacij o 

odmerkih in interakcijah z zdravili (BEUC 2016, 3-4).  

Uporaba prehranskih dopolnil je zelo razširjena med potrošniki oz. bolniki. Ocenjeno je, da naj 

bi 1 od 5 bolnikov uporabljal te vrste izdelkov za ohranjanje in izboljšanje svojega zdravja. 

Kljub svoji priljubljenosti se potrošniki ne zavedajo omejene regulacije teh izdelkov ter 

njihovih potencialnih tveganj in koristi (Ashar in Rowland-Seymour 2008, 91). 
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2.4 Zakonodaja in predpisi, ki urejajo vitamine in prehranska dopolnila 

Temeljni izziv v vseh razpravah o ureditvi prehranskih dopolnil je, da ni globalnega soglasja o 

opredeljenosti različnih kategorij izdelkov, ki so lahko kategorizirani kot prehransko dopolnilo, 

dopolnilno oz. brezplačno zdravilo, zdravilo na recept ali brez recepta, tradicionalno zdravilo 

rastlinskega izvora (Mohiuddin 2019, 6; Dwyer, Coates in Smith 2018, 1). Izdelek 

prehranskega dopolnila, ki se v ZDA šteje za prehransko dopolnilo in je uvrščen kot živilo, je 

lahko v drugi zakonodaji opredeljen kot dopolnilno zdravilo, zdravilo na recept ali gre celo za 

nadzorovano snov. Ves položaj na globalnem trgu je še bolj zapleten, ko upoštevamo Kitajsko 

in Indijo, ki imata v regulativnem okviru še tradicionalno medicino, ki vključuje surove 

botanike (Dwyer, Coates in Smith 2018, 1). 

Prav tako obstaja nestrinjanje znanstvenikov glede opredelitve človeških potreb po bioaktivnih 

snoveh, posledicah pomanjkanja in zdravstvenih učinkih ob uporabi le-teh. Razlikujejo se tudi 

glede določanja potrebnih bioaktivnih snovi za določene populacijske podskupine, ki bodisi 

trpijo zaradi prirojenih presnovnih napak, imajo določene kronične degenerativne bolezni, 

genske okvare ali pogoste bolezni in stanja, kot sta depresija ali sladkorna bolezen tipa 2 

(Mohiuddin 2019, 14–15). 

Prvi korak je identifikacija sestavin, ki jih vitamini in prehranska dopolnila vsebujejo. Pogosto 

je treba razviti posebne analitske metode za opredelitev bioaktivnih sestavin in hranil. 

Bioaktivne sestavine se v svojih matriksih razlikujejo od tistih v živilih. To pomeni, da so 

oblike, kombinacije in odmerki, v katerih se zaužijejo, ter okoliščine, v katerih se uporabljajo, 

po vsej verjetnosti razlikujejo (Dwyer, Coates in Smith 2018, 2–3). 

Proizvajalcem je prepovedano trženje prehranskih dodatkov, ki niso varni ali vsebujejo nevarne 

sestavine. Potrebno je zagotavljanje varne zgornje ravni vnosa hranil oziroma morajo biti 

določeni najvišji odmerki za druge sestavine, ki ne smejo biti preseženi. Prav tako mora biti 

zagotovljena odsotnost strupenih sestavin (Dwyer, Coates in Smith 2018, 3). 

Tako kot pri drugih kategorijah reguliranega blaga, kot so živila in droge, je tudi pri vitaminih 

in prehranskih dodatkih potreben ustrezen razvoj predpisov, ki upoštevajo številne različne 

dejavnike. Ti dejavniki so zagotavljanje visoke kakovosti in varnosti izdelkov, da so navedene 

trditve o izdelku resnične in da ne zavajajo ter da obstaja primeren dostop do trga. Zakonodaja 

mora ščititi potrošnike pred škodo in jih podpreti pri ozaveščeni izbiri izdelkov, ki jih 

vključujejo oziroma ne vključujejo v svojih možnostih zdravstvenega varstva. Zato so bili 

znanstveniki in zakonodajalci pozvani s strani Svetovne zdravstvene organizacije, da sodelujejo 

pri pripravi ustreznega regulativnega nadzora za te kategorije izdelkov (Dwyer, Coates in Smith 

2018, 3). 

Prehranska dopolnila so zelo polarizirajoča tema, saj vzbuja različna mnenja in stališča. 

Določeni menijo, da je treba te izdelke obravnavati na podoben način kot običajna zdravila in 
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živila, drugi spet, da je potreben bolj prilagojen pristop, saj obstaja pogosto tradicionalna ali 

zgodovinska baza dokazov in izdelki pogosto vsebujejo več sestavin. Prav tako je ta industrija 

zelo dobičkonosna na globalni ravni in ima velik kapitalski interes in interes po proizvajanju in 

trženju številnih novih in inovativnih izdelkov (Mohiuddin 2019, 6). 

2.4.1 Zakonodaja v EU 

Prehranska dopolnila spadajo v kategorijo hrane in jih zato ureja zakonodaja o živilih. V Evropi 

to področje urejajo predpisi in direktive Evropske unije, ki so vzpostavili splošna navodila za 

prehranska dopolnila in dietetično hrano, ki so zaradi svoje posebne sestave ali postopka 

izdelave pripravljena za posebne skupine ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami (Baraniak, 

Kujawski in Ozarowski 2016, 97). 

Prehranska dopolnila niso podvržena strogemu postopku odobritve pred prihodom na trg, ki je 

potreben za zdravila na recept in je zato poznavanje škodljivih učinkov in interakcij med 

prehranskimi dopolnili in zdravili pogosto slabo (Marupuro, Axon in Slack 2019, 2). Prav tako 

posamezna registracija na tržišču ne zahteva predhodnih preskusov o vplivu aktivnih sestavin 

na živi organizem (Wawryk-Gawda idr. 2018, 111). Pogosto so brez potrjenega seznama 

sestavin na etiketah in brez kakršnega koli nadzora v zvezi z bakteriološko čistostjo sproščeni 

v trgovanje. Varnost dovoljenega izdelka je prepuščena proizvajalcu ali distributerju, kontrole 

le-teh so redke in zato ni mogoče nadzorovati vseh prehranskih dopolnil, ki so na voljo na trgu 

(Wawryk-Gawda idr. 2018, 117). 

Zahteve glede prehranskih dopolnil, vključno z največjo koncentracijo vitaminov in mineralov 

ter njihovih kemičnih oblik, v Evropski uniji urejajo direktive in uredbe ter nacionalne 

zakonodaje (Wierzejska, Krzysztoszek in Karasiewicz 2018, 46). 

Direktiva 2002/46/ES določa največje količine mikrohranil v prehranskih dopolnilih ali živilih 

ob upoštevanju dopustnih zgornjih ravni vnosa (UL), določenih z znanstveno oceno tveganja 

in referenčnimi vnosi prebivalstva. Tako Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in sveta 

z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (Uradni 

list EU, št. L 183/51) kot Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. 

decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (Uradni 

list EU, L 404/26), predvidevata uskladitev predpisov o vsebnosti vitaminov in mineralov v 

prehranskih dopolnilih in obogatenih živilih (Flynn idr. 2009, 1–2). Znanstveni odbor Evropske 

unije za hrano (SCF) in Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sta za EU pregledala 

dopustno zgornjo mejo vnosa vitaminov in mineralov za EU. V teh znanstvenih mnenjih so bile 

ugotovljene posebne vrednosti UL za 16 od 34 pregledanih hranil. Za preostala hranila UL niso 

bili določeni iz različnih razlogov, vključno z dokazi o neugodnih učinkih, pomanjkanjem 

dokazov o kakršnih koli škodljivih učinkih ali premalo podatkov za vzpostavitev razmerja med 

odzivom in odkritjem škodljivega učinka (Flynn idr. 2009, 2). 
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Direktiva 2002/46/ES (po Lentjes 2019, 98) opredeljuje dodatke kot: 

 Živila, katerih namen je dopolniti normalno prehrano in so koncentrirani viri hranil ali drugih snovi 

s prehranskim ali fiziološkim učinkom, samo ali v kombinaciji, ki se tržijo v obliki odmerka, in 

sicer v obliki kapsul, pastil, tablet, tabletk in drugih podobnih oblik, vrečk prahu, ampulah s 

tekočino, stekleničk za razprševanje in drugih podobnih oblik tekočin in praškov, zasnovanih za 

odmerjanje v majhnih količinah na enoto. 

Prehranska dopolnila so izdelki, ki so namenjeni dopolnitvi običajne prehrane potrošnikov. 

Preprosto prehransko dopolnilo definiramo kot hrano. Zagotovo niso zdravila in zato niso 

namenjena zdravljenju, diagnosticiranju, ublažitvi, preprečevanju ali zdravljenju kakršnih koli 

bolezni. Prehrana običajno vsebuje vitamine in minerale, lahko pa tudi različne snovi, kot so 

aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, probiotični mikroorganizmi, med, različni encimi. V 

teh izdelkih je vse pogosteje surov rastlinski material, kot so listi, cvetovi, plodovi, semena, 

korenine ali drugi rastlinski deli, pa tudi njihovi rastlinski pripravki (na primer izvlečki). Na 

splošno ni posebnih omejitev glede količine rastlinskih snovi v prehranskih dopolnilih. V praksi 

je priporočljivo uporabljati odmerke rastlinskih pripravkov, ki so nižji od odmerkov, ki so 

prisotni v zdravilih (Baraniak, Kujawski in Ozarowski 2016, 99). 

Po drugi strani so bila za vitamine in minerale jasno določena usklajena pravila. V skladu z 

Direktivo 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju 

zakonodaje držav članic o prehranskih dopolnilih so lahko v prehranskih dopolnilih le vitamini 

in minerali, ki jih običajno najdemo v hrani in jih uživamo kot del le-te. V prehranskih 

dopolnilih se lahko uporabljajo samo vitamini in minerali, navedeni v Prilogi I, v kemijskih 

oblikah, naštetih v Prilogi II k Direktivi 2002/46/ES (Baraniak, Kujawski in Ozarowski 2016, 

99). Prav ta Direktiva 2002/46/ES naj bi po mnenju Evropske potrošniške organizacije (BEUC 

2016, 7) predstavljala razmeroma ohlapen regulativni okvir in ji manjka posodobitev. 

Prav tako so bili v Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o zagotavljanju informacij potrošniku o živilih, dnevnih referenčnih vnosih vitaminov in 

mineralov ter referenčnih vnosih energije in izbranih hranil za odrasle osebe (Uradni list EU, 

L. 304/18) določeni vnosi maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, 

beljakovin, soli, razen vitaminov in mineralov. Poleg tega je Generalni direktorat za zdravje in 

varstvo potrošnikov v EU leta 2007 pripravil »Usmerjevalni dokument o določitvi najvišjih in 

najnižjih vrednosti vitaminov in mineralov v živilih«. V tem dokumentu je poleg najnižje in 

najvišje določene vrednosti vitaminov in mineralov v prehranskih dopolnilih in preostalih 

živilih, predlagana tudi sprejemljiva zgornja raven vnosa (European Commission 2007, po 

Baraniak, Kujawski in Ozarowski 2016, 99-100). 

Glavni cilj politike EU je varnost hrane. V Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, 

ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (Uradni 

list EU, L. 331/1) je osnova za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in interesa 
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potrošnikov v zvezi s hrano (Baraniak, Kujawski in Ozarowski 2016, 101). 

Po mnenju Evropske potrošniške organizacije (2016) je bistveno, da imajo potrošniki dostop 

do varnih proizvodov in da je njihova izbira ozaveščena. Trg prehranskih dopolnil naj bi bil po 

njihovem mnenju le delno reguliran, kar pomeni, da so potrošniki izpostavljeni morebitnim 

tveganjem in zavajajočim informacijam. Pozivajo k celoviti ureditvi regulativnega okvira, ki 

zagotavlja enako raven varstva potrošnikov po vsej EU. Neenakomeren regulativni okvir vodi 

v različne varnostne standarde in strategije razvrščanja proizvodov, ustvarja zmedo in 

nesprejemljivo neenakost. So za preprečevanje in boj proti ponarejanju in kombiniranju 

prehranskih dopolnil z zdravili in nedovoljenimi snovmi, za določitev najvišjih in najnižjih 

mejnih vrednosti za vitamine in minerale, da se preprečijo tveganja zaradi prevelikega 

odmerjanja in prodaje neuporabnih in zavajajočih izdelkov, za več informacij o prehranskih 

dopolnilih za zagotovitev njihove varne uporabe. Takšne informacije naj bi pomagale 

preprečevati nezaželene stranske učinke prehranskih dopolnil in njihovo potencialno nevarno 

kombinacijo z zdravili. Prav tako si želijo tudi učinkovit sistem spremljanja in poročanja o 

stranskih učinkih prehranskih dopolnil (BEUC 2016, 1). 

Za izboljšanje varstva potrošnikov bi bilo treba prehranska dopolnila bolje zajeti v živilski 

zakonodaji EU. Več držav članic priznava, da je treba pravila uskladiti in bolj poenotiti. 

Evropska komisija bi morala upoštevati, da morajo potrošniki imeti dostop do 

visokokakovostnih in varnih proizvodov, na katerih so navedene zanesljive informacije in ki 

zagotavljajo tisto, kar na njih piše (BEUC 2016, 11). 

Prav tako Evropska potrošniška organizacija (2016) poziva k jasnemu pravnemu okviru, ki 

predvideva razvrstitev proizvodov, ki bi morali upoštevati vsaj vpliv na človeško telo in 

zdravje, ne glede na to, ali gre za prehrano, fiziološki ali zdravstveni učinek ter varnost 

predlaganega odmerka. Prehranska dopolnila bi morala vključevati le snovi z dokazano 

varnostjo in le v priporočenih varnih odmerkih. Koristno bi bilo uvesti ločene pragove za 

odmerjanje za vse snovi (hranila, botanike in druge snovi) za hrano in zdravila. Kot prvi korak 

k harmoniziranemu sistemu razvrščanja bi morala EU začeti vzpostavljati skupne sezname 

dovoljenih in prepovedanih snovi za uporabo v prehranskih dopolnilih. Dovoljenje ali prepoved 

bi morala temeljiti na neodvisnih in zadostnih znanstvenih dokazih. EFSA bi morala imeti 

osrednjo vlogo pri delu za oceno tveganja. Bistvena je tudi vzpostavitev učinkovitega sistema 

spremljanja in poročanja o stranskih učinkih prehranskih dopolnil, vključno z medsebojnim 

vplivanjem z zdravili (BEUC 2016, 12). 

Potrošniki ne bi smeli biti izpostavljeni lažnim prehranskim dopolnilom in ne bi smeli biti 

oškodovani zaradi neučinkovitih proizvodov. Potrošniki, ki so žrtve nepoštenih poslovnih 

praks, bi morali imeti pravico do individualnih pravnih sredstev in zahtevati odškodnino. Poleg 

tega bi morala Evropska komisija zagotoviti ustrezno izvrševanje Direktive 2005/29/ES o 

nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov (Uradni list EU, L. 149/22) 

in Direktive (EU) 2019/2161 o boljšem izvrševanju in posodobitvi pravil EU o varstvu 
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potrošnikov (Uradni list EU, L. 328/7). Čim prej je treba določiti najnižje in najvišje zgornje 

meje, pa tudi stopnje odklona, da bi zaščitili potrošnike pred neučinkovitimi proizvodi 

(prenizka vsebnost) in neželenimi učinki prevelikega odmerjanja (previsoka vsebnost). EFSA 

bi morala to nalogo čim prej dokončati, in sicer s pomočjo trdnih neodvisnih znanstvenih 

dokazov. Informacije o prehranskih dopolnilih ne smejo zagotavljati manj informacij glede 

možnih škodljivih učinkov kot zdravila ali vsebovati abstraktnih navodil za uporabo le zato, ker 

so razvrščena kot živila. Razen priporočenega odmerka in največjega dnevnega vnosa je treba 

na etiketi navesti informacije o možnih neželenih učinkih zaradi kombinirane uporabe 

prehranskih dopolnil z drugimi zdravili (živila, prehranska dopolnila ali zdravila) (BEUC 2016, 

13). 

Zdravstvene trditve v povezavi s prehranskimi dopolnili bi morale biti dovoljene le, če temeljijo 

na zanesljivih znanstvenih podatkih in ne na podlagi »dolgotrajne uporabe in izkušenj« ali 

drugače dokazane »verjetne« učinkovitosti. Poleg tega je bistveno, da se zagotovi neoporečnost 

prehranskih dopolnil. Zaradi tega bi morala Evropska komisija začeti in spodbujati oblikovanje 

sektorskih smernic za dobro proizvodno prakso in nadzor higiene pri proizvodnji prehranskih 

dopolnil z močnim poudarkom na sledljivosti in visokih standardih (BEUC 2016, 14). 

Trenutna praksa je namreč takšna, da tisti, ki trži ali namerava tržiti prehranske dodatke, mora 

le obvestiti državno sanitarno inšpekcijo. Poleg tega mora proizvajalec ali distributer izdelek 

označiti kot »prehransko dopolnilo« in na embalaži navesti priporočeni dnevni vnos in ime 

hranila (Wierzejska, Krzysztoszek in Karasiewicz 2018, 46). 

2.4.2 Zakonodaja SLO 

V času pred osamosvojitvijo in ob osamosvojitvi smo pri nas imeli skupino izdelkov z nazivom 

Pomožna zdravilna sredstva. Ta pravilnik je zajemal različne izdelke, in sicer razne izdelke za 

peroralno in zunanjo uporabo v različnih farmacevtskih oblikah, posušene rastline in čajne 

mešanice z blagim učinkom, sanitetni material, kirurške niti in sredstva za zaustavljanje 

krvavitev, material za neposredno uporabo v ustni votlini, vsadke, diagnostična sredstva in 

medicinske pripomočke za enkratno uporabo (Puc 2016, 4). S Pravilnikom o natančnejši 

opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil in medicinskih pripomočkov v skupine (Uradni list 

RS, št. 43/97, 101/99 – ZZMP, 37/00, 82/00) smo leta 1997 dobili nove razvrstitve izdelkov, 

avgusta 2005 pa je pri nas začela veljati Direktiva 2002/46/ES, ki je prehranska dopolnila 

uvrstila med živila in nič več med zdravila (Puc 2016, 6). Leta 2013 pa je bil na podlagi 

Direktive 2002/46/ES pri nas sprejet Pravilnik o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 

82/03, 44/04, 72/05, 22/07, 104/10, 66/13).  

2.4.3 Zakonodaja ZDA 

Prehranska dopolnila in prehranske sestavine so v ZDA urejeni v skladu z različnimi predpisi, 
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kot veljajo za običajna oziroma konvencionalna živila in zdravila, s strani Food and Drug 

Administration (FDA 2020a). Leta 1994 je bil sprejet Zakon o zdravstvenem varstvu in 

izobraževanju o prehranskih dopolnilih (Dietary Supplement Health and Education Act) 

(Iwatani in Yamamoto 2019, 96). Ob uvedbi tega zakona je bilo v ZDA okoli 600 proizvajalcev 

dodatkov, ki so proizvajali približno 4.000 izdelkov. Do leta 2000 je bilo na trgu ZDA že več 

kot 29.000 prehranskih dodatkov, leta 2017 pa že več kot 85.000 (Dwyer, Coates in Smith 2018, 

2).  

Z zakonom o zdravstvenem varstvu in izobraževanju o prehranskih dopolnilih (DSHEA 1994) 

je proizvajalcem in distributerjem prehranskih dopolnil in prehranskih sestavin prepovedano 

trženje izdelkov, ki so ponarejeni ali napačno označeni. Ta podjetja so odgovorna za varnost in 

ustrezno označevanje izdelkov v skladu z zahtevami DSHEA (1994) in FDA (2020a). FDA 

(2020a) je odgovorna za ukrepanje, če so prehranska dopolnila na trgu neustrezna, niso pa 

pooblaščena za pregled o ustreznosti, preden vstopijo na tržišče. Sodelujejo s proizvajalci in 

državnimi partnerji pri objavljanju sporočil za javnost in pri pripravi odpoklicev izdelkov, ki 

predstavljajo veliko ali resno tveganje za potrošnika. Izdajajo tudi opozorilna pisma, s katerimi 

obveščajo proizvajalce in distributerje glede kršenja zakonodaje in jim svetujejo pri odpravi le-

teh (FDA 2020b). 

Uprava za prehrano in zdravila (FDA) uvršča prehranska dopolnila ločeno od običajnih živil in 

zdravil. V skladu z DSHEA (1994) je proizvajalec odgovoren, da zagotavlja varnost 

prehranskega dopolnila. Vloga Uprave za prehrano in zdravila (FDA) pri ureditvi je 

preiskovanje in ukrepanje proti nevarnemu izdelku, potem ko je prišel na trg (Peters Okleshen, 

Shelton in Sharma 2003, 116). Splošno proizvajalcem ni treba registrirati ali pridobiti odobritve 

Uprave za prehrano in zdravila (FDA), preden izdelek plasirajo na trg; vendar pa so proizvajalci 

odgovorni za resnične in točne informacije na etiketi izdelka. Tako je zvezna vlada prek 

DSHEA (1994) vzpostavila standard, s katerim potrošniki neodvisno odločajo, kateri dodatki 

jim lahko pomagajo (Peters Okleshen, Shelton in Sharma 2003, 117). 

Proizvajalcem na prehranskih dopolnilih ni dovoljeno navajati posebnih trditev o zdravljenju 

bolezni, lahko navajajo le trditve v vezi z dopolnjevanjem prehrane. Prav tako morajo izdelki 

imeti navedeno izjavo o omejeni odgovornosti s strani Uprave za prehrano in zdravila (FDA), 

torej da ti izdelki niso bili pregledani z njihove strani. V določbah je opredeljena tudi skladnost 

z dobro proizvodno prakso, ki ji morajo izdelki zadostiti. Obvezno je tudi poročanje 

proizvajalcev o resnih škodljivih učinkih izdelkov. Pred plasiranjem izdelkov z novimi 

prehranskimi sestavinami (NDI – New Dietary Ingredients) morajo o tem obvestiti Upravo za 

prehrano in zdravila (FDA) (Dwyer, Coates in Smith 2018, 7). 

Namen Zakona o zdravstvenem varstvu in izobraževanju o prehranskih dopolnilih (DSHEA 

1994) je bil torej »racionalna ureditev prehranskih dopolnil, svoboda izbire za potrošnike, 

dostop do resničnih informacij ter varovanje in krepitev javnega zdravja«. Navsezadnje zgoraj 

omenjen zakon opredeljuje prehranska dopolnila kot širok nabor proizvodov, katerih namen je 
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dopolnitev prehrane, ki so označeni za uporabo in ki vplivajo na strukturo in funkcijo telesa 

oziroma vplivajo na splošno dobro počutje (Nichter in Thompson 2006, 176–177). 

Po mnenju Ashar in Rowland-Seymour (2008, 93) so študije učinkovitosti in varnosti pred 

trženjem izdelka nepotrebne. Predpostavlja se, da so prehranska dopolnila varna, razen če FDA 

z nadzorom dokaže drugače. To je v popolnem nasprotju z ureditvijo zdravil, ki zahtevajo 

obsežne podatke o varnosti in učinkovitosti v predprodaji in odobritev FDA. 

Leta 2007 je za proizvajalce začel veljati Kodeks zveznih predpisov (CFR – Code of Federal 

Regulations), ki predpisuje dobre proizvodne prakse v proizvodnji, pri označevanju in pakiranju 

(Godswill idr. 2020, 9).  

Za lažje razumevanje in krepitev znanja o prehranskih dopolnilih v ZDA je bil leta 1995 

ustanovljen ODS (Office of Dietary Supplements) v okviru NIH (National Institutes of Health). 

ODS je vodilna zvezna agencija, ki je namenjena znanstvenemu raziskovanju prehranskih 

dopolnil (Dwyer, Coates in Smith 2018, 13). Njihov program AMRM (Analytical Methods and 

Reference Materials) je bil zasnovan leta 2002 za podporo in pospeševanje razvoja, potrjevanja 

in razširjanja analitičnih metod in referenčnih materialov za prehranske dodatke in njihove 

sestavine (NIH 2020). 

Zasledujejo štiri cilje, in sicer (NIH 2020): 

 razviti in razširiti razpoložljivost zanesljivih, znanstveno veljavnih analitičnih metod za 

kvantitativno in kvalitativno karakterizacijo prehranskih dopolnil in njihovih sestavin;  

 pripravljati certificirane referenčne materiale (CRM – certified reference materials), 

primerne za uporabo pri razvoju analitičnih metod, potrjevanju in predstavitvi metod in 

laboratorijskih zmogljivosti;  

 podpirajo javna in zasebna partnerstva, ki bodo povečala poudarek po potrebi po kemični 

in biološki karakterizaciji prehranskih dopolnil in njihovih bioaktivnih sestavin kot dela 

znanstveno zanesljivega pristopa k raziskovanju in razumevanju njihovih bioloških 

učinkov; 

 širijo informacije in podatke o potrjenih analitičnih metodah in referenčnih materialih v 

strokovno-znanstveni literaturi za razširitev njihove uporabe s strani zainteresiranih strani. 

Sprejetje Zakona o zdravju in izobraževanju o prehranskih dopolnilih (DSHEA) leta 1994 je 

bistveno spremenilo način urejanja zelišč, vitaminov in drugih dodatkov. Zaradi njegove 

uveljavitve se je prodaja prehranskih dopolnil močno povečala. Potrošniki trenutno vsako leto 

porabijo več kot 23 milijard dolarjev za naravne izdelke, ki se tržijo za ohranjanje ali izboljšanje 

zdravja. Leta 2002 je skoraj 20 % prebivalstva uporabljalo dodatke brez recepta (Ashar in 

Rowland-Seymour 2008, 91). 
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2.5 Razlogi uporabe vitaminov in prehranskih dopolnil 

Razlogi uporabe vitaminov in prehranskih dopolnil so pogosto kompleksen skupek družbenih, 

psiholoških in ekonomskih dejavnikov ter znanja. V večini primerov želijo potrošniki imeti kar 

največje koristi od uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil. Z uživanjem želijo vzpostaviti 

ali vzdrževati zdrav življenjski slog (Keat 2009, 6–7). Glede na pretekle raziskave poraba 

prehranskih dopolnil narašča s starostjo, izboljšanim življenjskim slogom, višjo izobrazbo in 

povečano telesno aktivnostjo (Keat 2009, 12). 

Razlogi za priljubljenost prehranskih dopolnil so številni. Prehranska dopolnila so lahko 

dostopna, razmeroma poceni, »naravne« snovi, ki naj bi izboljšale ali preprečile številne 

bolezni. Predpostavlja se, da so zelišča in vitamini blažji in varnejši od zdravil. Nekateri bolniki 

uživajo dodatke, da zapolnijo praznino, ki nastane zaradi pomanjkanja razpoložljivih 

preventivnih zdravil, medtem ko drugi nanje gledajo kot na hitro reševanje težav. Prav tako jih 

je mogoče dobiti brez obiska zdravnika, spremembe življenjskega sloga ali neprijetnih 

zdravstvenih postopkov (Ashar in Rowland-Seymour 2008, 91–92). 

Širok nabor razlogov uporabe prehranskih dodatkov je bil naveden v študiji Nichterja in 

Thompsonove (2006), in sicer kot enega od razlogov navajata določanje identitete 

posameznega potrošnika, ki jo pridobi z uživanjem. Ta identiteta je npr.: »New Age« ali 

»visoko zmogljiv športnik«. Za nekoga drugega je uporaba prehranskega dodatka iskanje 

alternativnega zdravljenja ob pojavu zdravstvenih težav, lahko deluje kot sredstvo za pridobitev 

občutka nadzora, kot znak skrbi zase in za druge. Za tiste, ki imajo nezdrave navade, pomenijo 

zmanjšanje škode zaradi le-teh. Spet drugi uporabljajo prehranske dodatke, da bi se s tem 

izognili uporabi konvencionalnih zdravil oz. njihovo jemanje prestavili na kasnejši čas. Za 

določene potrošnike predstavlja uživanje prehranskih dodatkov cenovno ugodnejšo možnost za 

izboljšanje kakovosti svojega življenja (Nichter in Thompson 2006, 204–205).  

Uporaba prehranskih dopolnil je razširjena in lahko uporabnikom dovajajo znatne količine 

potrebnih mikrohranil. Čeprav učinki na prizadevanja za izboljšanje zdravja, dopolnjevanje 

prehrane, preprečevanje kroničnih bolezni in zdravljenje ostajajo nejasni, je očitno, da ti izdelki 

pomembno prispevajo k zagotavljanju hranil, saj zagotavljajo skoraj 100 % dnevne vrednosti 

nekaterih hranilnih snovi, kot so vitamini C, D, E in številni vitamini skupine B (Bailey idr. 

2019, 181–182). Po povzetkih raziskave Baileyja idr. (2013, 356–357) je najpogostejši razlog 

uporabe prehranskih dopolnil »izboljšanje splošnega zdravja« (45 %) in »ohranjanje zdravja« 

(33 %). Naslednji najpogostejši razlog je bil »zdravje kosti« (25 %), ki je bil bistveno pogostejši 

razlog med ženskami (36 %) kot moškimi (11 %). Odrasli so poročali tudi o dopolnilih za 

»povečanje energije« (11 %), za »duševno zdravje« (4 %) in zdravje prostate pri moških (4 %) 

ter za »izgubo telesne teže« (3 %) ali »menopavznih težav« žensk (2 %). Kraus (2014, 1) navaja 

kot najpomembnejše zdravstvene lastnosti pri uporabi vitaminov in prehranskih dopolnil 

naslednje atribute po vrstnem redu, in sicer: (1) da krepijo imunski sistem; (2) zmanjšujejo 

tveganje za nekatere vrste raka; (3) zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja; (4) pomagajo 
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vzdrževati pravilno telesno težo; (5) krepijo vid; (6) izboljšajo spomin in (7) izboljšujejo telesno 

kondicijo.  

Različni avtorji torej navajajo različne razloge uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil. 

Lahko bi jih razdelili v dve skupini, in sicer razlogi za doseganje fizičnega zdravja in na drugi 

strani psihološke koristi (Peters Okleshen, Shelton in Sharma 2003, 122).  

Določeni potrošniki ugotavljajo, da zdravniki zelo malo vedo o vitaminih in drugih naravnih, 

preventivnih medicinskih praksah. V skladu s tem ti potrošniki uporabljajo vitamine in 

prehranske dodatke kot dopolnitev ob jemanju zdravil na zdravniške recepte. Kot psihološke 

koristi navajajo preprečevanje možnih zdravstvenih težav v prihodnosti. Čeprav potrošniki ne 

vidijo dejanskih fizičnih učinkov vnosa vitaminov in prehranskih dopolnil, menijo, da delujejo. 

Drugi psihološki motivi so dopolnjevanje slabe prehrane oz. nezdravega načina življenja ter 

pridobivanje občutka nadzora nad zdravjem. Potrošniki menijo, da jim bo jemanje vitaminov 

in prehranskih dopolnil pomagalo zmanjšati oz. se izogniti prihodnjim obiskom zdravnika 

(Peters Okleshen, Shelton in Sharma 2003, 123). 

Zdravje predstavlja enega najpomembnejših motivacijskih dejavnikov in dejavnikov odločanja 

potrošnikov pri izbiri živil. Potrošniki se vse bolj zavedajo neposrednega vpliva prehrane na 

zdravje, njihovo nakupno odločanje in povpraševanje pa uravnava razvoj prehranske 

proizvodnje na ravni prehranskih hranil. Vse več študij se osredotoča na motivacijske, 

kognitivne in vedenjske vidike nakupnega odločanja potrošnikov pri izbiranju funkcionalnih 

živih ter rezultate uporablja pri načrtovanju ponudbe. Na nakupno odločanje in namero uporabe 

funkcionalnih živih poleg demografskih dejavnikov, kot so starost, spol in stopnja izobrazbe, 

pomembno vplivajo dejavniki življenjskega sloga, ki pogojujejo odnos potrošnikov do zdravja 

in zdrave prehrane. Zavedanje, da življenjski slog pomembno vpliva na življenjsko dobo, je v 

zahodni populaciji večinoma že splošno razširjeno. Potrošniki se zavedajo tveganj visoke 

porabe maščob, visokih ravni stresa, pomanjkanja telesne aktivnosti in slabe socialne podpore 

na različna zdravstvena stanja, od visokega krvnega tlaka do demence (Chen 2011, 253–254). 

Telesno zdravje potrošniki povezujejo z zdravim načinom življenja, ki zajema uživanje 

uravnotežene, zdrave in naravno pridelane hrane (Angulo in Gil 2017, 1106–1107). Boljša 

dostopnost do zdrave prehrane na eni strani ter način življenja na drugi strani pomembno 

vplivata na oblikovanje prehranskih navad pri sodobnih potrošnikih. Potrošniki so splošno 

motivirani za ohranjanje in izboljševanje svojega zdravja z odločanjem za zdrav življenjski 

slog, katerega ključna sestavina so tudi zdrava in funkcionalna živila (Chen 2011, 254–255). 

2.6 Oglaševanje vitaminov in prehranskih dopolnil 

Vitamini in prehranska dopolnila so predmet vse pogostejšega oglaševanja, oglasi pa pogosto 

vsebujejo zdravstvene trditve. Za potrošnika je pomembno, da so informacije o zdravstvenih 

koristih in varnosti izdelkov v oglasih verodostojne in natančne. Sklicevanje na raziskave lahko 
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pomeni večjo verodostojnost izdelka in to lahko vpliva in spodbudi nakup. Seveda pa navedene 

raziskave niso vedno primerne, zadostne in ne veljajo za dotične oglaševane izdelke 

(Schoonees, Young in Volmink 2013, 12). 

Določeni potrošniki imajo visoko zaupanje v reklamne trditve, medtem ko drugi reklamam ne 

zaupajo in so do njih sumničavi (Steenkamp in Maydeu-Olivares 2015, 289). Wierzejska, 

Krzysztoszek in Karasiewicz (2018, 46) navajajo, da so reklame o zdravih proizvodih in 

zdravilih (vključno s prehranskimi dopolnili) leta 2017 predstavljale 4,6 % vseh reklam. Leta 

2015 pa je skoraj vsak četrti oglas oglaševal te izdelke (24,7 %), medtem ko jih je na radiu bilo 

skoraj 50 %.  

Neposredno oglaševanje je pomembno vplivalo na prodajo prehranskih dopolnil. Podjetja 

agresivno tržijo svoje izdelke v tiskani obliki, na radiu, televiziji in preko interneta. Izkazalo se 

je, da nekateri od teh oglasov vsebujejo pretirane, zavajajoče ali očitno napačne informacije. 

Zvezna komisija za trgovino, ki nadzoruje oglaševanje, deluje v skladu z istimi osnovnimi 

smernicami za vse potrošniške izdelke, in sicer, da mora oglaševanje katerega koli izdelka, 

vključno s prehranskimi dodatki, temeljiti na resničnih podatkih, oglasi ne smejo biti zavajajoči 

in neutemeljeni. Zvezna komisija za trgovino sicer zagotavlja smernice in nadzor, vendar ne 

odobri posameznih oglasov izdelkov pred njihovo objavo. Namesto tega se za uveljavljanje 

svojih smernic zanaša na nadzor nad oglaševanjem. Zaradi tega nadzora so podjetja, ki 

oglašujejo v nasprotju s predpisanimi pravili, kaznovana (Ashar in Rowland-Seymour 2008, 

92). 

Informacijske strategije potrošnikov pomembno vplivajo na njihovo ozaveščenost glede 

prehranskih sestavin in njihove funkcionalnosti. Na ozaveščenost potrošnikov vplivajo tudi 

vlaganja prehranskih podjetij v oglaševanje, saj ta dvigujejo splošno prisotnost prehranskih 

informacij v medijskem prostoru. Pogostost informacijskih virov se pri tem med različnimi 

mediji razlikuje, hkrati pa se razlikuje tudi pripravljenost uporabnikov različnih medijev za 

sprejemanje funkcionalnega načina prehrane (Bornkessel idr. 2014, 335; Pascucci, Capitanio 

in Del Giudice 2010, 98–101). Tržniki v industriji funkcionalnih živil uporabljajo različne 

strategije trženjskega komuniciranja, ki vplivajo na nakupno odločanje potrošnikov. Ena od 

strategij je poudarjanje prednosti uporabe funkcionalnih živil, kot so znižanje holesterola, 

znižanje krvnega tlaka, druge pa so zdravstvene koristi, ki jih prinašajo različna živila. Če so 

potrošniki seznanjeni s koristmi uporabe funkcionalnih živil, so pripravljeni povečati njihovo 

uporabo. Tržniki morajo pri tem uporabljati znanstveno dokazane in utemeljene učinke hranil, 

da lahko živila izpolnijo ciljno usmerjene obljube in tako potrošnikom zagotovijo obljubljene 

koristi. Na ta način se gradi zaupanje potrošnikov v funkcionalna živila, ki je ključnega pomena 

za vzdrževanje motivacije potrošnikov in oblikovanje njihovih nakupnih navad v smeri  

odločanja za zdrav način prehrane. Prehranska industrija igra na ta način pomembno vlogo v 

splošnem dvigovanju zavesti potrošnikov glede pomena zdravega načina življenja (Chen 2011, 

260). 
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3 NAKUPNO VEDENJE POTROŠNIKOV 

Potrošniki vsak dan sprejmemo veliko nakupnih odločitev in zato je to osrednja točka 

marketinškega proučevanja. Večina velikih podjetij si želi zelo podrobne odgovore na 

vprašanja o tem, kaj potrošniki kupujejo, kje kupujejo, na kakšen način, kako obsežni so nakupi 

in zakaj kupujejo. Prav odgovorov na slednje vprašanje ni lahko dobiti, saj pogosto potrošniki 

še sami ne vedo natančno, kaj vpliva na njihove nakupe (Kotler, Armstrong in Opresnik 2017, 

158). V ta namen ponudniki opravijo obsežne in vse bolj kompleksne tržne raziskave, s katerimi 

si oblikujejo uvid v odzivanje potencialnih ali obstoječih potrošnikov na komponente oglasnih 

vsebin ali na produkte. Splošne raziskave nakupnega odločanja in vedenja potekajo tudi v 

marketingu kot znanstveni disciplini, ki oblikuje številne modele v pomoč učinkovitemu 

vplivanju na povpraševanje in potrošnjo (Stone idr. 2014a, 1–10). Pomembne uvide v delovanje 

potrošnika in učinkovite načine tržne komunikacije z njim prispeva psihologija potrošnikov. Ta 

potrošniško vedenje pojasnjuje s komponentami učenja in spomina, zaznavanja in pozornosti, 

identitete, čustev, stališč, motivacije, okolja itn. (Jansson-Boyd 2015, 2–23). Pri uporabi 

teoretičnih konceptov in modelov v praksi se nekateri od teh kažejo kot veljavni in dragoceni, 

nekatere pa skozi čas opuščamo (Brown in Reid 2017, 74–92). 

Ugotovitve, modele in podatke, ki jih uporabljamo za oblikovanje svojega razumevanja 

potrošnikovega vedenja v teoriji in praksi, je treba pri tem stalno posodabljati (Stone idr. 2014b, 

21–23). Nakupno vedenje se čez čas spreminja. Sodobni potrošnik je individualističen in 

neodvisen, vendar močneje vpleten v proces nakupnega vedenja kot v preteklosti. Želi biti 

dobro in verodostojno informiran o izdelkih, pri katerih zaradi svoje individualnosti išče 

predvsem avtentičnost (Ruzzier Konečnik 2011, 81–82). Ključnega pomena v oblikovanju 

produktov, na katere se sodobni potrošnik odziva, je zagotavljanje različnih oblik vrednosti, 

med katerimi se čez čas oblikujejo različne prioritete (Holbrook 1999, 183). Sodobni potrošnik 

vse bolj ceni vrednosti, ki v preteklosti niso pomembno vplivale na njegovo nakupno odločanje 

in vedenje, denimo edinstvenost produktov, način njihove proizvodnje, etičnost, vpliv na 

zdravje ipd. (Potra idr. 2018, 207). Potrošnik predstavlja v tržnem razvoju vzročni subjekt in 

vpletenega udeleženca, katerega spreminjajoča se dinamika je ključnega pomena za dinamiko 

trgov (Schwartz 2017, 47–69). Na oblikovanje odnosa do vrednosti produktov vplivajo tudi 

različne družbene filozofije. Marksizem denimo ostro kritizira kapitalistično potrošnjo, v kateri 

si ponudniki prizadevajo za umetno oblikovanje potrošnikovih potreb, ki v družbi dvigujejo 

željo po več in bolj cenovno ugodnem (Faber in O'Guinn 2017, 1). Pojavljajo se različne oblike 

kompulzivnega nakupovanja, v katerih postaja potrošnikovo vedenje vse bolj oddaljeno od cilja 

pridobivanja koristi za potrošnika in v katerem postaja nakup sam sebi namen (Faber in 

O'Guinn 2017, 1039–1049). Na drugi strani se sodobni potrošnik zaradi svojih značilnosti in 

vedenja spopada s pomanjkanjem časa in pomanjkanjem zaupanja do ponudnikov. Zaradi 

pomanjkanja časa primanjkuje pozornosti. Prav pomanjkanje časa, premalo pozornosti in 

pomanjkanje zaupanja v izdelke povzročajo sodobnemu potrošniku veliko stresa (Ruzzier 

Konečnik 2011, 82). 
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Razumevanje zdravja kot najvišje vrednote, za katero je treba skrbeti, je najpomembnejši 

motivator za nakup in uživanje funkcionalne hrane. Dobro zdravje je dobro samo po sebi in 

postaja izhodišče, saj omogoča doseganje drugih vrednot. Zdravstvena varnost daje občutek 

varnosti, lahko pa povzroči tudi skrbi, tesnobo in občutek negotovosti (Kraus 2014, 8). 

Na izbiro hrane pri človeku vpliva kompleksna množica dejavnikov, ki vključuje senzorične 

vidike izbire hrane (kot npr.: okus, vonj, tekstura) v kombinaciji z ostalimi vplivi, kot so fizično 

okolje posameznika, družbeni dejavniki in kognitivne informacije. Osebna merila za izbiro 

hrane določajo različni osebni interesi in vrednote posameznika. Potrošniki pri tem uporabljajo 

različne strategije izbire svoje hrane, pri čemer vključujejo tako čutna zaznavanja kot tudi 

stroškovne premisleke, prepričanja o zdravju, o prehrani, skrb za nadzor telesne teže, priročnost 

ipd. (Chen 2011, 254–257). Več študij kaže, da so najpomembnejši dejavnik pri izbiri živil 

senzorni vidiki (Magnusson idr. 2019, 186; Janssen 2018, 19–22; Septianto, Kemper in 

Paramita 2019, 104–106). Med ostalimi pomembnimi dejavniki so tudi odsotnost aditivov, 

konzervansov in ostankov (Singh in Verma 2017, 473–479), cena (Brečić, Mesić in Cerjak 

2017, 236–268) in razpoloženje v obliki pozitivnih ali negativnih čustev (Birch, Memery in De 

Silva Kanakaratne 2018, 221–223; Rogers idr. 2021, 101; Chekima idr. 2017, 1438; Romeo-

Arroyo idr. 2020, 126–127). Vse večji pomen na nakupno odločanje potrošnikov ima tudi vpliv 

proizvodnje hrane na okolje in trendi kažejo, da potrošniki danes ne zahtevajo le zdravih, ampak 

tudi okoljsko trajnostne živilske proizvode (Chen 2007, 1008). 

Na odnos potrošnikov do ekoloških živil, ki delujejo kot motivi izbire hrane, vplivajo na eni 

strani naravne sestavine in varstvo okolja in živali ter na drugo strani razpoloženje, politične 

vrednote in veroizpoved potrošnikov. Pri nakupnem odločanju poleg tega pomembno vlogo 

ohranja tudi priročnost priprave in nakupa hrane. Motivi izbire hrane, ki določajo odnos 

potrošnika do ekoloških živil, lahko služijo kot koristni promocijski pozivi potrošnikom (Wong, 

Hsu in Chen 2018, 1431–1439). 

3.1 Opredelitev nakupnega vedenja potrošnikov 

Potrošnikovo vedenje vključuje misli, občutke in dejanja, ki jih ljudje doživljajo v potrošniških 

procesih. Na naše misli, občutke in dejanja vplivajo stvari v okolju, kot so komentarji drugih 

potrošnikov, oglasi, informacije o cenah, embalaža, videz izdelka, spletni dnevniki in ostali 

dejavniki. Vedenje je dinamično, interaktivno in vključuje izmenjave (Peter in Olson 2010, 5). 

Vedenje potrošnikov odraža celostno odločitev potrošnikov v zvezi s pridobivanjem, potrošnjo 

in razpolaganjem z blagom, storitvami, dejavnostmi, izkušnjami, ljudmi in zamislimi s strani 

človeških enot odločanja skozi čas (Hoyer 2008, 3).  

Raziskovanje vedenja potrošnikov je osrednja naloga tržnikov, ki skušajo razvozlati 

kompleksne vzročno-posledično povezave med željami in potrebami, zaznavanjem in 
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interpretacijo in odzivanjem potrošnikov v kontekstu njihovega odnosa do ponudbe. Na osnovi 

uvidov v vedenje potrošnika se oblikujejo tako oglasna komunikacija kot produkti in njihove 

cene ter vse preostale sestavine trženjskega spleta. Nakupno vedenje usmerjajo tako 

potrošnikovi notranji dejavniki kot dejavniki njegovega okolja ter ne nazadnje dejavniki tržne 

komunikacije oz. oglaševanja. Nakupna odločitev je rezultat številnih prepletenih spodbud, ki 

jih skušamo obvladovati s številnimi teoretičnimi modeli in prijemi v praksi (Mothersbaugh, 

Hawkin in Kleiser 2019, 2–14). 

Nakupi predstavljajo pomemben del našega vsakdana, zato je vedenje nas kot potrošnikov 

najpomembnejši razlog za raziskovanje vedenja potrošnikov. Veliko časa porabimo že pred 

nakupom, ko premišljujemo o izdelkih in storitvah, o njih razpravljamo ali smo z njimi 

seznanjeni iz medijev. Izdelki in postopki uporabe pomembno vplivajo na naš vsakdan 

(Vukasović 2020, 38). 

Zadovoljstvo z doseženimi koristmi prinaša potrošniku psihološke posledice. T. i. »zavestna 

izbira« spada med najpomembnejše psihološke posledice. Potrošniki se ne želijo naključno 

odločati, ampak si želijo premišljeno izbirati. Krepitev zdravja v psihološkem smislu je namreč 

proces pridobivanja sposobnosti nadzora in vpliva na lastno zdravje (Kraus 2014, 8). 

Modeli nakupnega vedenja 

Čeprav se na prvi pogled zdi, da potrošniki nakupujemo po naključju, temu ni tako. Proces 

nakupnega vedenja potrošnikov je na splošno zapleten. Ravno zato je razumevanje vedenja 

pomembno za sprejemanje pravih strategij s strani ponudnikov. Potrošnikovo nakupno vedenje 

se največkrat začne že pred nakupom, vendar se z nakupom ne konča. Različni avtorji v 

strokovni literaturi za lažje razumevanje potrošnikovega vedenja prikazujejo različne modele 

nakupnega vedenja. Modeli niso enaki, so pa zaradi kompleksnosti razdeljeni na več faz 

oziroma procesov (Ruzzier Konečnik 2011, 83).   

V nadaljevanju predstavljamo t. i. generični model vedenja porabnikov, ki je sestavljen iz 

naslednjih procesov (Ruzzier Konečnik 2011, 83): 

 prepoznavanje potreb in želja, 

 komunikacijskih poti, 

 značilnosti porabnika, 

 procesa odločanja, 

 nakupne odločitve, 

 ponakupnih občutkov. 

 

Proces 1  Proces 2  Proces 3 in 4  Proces 5 
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Prepoznavanje 

potreb in želja 
→ 

Komunikacijske 

poti 
→ 

Značilnosti 

uporabnika in proces 

odločanja 

→ 
Nakupna 

odločitev 

    ↑  ↓ 

    Ponakupni občutki ←  

       

    Proces 6   

Slika 1: Model vedenja uporabnikov 

Vir: Hojnik, Ruzzier in Konečnik Ruzzier 2019, 4310. 

Po modelu teorije načrtovanega vedenja na nakupne odločitve, kot so izbira izdelka, izbira 

blagovne znamke, izbira prodajalca, odločitve glede časa in količine nakupa, vplivajo 

značilnosti kupca in komponente procesa nakupnega odločanja, ki so pod vplivom trženjskih 

in drugih spodbud. Proces nakupnega odločanja je sestavljen iz prepoznavanja potreb, iskanja 

podatkov, ocene, odločanja in ponakupnega vedenja, značilnosti kupca pa sestavljajo njegove 

kulturne, družbene, osebne in psihološke lastnosti. Med ključnimi trženjskimi spodbudami, ki 

vplivajo na kupca, proces njegovega nakupnega odločanja in posredno na nakupne odločitve, 

so izdelek, cena, prodajne poti in metode ter tržno komuniciranje. Druge spodbude, ki po istih 

poteh determinirajo nakupno odločitev, so še gospodarske, tehnološke, politične in kulturne 

narave (Ajzen 2020, 315–316). 

Preglednica 1: Model teorije načrtovanega vedenja 

Trženjske 

spodbude 

Druge 

spodbude 
 

Značilnosti 

kupcu 

Proces nakupnega 

odločanja 
 

Nakupne 

odločitve 

Izdelek 

Cena 

Prodajne poti in 

metode 

Tržno 

komuniciranje 

Gospodarske 

Tehnološke 

Politične 

Kulture 

→ 

Kulturne 

Družbene 

Osebne 

Psihološke 

Prepoznavanje 

potrebe 

Iskanje podatkov 

Ocena 

Odločitev 

Ponakupno 

vedenje 

→ 

Izbira izdelka 

Izbira blagovne 

znamke 

Izbira 

prodajalca 

Določitev časa 

nakupa 

Določitev 

količine nakupa 

Vir: Ajzen 2020, 315–316. 

Nakupno vedenje lahko opazujemo na več dimenzijah, in sicer na dimenziji družbenih odnosov, 

na dimenziji dostopnosti, stopnje udeležbe in človeške aktivnosti. Na dimenziji družbenih 

odnosov je vedenje potrošnika vpleteno v vedenje drugih potrošnikov, in sicer tako na 

individualni kot kolektivni ravni. Na dimenziji dostopnosti vedenje potrošnika uravnava 

dostopnost produktov v družbi, ki se lahko na eni strani pojavlja kot omejena in zasebna 
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dostopnost ter na drugi strani kot široka in javna dostopnost (Firat in Dholakia 2003, 9–11). 

Primer zasebne in omejene dostopnosti so denimo unikatni izdelki, ki z naraščanjem 

popularnosti butičnega potrošništva pomembno pridobivajo vrednost (Hsueh, Lin in Lin 2019, 

1551–1553). Dimenzija udeležbe se nanaša na neposredno ali posredno sodelovanje potrošnika 

v oblikovanju produktov, ki se lahko razteza od močne vpletenosti potrošnika v procese 

oblikovanja produktov do odsotnosti potrošnika v procesih oblikovanja produktov (Firat in 

Dholakia 2003, 9–11). Sodobni potrošniki so vajeni v procesih oblikovanja produktov vse 

aktivneje sodelovati, predvsem v obliki podajanja povratnih informacij v okviru ponakupnega 

vedenja. Povratne informacije potrošnikov ponudniki vse pogosteje uporabljajo pri oblikovanju 

in posodabljanju storitev in izdelkov (Tan in Zhan 2017, 570–575). Dimenzija človeške 

aktivnosti se nanaša na kombinacijo človeške fizične in mentalne aktivnosti med dejanjem 

porabe in sega od pasivne do aktivne porabe. Primer pasivne porabe je spremljanje 

televizijskega programa, primer aktivne porabe pa sodelovanje v športni aktivnosti. Čez čas in 

razvoj trgov se potrošniško vedenje na vseh dimenzijah pomembno spreminja in tvori različne 

prevladujoče vzorce (Firat in Dholakia 2003, 11–12). 

3.2 Dejavniki nakupnega vedenja potrošnikov 

Dejavniki, ki vplivajo na vedenje potrošnikov, se pojavljajo na različnih področjih, kot so 

kultura, družba, demografske značilnosti potrošnika in njegov psihološki ustroj. Kulturni 

dejavniki zajemajo kulturo, subkulturo in družbeni razred kupca, družbeni pa njegove 

referenčne skupine, družino ter družbene vloge in položaje. Demografski dejavniki zajemajo 

starost in stopnjo v življenjskem ciklu, poklic, premoženjsko stanje in življenjski slog, 

psihološki pa motivacijo, zaznavanje, učenje, prepričanje in stališča. Sodobne trženjske prakse 

izhajajo iz poglobljenega poznavanja teoretičnih predpostavk glede povezanosti in pomena 

posameznih dejavnikov, ki jih nadgrajujejo z vse bolj prefinjenimi in tehnološko zapletenimi 

raziskavami. Marketinške aktivnosti postajajo izrazito specifične ter se oblikujejo na podlagi 

natančnega poznavanja posameznih segmentov uporabnikov (Qazzafi 2020, 3225–3226). 
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Preglednica 2: Razčlenjeni model dejavnikov 

Kulturni Družbeni Demografski Psihološki Kupec 

Kultura 

Subkultura 

Družbeni razred 

Referenčne 

skupine 

Družina 

Vloga in 

položaj 

Starost in 

stopnja v 

življenjskem 

ciklusu 

Poklic 

Premoženjsko 

stanje 

Življenjski slog 

Motivacija 

Zaznavanje 

Učenje 

Prepričanja in stališča 

 

Veliko blagovnih znamk danes 

cilja na specifične subkulture in 

etnične skupine, saj lahko tako 

marketinške aktivnosti 

prilagajajo njihovim specifičnim 

potrebam in preferencam. 

  

Nakupne odločitve 

uporabnikov odražajo 

in prispevajo k 

njihovim življenjskim 

slogom in vzorcem 

vedenja. 

 

Vir: Qazzafi 2020, 3225. 

Na nakupno vedenje potrošnikov vpliva fizično in družbeno okolje. Okolje se nanaša na fizične 

predmete (izdelke, prodajalne), prostor (lokacije trgovin in izdelkov v trgovinah) ter vedenje 

drugih ljudi (kdo in kaj počne) (Peter in Olson 2010, 254). Peter in Olson socialno okolje 

razdelita na makro in mikro okolje. Makro okolje se nanaša na posredno medsebojno vplivanje 

zelo velikih skupin ljudi, med katere uvrstita kulturo, subkulturo in družbeni razred. Med mikro 

okolje pa sta uvrstila manjše skupine, in sicer družine in referenčne skupine, kjer interakcija 

med pripadniki skupine poteka neposredno, »face-to-face« (Peter in Olson 2010, 256). 

3.2.1 Kulturni dejavniki 

Kultura predstavlja niz norm, materialnih in moralnih vrednot, obsodb, stališč in navad 

človeštva skozi čas, ki jih delijo vsi člani družbe in vplivajo na njihovo obnašanje, vključno z 

njihovim nakupnim in potrošnim vedenjem (Radulescu in Cetina 2011, 389). 

Kultura na vedenje potrošnikov vpliva bolj neopazno, saj se je ne zavedamo in predstavlja 

okvir, znotraj katerega nastaja in se razvija posameznikov in družinski življenjski stil. Je 

najosnovnejši dejavnik, ki vpliva na človekove želje in vedenje. Ima vpliv tudi na izbiro meril 

pri odločitvi za nakup (Vukasović 2020, 49–50). 

Vsako kulturo sestavlja več subkulturnih skupin. To so skupine ljudi z enakim sistemom 

vrednost, na podlagi skupnih življenjskih izkušenj in situacij. Svojim članom nudijo bolj 

izostreno identifikacijo in socializacijo. Subkulturne skupine so na primer narodi, verske 

skupine, rasne skupine in geografska območja. Veliko subkultur predstavlja pomemben del 

trga, zato podjetja pogosto oblikujejo izdelke, prilagojene prav njihovim potrebam (Kotler, 
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Armstrong in Opresnik 2017, 160). 

V okviru kulturnih dejavnikov obravnavamo tudi družbene razrede. Družbeni razred 

pomembno vpliva na obnašanje potrošnika. Družbeni razred opredeljujejo posamezniki, 

združeni v skladu z gospodarskimi, zgodovinskimi in sociološkimi merili. To so razmeroma 

homogene in stalne skupine, katerih člani imajo enak sistem vrednot, podoben življenjski slog, 

interese in vedenje (Radulescu in Cetina 2011, 389). Družbeni razredi so razvrščeni hierarhično. 

»Člani imajo podobne vrednote in interese, zato obstaja velika verjetnost, da bodo izbirali 

podobne blagovne znamke izdelkov« (Vukasović 2020, 50). Sociologi so jih določili v sedem 

razredov (višji zgornji sloj, nižji zgornji, višji srednji, srednji, delavski, višji spodnji in nižji 

spodnji razred). Družbeni razred ni določen le z enim dejavnikom, ampak se meri kot 

kombinacija poklica, dohodka, izobrazbe, premoženja in ostalih spremenljivk (Kotler, 

Armstrong in Opresnik 2017, 162). 

Razlike med družbenimi razredi prinaša tudi izobraževanje. Pustijo svoj pečat na odnosu in na 

vedenju potrošnika. Tako se posamezniki iz nižjih razredov od srednjega in višjega razreda 

razlikujejo predvsem v tem, da so manj obveščeni in manj izobraženi o svojem zdravstvenem 

stanju in dejavnikih ter o zdravstvenih storitvah, ki so jim na razpolago. Manj pozorni so na 

preventivne zdravstvene ukrepe in na prakse zdravega življenja ter se vedejo manj zdravstveno 

informirano. Neredko so tudi skeptični do medicine in zamujajo pri iskanju pomoči ob nastopu 

morebitnih resnejših zdravstvenih težav (Krukowska-Miler 2019, 843–844). 

Glede vpliva kulture na individualno obnašanje na področju zdravja so številne študije 

pokazale, da so mnenja ali prepričanja o bolezni, invalidnosti ali smrti, informacije in 

izobraževanja o vzrokih in zdravljenju bolezni, praksah zdravljenja tiste kulturne komponente, 

ki lahko motivirajo ljudi, da sprejmejo ali zavrnejo svojo vlogo bolnika. Prav tako so močni viri 

pritiska na posameznika etični in verski vidiki (Radulescu in Cetina 2011, 389).  

3.2.2 Družbeni in socialni dejavniki 

»K družbenim dejavnikom prištevamo referenčne skupine, družino, vloge in položaj 

posameznika« (Vukasović 2020, 48). 

»Referenčne skupine vplivajo na posameznikova stališča, prepričanja, vrednote in vedenje ter 

ga izpostavijo novim življenjskim slogom.« Od posameznika terjajo prilaganje, kar ima lahko 

vpliv na njegovo izbiro izdelkov in blagovnih znamk. Posameznik poskuša s tem pokazati 

pripadnost skupini (Vukasović 2020, 48–49). Vedno večji pomen imajo spletna družbena 

omrežja, kot so spletni dnevniki, družbena omrežja (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, 

Pinterest, Snapchat, Linkedln), skupnosti blagovnih znamk in druge spletne platforme, ki 

omogočajo, da se ljudje družijo in izmenjujejo informacije in mnenja. Na ta način je 

vzpostavljena dvosmerna komunikacija s potrošniki (Kotler, Armstrong in Opresnik 2017, 
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163). 

Največ šteje priporočilo oz. sporočilo od ust do ust, ki ga potrošniki dobijo s strani prijateljev 

in družine glede izdelkov, saj jim verjamejo kar v 72 odstotkih (Kotler, Armstrong in Opresnik 

2017, 163). 

Najvplivnejša referenčna skupina je družina, ki je hkrati najpomembnejša porabnikova nakupna 

organizacija v družbi (Ruzzier Konečnik 2011, 85–86). Med člani družine se oblikujejo različne 

vloge, in sicer je to vloga pobudnika, vplivneža, odločevalca, nakupovalca in porabnika. V 

današnjih modernih družinah pri nakupu navadno sodelujejo vsi člani družine, njihove vloge so 

porazdeljene in člani lahko nastopajo v več vlogah ali nobeni (Vukasović 2020, 49). 

Položaj osebe v vsaki skupini je mogoče opredeliti v smislu vloge in položaja. Vloga je 

sestavljena iz dejavnosti, za katere se pričakuje, da jih bodo ljudje izvajali v skladu s svojo 

vlogo in položajem. Vsaka vloga ima status, ki odraža splošen ugled, ki mu ga da družba. 

Običajno ljudje izberejo izdelke, primerne njihovi vlogi in položaju (Kotler, Armstrong in 

Opresnik 2017, 166). 

3.2.3 Osebni dejavniki 

Osebni dejavniki ali osebne značilnosti, kot so starost in stopnja v življenjskem ciklu družine, 

premoženjsko stanje, poklic, življenjski slog ter osebnost in samopodoba, vplivajo na nakupno 

vedenje potrošnikov. Starost in življenjski cikel družine sta tesno povezana in imata pomembno 

vlogo pri nakupih (primer: velikost stanovanja, ki si jih kupujejo veččlanske družine, se 

razlikujejo od nakupa stanovanja samske osebe oz. para) (Vukasović 2020, 50). 

Višje premoženjsko stanje pripomore k izbiri in nakupu kakovostnejših in boljših izdelkov ali 

storitev. Tudi življenjski slog, ki pomeni način življenja, vpliva na posameznikovo 

nakupovanje. Ne nazadnje na nakup vpliva tudi osebnost ter samopodoba. »Osebnost 

sestavljajo značilnosti, vedenje in izkušnje potrošnika, ki ga delajo enkratnega in 

neponovljivega. Opisujemo jo z izrazi, kot so samozavest, samostojnost, dominantnost, 

družabnost, popustljivost, prilagodljivost, zadržanost, značaj.« Pri nakupnem odločanju to 

pomeni, da potrošnik izbira takšne izdelke, s katerimi bi se rad poistovetil. Na nakupno 

odločitev pa vpliva tudi potrošnikova podoba o sebi. Samopodoba je miselna podoba o sebi, 

vanjo so vključene tiste lastnosti, ki jih zaznavamo (Vukasović 2020, 50–51). 

3.2.4 Psihološki dejavniki 

Na nakupno izbiro vplivajo štirje pomembni psihološki dejavniki, in sicer so to motivacija, 

zaznavanje, učenje oz. stopnja izobrazbe, stališča in spomin (Vukasović 2020, 39). 
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Motivacija  

Motivi so bistveni za razumevanje potrošnikovega vedenja. Prav tako potrebe, ki so različne od 

potrošnika do potrošnika. Potrošniki prepoznajo potrebo, ko nastane neskladje med sedanjim 

in idealnim stanjem. Velikost napetosti določa nujnost, ki jo potrošniki občutijo za zmanjšanje 

napetosti oz. za zadovoljitev potrebe. Določene potrebe so prirojene, določene pridobljene in 

jih imenujemo tudi sekundarne potrebe. Potrebe, ki morajo biti izpolnjene za vzdrževanje 

biološkega življenja, so primarne potrebe (potreba po zraku, hrani, vodi, oblačenju, gibanju, 

počitku, spanju, izločanju, izogibanju bolečini in spolnosti). Med pridobljene oz. sekundarne 

pa štejemo tiste, ki se jih naučimo in so psihološkega izvora. Te potrebe so odvisne od kulture 

in okolja (Vukasović 2020, 40). 

Motivi so vsi tisti notranji dejavniki, ki aktivirajo in spodbudijo potrošnika k zadovoljitvi 

potrebe. Posameznik poskuša doseči znižanje napetosti z ravnanjem, za katero predpostavlja, 

da bo zadovoljilo potrebo. Od posameznikove preteklosti, izkušenj in kulturnega okolja pa je 

odvisen način zadovoljevanja. Kadar posameznik zazna potrebo in sprejme odločitev o načinu 

zadovoljitve, takrat potreba postane želja. »Želja pa je določena oblika potrebe, oblikovana z 

osebnostjo potrošnika in povezana s kulturnimi dejavniki okolja, iz katerega potrošnik izhaja.« 

Potrošnike torej motivirajo različne potrebe. Motivacijski proces pa povzroča, da se potrošniki 

vedemo in delujemo v določeni smeri, je razlog, zakaj počnemo to, kar počnemo (Vukasović 

2020, 40–41). 

Stanje motivacije je sestavljeno iz štirih različnih stanj, ki potekajo v živem organizmu in ga 

spodbudijo k dejanju: potreba, gon, dejanje, cilj. Vsako vedenje se začne zaradi določene 

potrebe, ki je bodisi vrojeno bodisi naučeno povezano z določenimi goni. Goni so težnje k 

določenim vedenjem, ki zadovoljujejo specifične potrebe. Gon človeka spodbudi k 

specifičnemu dejanju, ki zadovolji specifično potrebo. Pozitivni rezultati, ki jih prinesejo 

dejanja, še naprej delujejo kot spodbuda oz. okrepitev povezanosti med potrebo in gonom, ki 

človeka motivira k nadaljnjemu uresničevanju ciljev. Po doseganju določenega cilja se 

delovanje ne ustavi, ampak se pojav nadaljuje in traja. Pri progresivnih potrebah se pri človeku 

pojavljajo vse zahtevnejše potrebe. Celotno krožno gibanje imenujemo motivacijski cikel 

(Batkoska 2016, 335–326). 

 

 

 → Potreba →  

↑    ↓ 

Cilj  Motivacijski cikel  Gon 

↑    ↓ 

 ← Dejanje ←  
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Slika 2: Motivacijski cikel 

Vir: Batkoska 2016, 335–326. 

Psihologija pozna številne motivacijske teorije, ki pojasnjujejo nabore, tipe in medsebojne 

relacije motivacijskih dejavnikov. Med najpogosteje uporabljenimi teorijami so gonska teorija 

Sigmunda Freuda, hierarhična teorija Abrahama Maslowa in dvofaktorska teorija Fredericka 

Herzberga. Vse teorije z različnih vidikov pojasnjujejo učinke različnih dejavnikov na 

človekovo in potrošnikovo vedenje ter predstavljajo pomoč pri oblikovanju trženjskih strategij 

(Scheffer in Heckhausen 2018, 67–69). 

Freudova teorija izhaja iz predpostavke, da človekovo vedenje usmerjata iskanje ugodja in 

izogibanje neugodju. Ugodje predstavljajo prijetna čustva in drugi prijetni telesni občutki, kot 

je denimo spočitost, neugodje pa neprijetna čustva in drugi neprijetni občutki, kot sta na primer 

lakota in bolečina (Gomez 2020, 240–241).  

V trženju pogosto navajana teorija hierarhije potreb je Maslowa teorija potreb, ki potrebe deli 

na pet kategorij (Vukasović 2020, 43–44): 

 Fiziološke potrebe, ki so osnovna raven v hierarhiji potreb. »So odgovorne za vzdrževanje 

biološkega življenja, kot je potreba po vodi, hrani, zraku, zaščiti, oblačenju, spolnosti.« 

Prevladujejo takrat, ko so kronično nezadovoljene. 

 Potrebe po varnosti, ki vključujejo red, stabilnost, rutino, družino, varnost. Pojavijo se, ko 

so zadovoljene fiziološke potrebe. 

 Družbene potrebe vključujejo ljubezen, naklonjenost, pripadnost, sprejetost. 

 Potrebe po spoštovanju vključujejo samospoštovanje, priznanje, položaj. 

 Samouresničitvene potrebe, ki vključujejo osebni razvoj in uresničitev ter izpolnitev lastnih 

zmožnosti, želja postati to, kar smo zmožni in s tem izpolniti lastne sposobnosti. 

 

Samouresničitvene potrebe (osebni 
razvoj)

Potrebe po spoštovanju 
(samospoštovanje, priznanje, položaj)

Družbene potrebe (občutek 
pripadnosti, ljubezen)

Potrebe po varnosti (varnost, zaščita)

Fiziološke potrebe (lakota, žeja)
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Slika 3: Maslowa hierarhija vrednot 

Vir: Vukasovič 2020, 43. 

Maslowo hierarhijo vrednot vse bolj nadomeščajo veliko kompleksnejši koncepti, ki v 

motivacijskih teorijah upoštevajo različne dinamične dejavnike (Arnould in Thompson 2007, 

3–7). Maslowova motivacijska teorija je deležna kritike predvsem zaradi pomanjkanja 

empiričnih utemeljitev in načina operacionalizacije njenih konceptov. Številni raziskovalci tako 

na področju psihologije kot na področju marketinga izražajo dvome v praktičnost in veljavnost 

hierarhije v pomenu procesa, po katerem potrošnik napreduje od nižjih k višjim potrebam. 

Predvsem se pojavljajo vprašanja ustreznosti in uporabnosti teorije in hierarhije v sodobni 

družbi in razumevanju psihologije sodobnega potrošnika. Prinaša pa teorija nekaj ključnih idej, 

ki so zdržale preizkus časa in ohranjajo pomembne koristi za področje marketinga. Med prvimi 

ključnimi prispevki je predvsem ugotovitev, da so človeške potrebe do določene mere 

univerzalne. Če razumemo dinamiko določene družbe ali subkulture, lahko iz te izluščimo 

skupne potrebe pripadnikov oz. članov, ki nas lahko usmerjajo pri tržni komunikaciji in pri 

oblikovanju produktov, ki bodo te potrebe zadovoljevali. Druga ugotovitev je uvid, da 

zadovoljevanje osnovnih potreb pomembno prispeva k blaginji. Med komponentami teorije, ki 

lahko v razumevanju potrošnika predstavljajo ovire, pa sta predvsem predpostavka 

hierarhičnosti potreb in predpostavka potrebe samoaktualizacije (Desmet in Fokkinga 2020, 

41–45). 

Herzbergova teorija motivacije se običajno uporablja v kontekstu organizacij in predvideva, da 

lahko na splošno motivacijo za delovanje in aktivnost človeka vplivamo s prilagajanjem dveh 

tipov kontekstualnih dejavnikov, in sicer motivatorjev in higienikov. Higieniki so dejavniki, ki 

preprečujejo demotivacijo ter se nanašajo na osnovne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. 

Motivatorji se nanašajo na pogoje, ki človeka spodbujajo, da dosega višje ravni motivacije od 

povprečne (Gomez 2020, 246–247). 

Stališča 

Stališča sodijo med najpomembnejše konstrukte za razumevanje vedenja porabnikov. Pri 

odločanju o nakupu se bo potrošnik odločil za tisto blagovno znamko ali prodajalno, ki mu je 

najljubša. Stališča pomenijo, da imamo ljudje različne odnose do dogodkov, pojavov, 

predmetov, do bližnjih oseb, do zgodovinskih osebnosti in živali. 

Stališča so po Vukasović (2020, 44–45) oblikovana iz treh elementov, in sicer iz razuma, čustev 

in vedenja. Element razuma predstavlja izkušnje, znanje, ravnanje, sporočila o dogodku, 

objektu, osebi ali situaciji, o kateri oblikujemo mnenje. Element čustev se nanaša na občutja in 

čustvene reakcije glede objekta, ki ga opazujemo. Ta občutja so lahko pozitivna ali negativna. 

Element vedenja odreja, kakšno bo naše ravnanje glede opazovanega objekta. Stališča 

proučujemo in merimo zato, da bi določili potrošnikovo naravnanost do izdelka. Ena od tehnik 
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merjenja je na primer Likertova lestvica, ki daje anketirancu možnost, da izrazi stopnjo 

strinjanja oz. nestrinjanja (Vukasović 2020, 44–45). 

Zaznavanje 

»Zaznavanje opredelimo kot proces, s katerim posameznik sprejema, dojema in ureja 

informacije, ki jim je izpostavljen.« Vsak posameznik je pod vplivom lastnih predsodkov, 

potreb in izkušenj in tako si informacije razlaga po svoje. Pri zaznavanju poznamo tri faze, in 

sicer izpostavljenost, pozornost in interpretacijo. Vsakodnevno smo izpostavljeni nešteto 

dražljajem. Če posameznik dražljaja ne zazna, pomeni, da do izpostavljenosti ni prišlo. Ko 

dražljaj sproži eno od čutil, takrat pride do pozornosti. Dražljaje potem organiziramo in jim 

damo subjektiven pomen oz. jih interpretiramo v skladu s svojimi potrebami, pričakovanji in 

izkušnjami. Navadno smo bolj pozorni na tiste spodbude, ki se nanašajo na naše trenutne 

potrebe. Ko dražljaju damo pomen, pride do interpretacije. Interpretiranje je individualno, 

unikatno, neodvisno in načrtovano na osnovi posameznikovih pričakovanj, preteklih izkušenj, 

možnih razlag ter drugih spodbud in interesov med zaznavanjem. Posameznikova interpretacija 

je tista, ki je ključna, in ne objektivne informacije (Vukasović 2020, 46–47).  

Učenje in spomin 

»Z učenjem mislimo na tiste spremembe v vedenju posameznika, ki izvirajo iz njegovih 

izkušenj.« Ljudje se učimo vse življenje in večina človekovega vedenja je naučenega. Glavnino 

nakupov opravimo, ker smo tega navajeni in le pri nekaterih premišljujemo, iščemo alternative 

in se končno odločimo. Učenje in spomin sta neločljivo povezana, saj informacij ne shranimo, 

ne da bi bile prej naučene oz. zapomnjene. Tukaj je pomembno znanje o načinu učenja 

informacij in o načinu uporabe informacij v procesu nakupnega odločanja. »Spomin je skupek 

vsega, kar smo se naučili. Gre za proces pridobivanja informacij in njihovo skladiščenje tako, 

da so ob potrebi na voljo« (Vukasović 2020, 48). 

Stopnja izobrazbe posameznika vpliva tako na povpraševanje po zdravstvenih storitvah kot na 

vrsto storitev. Visoko izobraženi posamezniki se zatekajo k zdravstvenim storitvam pogosteje, 

še posebej se odločajo za specializirane storitve, ki jih je mogoče plačati na istem mestu, v 

nasprotju z brezplačno osnovno zdravstveno oskrbo storitev. V večini držav izobraženost 

populacije narašča, zato so potrošniki bolj zaskrbljeni za svoje zdravje (Radulescu in Cetina 

2011, 390). 

3.3 Vrste nakupnega odločanja 

Glede na različnost blagovnih znamk in stopnjo vpletenosti v nakup razlikujemo štiri vrste 

nakupnega odločanja potrošnikov, in sicer kompleksno odločanje, omejeno odločanje, lojalnost 
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blagovni znamki in inercijo (Vukasović in Jagodič 2017, 65). 

Preglednica 3: Nakupno odločanje glede na stopnjo odločanja in raven vpletenosti 

 Raven vpletenosti 

  Visoka vpletenost Nizka vpletenost 

S
to

p
n

ja
 o

d
lo

ča
n

ja
 

Odločanje 

(iščemo informacije, upoštevamo 

več blagovnih znamk) 

Kompleksno odločanje (nakup 

avtomobila, fotoaparata, 

računalnika) 

Omejeno odločanje 

(žitarice, prigrizki) 

Navada 

(potrebujemo malo ali nič 

informacij, upoštevamo le blagovno 

znamko) 

Lojalnost blagovni znamki 

(atletski copati, športne majice) 

Inercija 

(zelenjava, 

papirnate brisače) 

Vir: Assael 1995, 19. 

Kompleksno odločanje je odločanje, pri katerem potrošniki vložijo veliko časa v iskanje 

informacij, ki jih potrebujejo za vrednotenje različnih blagovnih znamk. Omejeno odločanje je 

odločanje, pri katerem so potrošniki nizko vpleteni v proces odločanja, ker imajo premalo 

izkušenj z izdelkom. Lojalnost blagovni znamki je posledica ponavljajočega se zadovoljstva ob 

določeni blagovni znamki. Za inercijo je značilna nizka vpletenost potrošnikov in nakup brez 

odločanja. Potrošniki kupujejo iz navade in ne vlagajo veliko časa in napora za iskanje 

alternativnih blagovnih znamk, vendar niso lojalni blagovni znamki (Vukasović in Jagodič 

2017, 65).  

Po teoriji postopka odločanja o nakupu bodo potrošniki z neustreznim internim znanjem iskali 

več zunanjih informacij, da bi zmanjšali nakupno tveganje pri zelo tveganih nakupih. Potrošniki 

lahko informacije pridobivajo prek različnih kanalov, med katerimi je t. i. od ust do ust skoraj 

najbolj zanesljiv zunanji vir informacij za potrošnike. Zato se vir informacij od ust do ust 

pogosto obravnava kot glavna zunanja informacija za potrošnike. Študije potrošnikov o 

prehranskih dopolnilih v zadnjih letih so tudi pokazale, da so prehranska dopolnila potrošniška 

dobrina z visokim zaznavanjem tveganj in veliko vključenostjo v iskanje informacij (Chang in 

Huang 2019, 261–262).  

3.4 Cena in kakovost v procesu nakupnega vedenja potrošnikov 

Cena kot kazalnik kakovosti je odvisna od več dejavnikov, in sicer od kakovosti informacij v 

zvezi z izdelkom in njegovo ceno, stopnje izobrazbe potrošnika na tem področju, promocijske 

politike podjetja, tveganja, povezanega z nakupom izdelka, ki ga je določila stranka, ki je 

sposobna oceniti kakovost (Radulescu in Cetina 2011, 391). 

Predvsem višja cena prehranskega dopolnila je lahko ovira za potrošnikov nakup. Koristi 

morajo prevladati nad potencialnimi stroški. Kombinacije zaznane učinkovitosti in zaznanih 



 

36 

stroškov pomenijo pričakovani izid za potrošnika (Keat 2009, 24). 

Zaznana kakovost igra odločilno vlogo pri potrošnikovi odločitvi za nakup. Zavest o kakovosti 

in ceni motivira nameren in racionalen premislek med tem, kaj potrošnik prejme, in med tem, 

koliko ga to stane. Te lastnosti so zakoreninjene v potrošnikovi podzavesti (Steenkamp in 

Maydeu-Olivares 2015, 289).  

Dokazi o pripravljenosti potrošnikov plačati višjo ceno za bolj zdravo hrano so mešani. Medtem 

ko so nekateri potrošniki pripravljeni za bolj zdrave proizvode plačati več, so drugi za bolj 

zdrava živila pripravljeni plačati le določen višji znesek ali pa sploh ne. Odzivnost potrošnikov 

na višje cene, povezane s pozitivnimi zdravstvenimi učinki, lahko proizvajalce bolj ali manj 

motivirajo za proizvodnjo funkcionalnih živilskih proizvodov (Bimbo, Bonanno in Viscecchia 

2016, 3). 

3.4.1 Cena 

Cena izdelka je po definiciji, povzeti po Simonu 1989, število denarnih enot, ki jih mora 

potrošnik plačati, da pridobi eno enoto izdelka. Za razumevanje strateške vloge cene pa je treba 

upoštevati še širši kontekst cene, ki se nanaša predvsem na odnos oz. povezavo med ceno in 

vrednostjo izdelka. Zajema torej celotne stroške odjemalca, potrebne za pridobitev izdelka 

(Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 116). 

Cena ima pomembno vlogo v procesu nakupnega vedenja porabnikov, saj jo večina potrošnikov 

opazi kot eno izmed značilnosti izdelka. Le redki so potrošniki, ki jim postavljena cena ne 

povzroči nobenih asociacij s ponujenim izdelkom. Potrošnike glede na dojemanje cene in 

poznavanje le-te delimo v tri skupine (Ruzzier Konečnik 2011, 179): 

 prvo skupino predstavljajo tisti potrošniki, ki imajo okvirno idejo o tem, koliko stane 

določen izdelek. Pristanejo le na manjša odstopanja od njim sprejemljive cene. V to skupino 

sodi manjši del potrošnikov; 

 v drugo skupino spadajo potrošniki, ki imajo medlo predstavo o tem, koliko naj bi stal 

določen izdelek in so manj občutljivi na velika odstopanja od njim sprejemljive cene. 

Takšnih je večina potrošnikov; 

 k tretji skupini spadajo potrošniki, ki nimajo pojma o tem, koliko naj bi stal določen izdelek. 

V to skupino spada malo porabnikov. 

3.4.2 Kakovost 

Najpogosteje uporabljena definicija besede kakovost je, da je kakovost »skupek značilnosti in 

karakteristik izdelka ali storitve, ki se nanaša na njegovo/njeno zmožnost, da zadovolji določene 

potrebe, pričakovanja potrošnika ali trga«. Potrošniki pogosto sodijo o kakovosti izdelkov na 

podlagi osnovnih informacij, ki so povezane z izdelkom. Nekatere od teh informacij so notranje, 
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druge zunanje. Med zunanje spadajo cena, ugled, blagovna znamka in oglaševalno sporočilo. 

Oboje skupaj pa predstavlja osnovo za zaznavanje kakovosti izdelka. Kakovost izdelka lahko 

kontroliramo in ocenimo že med proizvodnjo in je definirana kot skladnost z uveljavljenimi 

specifikacijami (Vukasović in Jagodič 2017, 69). 

Avtorji s področja managementa kakovosti so si enotni, da je kakovost izdelkov nujna za obstoj 

proizvodnega podjetja na tržišču. Prav tako so si enotni, da je kakovost težko definirati. Popolna 

kakovost je sestavljena iz t. i. objektivne in subjektivne kakovosti. »Objektivna kakovost se 

pogosto nanaša na dejansko tehnično sposobnost ali odličnost izdelka, ki jo lahko merimo z 

določenimi standardi, medtem ko zaznana kakovost pomeni kakovost, kakor jo ocenjujejo 

potrošniki.« Potrošniki ocenjujejo na podlagi številnih dejavnikov, kot so tradicija, moda, 

vrednosti. Zaznano kakovost izdelka opredelimo kot razliko ali razpon med potrošnikovimi 

pričakovanji ali željami in njihovimi dejanskimi zaznavami izdelka. Kolikor manjša so 

izpolnjena potrošnikova pričakovanja glede kakovosti izdelka, toliko manjša je zaznana 

kakovost. Vsak potrošnik pa ima različne zaznane kakovosti, zato vsak različno razume koncept 

kakovosti (Vukasović in Jagodič 2017, 69). 

Potrošniki kakovost izdelka pogosto tudi ocenjujejo na podlagi vtisov, ki jih pridobijo med 

soočenjem z njimi. Glede na pričakovanja in dejansko zaznavanje izdelkov razlikujemo 

pričakovano in dejansko doseženo oz. zaznano kakovost. Pričakovana vedno služi kot 

primerjalni standard za oceno dejanske kakovosti, medtem ko je dejanska kakovost rezultat 

primerjave dejanskih izkušenj s pričakovanimi značilnostmi izdelka (Vukasović in Jagodič 

2017, 70). 

Kraus (2014, 1) pravi, da je med kakovostnimi atributi za nakup funkcionalne hrane oz. 

prehranskega dopolnila najpomembnejša varnost hrane in to, da je izdelek naraven ter zdrav. 

Potrošniki pripisujejo velik pomen tudi atributom, ki so povezani s podatki na etiketi, ki se 

nanašajo na svežino izdelka, in podatki o njegovih zdravih lastnostih in hranilni vrednosti. 

Potrošniki pričakujejo izdelke s prijetnim okusom, želijo biti prepričani o kakovosti in želijo 

imeti vse podatke za oceno izdelka, preden nadaljujejo z oceno funkcionalnih koristi (Kraus 

2014, 8–9). 

3.4.3 Odnos med ceno in kakovostjo 

Da potrošniki zaznavajo ceno kot pokazateljico kakovosti izdelka, je bilo potrjeno v več 

raziskavah. To počnejo zato, ker verjamejo, da obstajajo bistvene razlike v kakovosti glede na 

ceno. Ti potrošniki kažejo nagnjenost k izbiranju dražjih izdelkov v primerjavi s potrošniki, ki 

ne verjamejo, da obstaja bistvena razlika v kakovosti izdelkov glede na ceno. Ocenjevanja 

kakovosti izdelkov potrošniki velikokrat ne morejo izvesti oz. se odločajo na podlagi 

nepopolnih informacij o kakovosti. Potrošniki si želijo zmanjšati tveganje zaznane kakovosti in 

kognitivne disonance kot posledice z ocenjevanjem kakovosti, ki temelji na merilih in kazalcih, 
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ki so na voljo in po mnenju porabnika trdno povezani z »objektivno« kakovostjo. Najpogostejši 

kazalci so blagovna znamka izdelka, ugled izdelka in njegova cena (Vukasović in Jagodič 2017, 

74). 

Na proces nakupnega odločanja vpliva mnogo dejavnikov. Ti dejavniki so cena izdelka, okus 

in preferenca potrošnika, kupna moč, dostopnost izdelka, stroški, povezani s pridobitvijo 

izdelka, potreben čas za pridobitev izdelka, ugled prodajalne, ponudba na prodajni polici, 

prijaznost prodajnega osebja, prilagodljivost (lokacija prodajalne, parkirni prostor, več nakupov 

na enem mestu...), izkušnje, življenjski slog, oglaševanje in drugo (Vukasović in Jagodič 2017, 

74). 

Prav tako potrošnik pri nakupnem odločanju nima na voljo vseh informacij o ceni. Raven cene 

prav tako nima popolnega vpliva na to, ali se bo potrošnik odločil za nakup določenega izdelka, 

s katerim bo zadovoljil svoje želje in potrebe. Pogosto potrošnik nima niti jasno izoblikovanih 

preferenc in okusa. Navadno so potrošnikove preference in s tem povezana izbira izdelkov 

odvisni od njegove zmožnosti vrednotenja kakovosti in koristi, ki izvirajo iz izdelka v 

odvisnosti od cene oz. žrtve, ki jo nakup povzroči. V zadnjih raziskavah je čedalje pomembnejši 

dejavnik čas kot nedenarni del cene. S tem lahko povežemo tudi vedno večji pomen zunanjih 

dejavnikov, ki vplivajo na potrošnikovo odločitev. Med zunanje dejavnike štejemo tudi 

embalažo, ugled, blagovno znamko in oglaševanje, ki zaradi pomanjkanja časa določenega 

potrošnika pomenijo osnovo za oblikovanje vtisa o vrednosti izdelka. V tej skupini še posebej 

izstopa segment zaposlenih žensk (Vukasović in Jagodič 2017, 74–75). 

Cena je zelo pomemben, po mnenju nekaterih raziskovalcev celo najpomembnejši dejavnik 

odločanja pri nakupu, še posebej ob pomanjkanju informacij, ki predstavljajo najboljše merilo 

za kakovost. Podobno pomembna je lahko pri odločanju tudi blagovna znamka, ki nam med 

drugim zagotavlja uveljavljeno kakovost kot nadomestek za kakovost. Pomen cene kot simbola 

kakovosti se zmanjšuje z večanjem števila drugih zunanjih dejavnikov in informacij (Vukasović 

in Jagodič 2017, 75).  

Če povzamemo, med opredelitvami vrednosti izdelka za porabnika pri različnih avtorjih 

najdemo naslednje skupne točke (Vukasović in Jagodič 2017, 76): 

 vrednost za porabnika je povezana s porabnikovo seznanjenostjo, nakupom in uporabo 

izdelka, 

 vrednost za porabnika je vezana na zaznavanje porabnika in je podjetje ne more objektivno 

določiti, 

 vse definicije po svoje pomenijo kompromis med tistim, kar porabnik prejme z izdelkom, 

in vložkom za pridobitev izdelka. 

Pri določanju višje cene je pomembna učinkovitost trditev o zdravstveni kakovosti izdelkov. 

Izdelki z učinki zniževanja holesterola ali zniževanja tveganj za razvoj različnih drugih bolezni 

se lahko na trgu prodajajo dražje od običajnih živil. Naložbe, ki jih proizvajalci vlagajo v 
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pridobitev dovoljenj za trženje izdelkov z navedenimi učinki, so tako dejansko lahko povrnjene. 

Zdravstveni učinki različnih izdelkov poleg tega pozitivno vplivajo na gradnjo blagovne 

znamke, pod katero se lahko kasneje po višji ceni bolje prodajajo tudi drugi izdelki. Pomembno 

razlikovalno prednost proizvodov in blagovnih znamk prinašajo tudi drugi atributi 

kredibilnosti, kot sta oznaki ekološki ali naravno (Bimbo, Bonanno in Viscecchia 2016, 16). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu naloge smo proučevali pogostost uporabe izdelkov, ki jih uvrščamo med 

vitamine in prehranska dopolnila, vprašanja in trditve s področja nakupnih dejavnikov, ki imajo 

vpliv na nakup tovrstnih izdelkov in demografske lastnosti anketirancev. 

4.1 Namen in cilj raziskave 

Namen raziskave je bil ugotoviti nakupne dejavnike potrošnikov pri nakupu vitaminov in 

prehranskih dopolnil. V ta namen smo izvedli anketno raziskavo. 

4.2 Metoda zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom (priloga 1), oblikovanim na podlagi pregleda 

literature. Anketni vprašalnik je sestavljen iz treh delov, in sicer je prvi del namenjen zbiranju 

podatkov o pogostosti uporabe izdelkov, ki jih uvrščamo med vitamine in prehranska dopolnila, 

drugi del zbiranju podatkov o nakupnih dejavnikih (npr. lastnosti izdelkov, embalaža, 

oglaševanje, motivacijski dejavniki ipd.) ter tretji del zbiranju demografskih podatkov (spol, 

starost, izobrazba in status). 

4.3 Vzorec raziskave 

Ciljno populacijo predstavljajo polnoletni potrošniki vitaminov in prehranskih dopolnil v 

Sloveniji. Vzorec je priložnosten, in sicer je vzorčenje potekalo po principu snežne kepe. 

Anketa je bila aktivna v obdobju od 30.04.2020 do 30.07.2020. V tem času nam je uspelo zbrati 

285 popolnoma rešenih vprašalnikov.  

4.4 Analiza podatkov in interpretacija 

Za analizo podatkov smo uporabili statistični program SPSS. Poleg osnovne statistične analize 

smo normalnost porazdelitve spremenljivk preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom. 

Hipotezo H1 smo preverili s Friedmanovim in Post-hoc testom, hipotezo H2 pa s Wilcoxon 

rang testom. 

4.4.1 Demografske značilnosti vzorca 

Pri demografskih lastnostih nas je zanimal spol, starost, izobrazba in zaposlitveni status 

anketirancev. Rezultati in podrobnejša razlaga so predstavljeni v nadaljevanju.  
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Spol  

Iz slike 4 je razvidno, da večji del vzorca anketirancev (n = 285) predstavljajo ženske. Žensk je 

v vzorcu 71,2 % (n = 203 ženske). Moški v vzorcu predstavljajo le 28,8 % (n = 82 moških). Iz 

tega lahko sklepamo, da so bile ženske bolj pripravljene sodelovati pri izpolnjevanju in 

posredovanju ankete dodatnim anketirancem po principu »snežna kepa«. Razmerje spolov 

moramo upoštevati pri interpretaciji rezultatov. 

 

Slika 4: Struktura anketirancev po spolu 

Starost 

Graf na sliki 5 prikazuje starostno skupino anketirancev. V anketi so bili v ta namen na voljo 

trije različni razredi starostnih skupin. Največji razred celotnega vzorca predstavlja razred 

anketirancev, starih od 36 do 53 let. V ta razred spada kar 49,5 % anketiranih oz. 141 oseb. V 

razredu anketiranih, starih od 18 do 35 let, je anketo izpolnilo 127 oseb oz. 44,6 %, kar 

predstavlja srednji razred celotnega vzorca. Najmanjši razred celotnega vzorca predstavlja 

skupina anketiranih, starih 54 let ali več s 6 %.  

28,8 %

71,2 %

Moški

Ženski
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Slika 5: Starostna struktura anketirancev po starostnih razredih 

Izobrazba 

Za pridobitev podatkov o formalni izobrazbi anketirancev smo anketirancem ponudili pet 

različnih skupin. Slika 6 prikazuje, da ima kar 53,3 % oz. 152 anketiranih visoko, višjo in 

univerzitetno izobrazbo. Sledijo jim anketiranci s srednjo šolo, in sicer je takšnih anketirancev 

33,3 %. Zastopanost anketiranih z dokončano specializacijo, magisterijem in doktoratom je 8,4 

% oz. 24 anketirancev. Najmanj anketiranih v vzorcu je imelo dokončano osnovno šolo. Le-teh 

je bilo 1,1 % oz. 3 anketirane osebe. 

 

Slika 6: Dokončana formalna izobrazba anketirancev 
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Zaposlitveni status 

S pomočjo nominalnega nabora s petimi statusnimi razredi je bila pridobljena struktura 

anketirancev gleda na njihov zaposlitveni status oz. delovno aktivnost. Največji razred 

predstavljajo anketiranci, ki so zaposleni ali samozaposleni. Njihova udeležba v vzorcu je kar 

86-odstotna, kar predstavlja 245 anketiranih. Zelo blizu po udeležbi so si vsi ostali statusni 

razredi, in sicer sledijo študentje z 18 anketiranci (6,3 %), upokojenci z 10 anketiranci (3,5 %), 

nezaposleni z 9 anketiranci (3,2 %) in nazadnje najmanjši razred dijaki, v katerem so anketo 

izpolnili 3 anketirani. 

 

Slika 7: Zaposlitveni status ali delovna aktivnost anketirancev 

4.4.2 Vsebinski del raziskave 

Vsebinska vprašanja so bila navedena v prvem delu vprašalnika raziskave. Najprej smo 

ugotavljali, ali so anketiranci v zadnjem letu zaužili kakšne vitamine in prehranska dopolnila, 

kot so na primer: med in drugi čebelji pridelki, Q10, vitamin C, magnezij. Na voljo sta bila le 

dva odgovora. Iz slike 8 je razvidno, da je kar 94,4 % anketiranih zaužilo vitamine in prehranska 

dopolnila v zadnjem letu, kar je 269 anketirancev. Vitaminov in prehranskih dopolnil v zadnjem 

letu ni zaužilo le 6 % anketirancev. 
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Slika 8: Odgovori na vprašanja, ali so anketiranci v zadnjem letu zaužili kakšne 

vitamine in prehranska dopolnila 

Pogostost uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil 

V nadaljevanju smo raziskovali, kako pogosto anketiranci uživajo navedene vitamine in 

prehranska dopolnila. Navedli smo 8 različnih skupin vitaminov in prehranskih dopolnil, ki jih 

je v svoji raziskavi uporabilo ministrstvo za zdravje leta 2010, in sicer so bile to naslednje 

skupine: vitaminski pripravki, mineralni pripravki, omega-3 in omega-6-maščobne kisline, 

probiotiki, med in drugi čebelji pridelki, prehranska dopolnila za športnike, rastlinski izvlečki, 

koencim Q10 in druga prehranska dopolnila. Anketiranci so na podlagi Likertove lestvice 

ocenjevali pogostost uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil. Ocene so si sledile v 

naslednjem vrstnem redu: nikoli, redkokdaj, pogosto in vedno. Največ anketiranih v povprečju 

najbolj pogosto uživa med in druge čebelje pridelke, kar je razvidno iz spodnje tabele (M = 

2,76), pri tem je standardni odklon SD = 0,75. Najmanj pogosto anketiranci uživajo koencim 

Q10, kjer je povprečna ocena pomembnosti M = 1,41, standardni odklon pa SD = 0,64.  

Z odgovori na to vprašanje smo prišli do podobnih rezultatov kot ministrstvo za zdravje leta 

2010, ki so zajeli bistveno večjo populacijo (N = 1024). Tudi v tej raziskavi je bilo leta 2010 

ugotovljeno, da prebivalci Slovenije najpogosteje uživajo med in druge čebelje pridelke. Sledili 

so vitamini in prehranska dopolnila ter omega-3 in omega-6-maščobne kisline. 

Preglednica 4: Pogostost uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil 

                    N     Minimum       Maximum          M         St. Odklon 

Vitaminski pripravki 285 1 4 2,61 0,81 

Mineralni pripravki 285 1 4 2,18 0,90 

Omega-3 in omega-6-

maščobne kisline 
285 1 4 2,11 0,99 

Probiotiki 285 1 4 2,04 0,80 

Da

94 %

Ne

6 %

Da Ne
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Med in drugi čebelji 

pridelki 
285 1 4 2,76 0,75 

Prehranska dopolnila za 

športnike 
285 1 4 1,73 0,89 

Rastlinski izvlečki 285 1 4 1,92 0,78 

Koencim Q10 285 1 4 1,41 0,64 

Druga prehranska 

dopolnila 
285 1 4 2,01 0,79 

Valid N (listwise) 285         

Razlogi za uživanje vitaminov in prehranskih dopolnil 

Pri tem vprašanju so nas zanimali razlogi uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil. 

Anketiranci so imeli možnost označiti več odgovorov. Kot najpogostejši razlog jemanja 

vitaminov in prehranskih dopolnil so anketiranci navedli zmanjšano odpornost in prehlad, in 

sicer je ta odgovor izbralo 196 oseb oz. 68,8 %. Kot je razvidno iz spodnje slike 9, sledi 

utrujenost, ki jo je kot razlog označilo 128 oseb oz. 44,9 %, sledita slabše počutje (103; 

36,18 %) in povečana športna aktivnost (102; 35,8 %). Najmanj pogosto so anketiranci navedli 

depresijo in trend jemanja vitaminov in prehranskih dopolnil. Rezultati so si bili enaki, in sicer 

je ta odgovor v obeh primerih označilo 8 oseb oz. 2,8 %. 
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Slika 9: Razlogi za uživanje vitaminov in prehranskih dopolnil 

Pogostost uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil 

S tem vprašanjem smo želeli pridobiti odgovore na vprašanje, kako pogosto so anketiranci 

nazadnje uživali vitamine in prehranska dopolnila. Anketiranci so na podlagi Likertove lestvice 

ocenjevali pogostost uživanja, kjer je prva ocena pomenila 1 – nič, 2 – nekaj dni, 3 –nekaj 

tednov, 4 – nekaj mesecev, 5 – več kot eno leto, 6 – stalno in 7 – ne morem oceniti. Največ 

anketiranih, in sicer kar 35,1 % oz. 100 anketiranih, stalno konzumira med in druge čebelje 

pridelke, 13,3 % oz. 38 anketiranih pa stalno jemlje vitamine in prehranske dodatke. Nekaj dni 

največ ljudi konzumira probiotike, in sicer 28,1 % oz. 80 oseb, sledi jemanje vitaminskih 

pripravkov, ki jih nekaj dni jemlje 27,4 % anketirancev, in jemanje mineralnih pripravkov, ki 

jih nekaj dni jemlje 24,9 % oz. 71 oseb.  

Nekaj tednov največ anketirancev jemlje vitaminske pripravke, in sicer 18,2 % oz. 52 oseb, 

15,4 % oz. 44 oseb nekaj tednov jemlje probiotike in 14 % oz. 40 oseb nekaj tednov uživa med 

in druge čebelje pridelke. 

Anketiranci so se prav tako v največji meri opredelili oz. ocenili nekajmesečno oz. več kot 
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enoletno uživanje vitaminskih pripravkov. Nekaj mesecev jih tako vitaminske pripravke uživa 

20,4 % oz. 58 oseb, več kot eno leto pa 6 % oz. 17 oseb.  

Anketiranci ne uživajo koencima Q10, in sicer je kar 76,8 % oz. 219 oseb izbralo ta odgovor. 

Prav tako so anketiranci označili, da ne uživajo prehranskih dopolnil za športnike v 58,2 % oz. 

odgovor je izbralo 166 oseb. 

Preglednica 5: Pogostost uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil 

  
Nič 

Nekaj 

dni 

Nekaj 

tednov 

Nekaj 

mesecev 

Več kot 

eno leto 
Stalno 

Ne morem 

oceniti 

Vitaminski pripravki 
32 78 52 58 17 38 10 

11,2 % 27,4 % 18,2 % 20,4 % 6,0 % 13,3 % 3,5 % 

Mineralni pripravki 
96 71 38 29 13 25 13 

33,7 % 24,9 % 13,3 % 10,2 % 4,6 % 8,8 % 4,6 % 

Omega-3 in omega-6-

maščobne kisline 

127 41 38 26 14 27 12 

44,6 % 14,4 % 13,3 % 9,1 % 4,9 % 9,5 % 4,2 % 

Probiotiki 
102 80 44 25 4 13 17 

35,8 % 28,1 % 15,4 % 8,8 % 1,4 % 4,6 % 6,0 % 

Med in drugi čebelji 

pridelki 

24 66 40 29 7 100 19 

8,4 % 23,2 % 14,0 % 10,2 % 2,5 % 35,1 % 6,7 % 

Prehranska dopolnila za 

športnike 

166 37 20 23 6 25 8 

58,2 % 13,0 % 7,0 % 8,1 % 2,1 % 8,8 % 2,8 % 

Rastlinski izvlečki 
146 58 27 14 7 14 19 

51,2 % 20,4 % 9,5 % 4,9 % 2,5 % 4,9 % 6,7 % 

Koencim Q10 
219 18 17 5 7 4 15 

76,8 % 6,3 % 6,0 % 1,8 % 2,5 % 1,4 % 5,3 % 

Druga prehranska 

dopolnila 

138 53 24 18 4 27 21 

48,4 % 18,6 % 8,4 % 6,3 % 1,4 % 9,5 % 7,4 % 

Pomembnost oz. vpliv posameznih dejavnikov na nakup vitaminov in prehranskih dopolnil 

Anketiranim so lastne izkušnje v povprečju najbolj pomemben dejavnik, ki jih prepriča o 

nakupu vitaminov in prehranskih dopolnil (M = 4,20; SD = 0,81), naslednji dejavnik, ki je v 

povprečju najbolj pomemben, so priporočila s strani prijateljev, sorodnikov in znancev 

(M = 3,65; SD = 0,89), oglasi pa so za to v povprečju najmanj pomemben dejavnik (M = 2,22; 

SD = 0,99), ki prepriča anketirane v nakup. Dejavnike, ki smo jih vključili v anketni vprašalnik, 

so anketiranci ocenjevali s pomočjo Likertove lestvice, in sicer so bile na voljo naslednje ocene: 

1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – niti je niti ni pomembno, 4 – pomembno je, 5 – 

zelo je pomembno. 
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Preglednica 6:  Pomembnost posameznih dejavnikov za nakup vitaminov in prehranskih 

dopolnil 

  N Minimum Maximum   M     St. Odklon 

Zdravnikov/farmacevtov nasvet in 

informacije 
285 1 5 3,40 1,20 

Lastne izkušnje 285 1 5 4,20 0,81 

Priporočila s strani prijateljev, sorodnikov, 

znancev 
285 1 5 3,65 0,89 

Oglasi 285 1 5 2,22 0,99 

Certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 285 1 5 3,83 1,11 

Blagovna znamka 285 1 5 3,01 1,21 

Cena 285 1 5 3,29 0,96 

Izvor oz. država porekla 285 1 5 3,55 1,15 

Privlačna embalaža 285 1 5 2,24 1,07 

Možnost različnega pakiranja 285 1 5 2,44 1,08 

Valid N (listwise) 285         

Kraj nakupa vitaminov in prehranskih dopolnil 

S šestim vprašanjem smo želeli pridobiti podatek o najpogosteje uporabljenem nakupnem 

kanalu. Anketiranci vitamine in prehranska dopolnila najpogosteje nakupujejo v specializiranih 

trgovinah, in sicer kar v 43,9 %, sledi lekarna, v kateri nakupuje 72 oseb oz. 25,3 %, najmanj 

anketirancev vitamine in prehranska dopolnila kupuje pri zastopniku (3,5 %). 

 

Slika 10: Kraj nakupa vitaminov in prehranskih dopolnil 

Zaznavanje pozitivnih učinkov na zdravje 

Največ anketiranih, kar 69,8 % (199 oseb), ob jemanju prehranskih dopolnil zaznava pozitivne 

učinke na svoje zdravje. 23,2 % (66 oseb) je na to vprašanje odgovorilo z ne vem, 7 % (20 oseb) 
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pa ob uživanju vitaminov in prehranskih dopolnil ni zaznalo pozitivnih učinkov na svoje 

zdravje. 

 

Slika 11: Zaznavanje pozitivnih učinkov uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil 

Strinjanje z navedenimi trditvami  

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da se pri uživanju vitaminov in prehranskih dopolnil 

natančno držijo navodil uporabe in predpisanih priporočenih dnevnih količin za zaužitje (M = 

4,11; SD = 0,86), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da so z uživanjem vitaminov in prehranskih 

dopolnil seznanili svojega zdravnika (M = 2,41; SD = 1,19).  

Preglednica 7:  Strinjanje z navedenimi trditvami glede vitaminov in prehranskih 

dopolnil 

  N Minimum Maximum  M     St. Odklon 

Ko kupujem prehransko dopolnilo, običajno 

pozorno preberem sestavine, ki jih 

prehransko dopolnilo vsebuje. 

285 1 5 3,77 1,05 

Pri uživanju vitaminov in prehranskih 

dopolnil se natančno držim navodil uporabe 

in predpisanih priporočenih dnevnih količin 

za zaužitje. 

285 1 5 4,11 0,86 

Z uživanjem vitaminov in prehranskih 

dopolnil ste seznanili svojega zdravnika. 
285 1 5 2,41 1,19 

Prehranska dopolnila lahko zdravijo bolezni. 285 1 5 2,66 1,02 

Prehranska dopolnila lahko preprečujejo 

nastanek bolezni. 
285 1 5 3,42 0,89 

Prehranska dopolnila lahko vplivajo na 

učinke zdravil. 
285 1 5 3,37 0,82 

Valid N (listwise) 285         
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4.5 Preverjanje hipotez 

Težko je pridobiti zanesljive ocene razširjenosti prehranskih dopolnil zaradi različnih definicij, 

različne pogostnosti uporabe in vse večje zapletenosti formulacij prehranskih dopolnil. Kot 

rezultat njihove široke uporabe je bilo v letu 2018 v ZDA za vitamine in prehranske dodatke 

porabljenih 30,7 milijarde ameriških dolarjev (Marupuro, Axon in Slack 2019, 2).  

Za preverjanje postavljenih ciljev raziskave smo postavili in testirali dve hipotezi, ki sta v 

nadaljevanju tudi predstavljeni. 

4.5.1 Preverjanje hipoteze H1 

H1: Potrošniki od izdelkov, ki jih uvrščamo med vitamine in prehranska dopolnila, najpogosteje 

uživajo med in druge čebelje pridelke. 

Pred preverjanjem hipoteze H1 smo s Kolmogorov-Smirnovim testom preverili normalnost 

porazdelitev spremenljivk, vključenih v preverjanje hipoteze H1. Ugotovili smo, da 

spremenljivke niso normalno porazdeljene, zato smo za preverjanje hipoteze H1 namesto t-testa 

uporabili Friedmanov test in Post-hoc test (Priloga 2). 

Iz Preglednice 8 je razvidno, da potrošniki od izdelkov, ki jih uvrščamo med vitamine in 

prehranska dopolnila, najpogosteje uživajo med in druge čebelje pridelke (M = 2,76; SD = 0,75; 

P = 0,000). 

Preglednica 8: Pogostost uživanja vitaminov in prehranskih dopolnil 

  N M SD Povprečni rang P Post-Hoca 

A: Vitaminske pripravke 285 2,61 0,81 6,72 0,000 E 

B: Mineralne pripravke 285 2,18 0,90 5,29   A,E 

C: Omega 3 in Omega 6 maščobne 

kisline 285 2,11 0,99 4,96   
A, E 

D: Probiotike 285 2,04 0,80 4,87   A, B, E 

E: Med in druge čebelje pridelke 285 2,76 0,75 6,95     

F: Prehranska dopolnila za športnike 285 1,73 0,89 3,89   A, B, C, D, E 

G: Rastlinske izvlečke 285 1,92 0,78 4,57   A, B, C, E 

H: Koencim Q10 

285 1,41 0,64 2,94   

A, B, C, D, 

E, F, G, I 

I: Druga prehranska dopolnila 285 2,01 0,79 4,81   A, E 

a. Bonferronijev test. Črka predstavlja vitamin ali prehransko dopolnilo s statistično značilnim višjim 

povprečjem (P < 0,05). 

Hipotezo H1 sprejmemo. 
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4.5.2 Preverjanje hipoteze H2 

H2: Certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka je pri nakupu vitaminov in prehranskih dopolnil 

pomembnejši dejavnik kot njihova cena. 

Pred preverjanjem hipoteze H2 smo s Kolmogorov-Smirnovim testom preverili normalnost 

porazdelitev podatkov. Ugotovili smo, da spremenljivki »certifikat o skladnosti in kakovosti 

izdelka« in »cena« nista normalno porazdeljeni, zato smo za preverjanje hipoteze H2 namesto 

t-testa dvojic uporabili Wilcoxon rang test (priloga 2). 

Iz Preglednice 9 je razvidno, da je certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka pri nakupu 

vitaminov in prehranskih dopolnil pomembnejši dejavnik kot njihova cena (P = 0,000) – s tem 

se strinja največ anketiranih (141 anketiranih). 

Preglednica 9:  Pomembnost kakovosti in cene pri nakupu vitaminov in prehranskih 

dopolnil 

  N Povprečje ranga P 

cena - certifikat o 

skladnosti in kakovosti 

izdelka 

Negativni rang 141a 98,79 0,000 

Pozitivni rang 51b 90,18  

Enako 93c     

Skupaj 285     

a. cena < certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 

b. cena > certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 

c. cena = certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 

Hipotezo H2 sprejmemo. 
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5 SKLEP 

Trend rasti na področju vitaminov in prehranskih dopolnil, tako na globalnem kot na domačem 

trgu, je še vedno prisoten. K temu na eni strani prispevajo potrošniki, ki so vedno bolj 

ozaveščeni o svojem zdravju in zdravem načinu življenja, na drugi strani pa ponudniki tovrstnih 

izdelkov, ki želijo z intenzivnim oglaševanjem vplivati in prepričati potrošnike o nakupu prav 

njihovega izdelka. 

Potrošniki se nenehno odločajo med številnimi ponujenimi izdelki, o tem, kdaj bodo nakup 

opravili, kako in kje bodo nakupovali in koliko bodo za to potrošili ob upoštevanju 

razpoložljivih virov. Da se nakupni proces začne, se mora pri potrošniku vzbuditi želja oz. 

potreba po tovrstnih izdelkih. Nadalje sledi iskanje informacij o želenem izdelku, nakup in po 

nakupu vrednotenje izkušenj in zadovoljstva s kupljenim izdelkom. Na vedenje potrošnika med 

nakupnim procesom vplivajo tudi notranji in zunanji dejavniki, česar se ponudniki zavedajo in 

to področje vseskozi proučujejo. Proučevanje vedenja potrošnikov jim omogoča, da bolje 

razumejo njihov proces odločanja in izbire ter na koncu zadovoljstva s kupljenim. To znanje 

ponudnikom pomaga, da izdelke ustrezno razvijajo, oglašujejo, oblikujejo ustrezne prodajne 

poti, ceno izdelka in vse ostale sestavine trženjskega spleta. 

Uporaba vitaminov in prehranskih dopolnil je po različnih raziskavah sodeč torej v porastu. Do 

takšnega rezultata smo prišli tudi z odgovorom na vprašanje v svoji anketi. Anketirance smo 

vprašali, ali so v zadnjem letu zaužili kakšne vitamine in prehranska dopolnila. Na to prvo 

vsebinsko vprašanje so anketiranci odgovorili s pritrdilnim odgovorom kar v 94 %, pozitivne 

učinke na svoje zdravje ob jemanju tovrstnih izdelkov je zaznalo 69,8 % anketirancev.  

Potrošniki uživajo različne vrste vitaminov in prehranskih dopolnil, in sicer največ anketirancev 

v povprečju najbolj pogosto uživa med in druge čebelje pridelke, kar je podoben rezultat, kot 

ga je leta 2010 s svojo raziskavo pridobilo ministrstvo za zdravje. Ta trditev je bila v nalogi 

postavljena tudi kot hipoteza 1, ki smo jo tako lahko sprejeli oz. potrdili. 

Potrošniki uživajo vitamine in prehranska dopolnila iz različnih razlogov, in sicer so kot 

najpogostejši razlog jemanja anketiranci v naši anketi navedli zmanjšano odpornost in prehlad, 

ta odgovor je izbralo kar 68,8 %. Naslednji razlog je utrujenost s 44,9 % in razlog ob slabšem 

počutju s 36,1 %. Razlog nadomeščanje nezdravega in neuravnoteženega prehranjevanja je 

označilo 17,5 % anketirancev. 

Uživanje vitaminov in prehranskih dopolnil je lahko različno pogosto. Največ anketirancev 

stalno konzumira med in druge čebelje pridelke, in sicer je takšnih kar 35,1 %. 13,3 % 

anketirancev pa stalno jemlje vitamine in ostale prehranske dodatke. Pri nakupu vitaminov in 

prehranskih dopolnil nanje v povprečju najbolj vplivajo lastne izkušnje, sledijo priporočila s 

strani prijateljev, sorodnikov in znancev, najmanj pa nanje vplivajo oglasi oz. oglaševanje 

ponudnikov. 
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Anketirani potrošniki vitamine in prehranska dopolnila najpogosteje nakupujejo v 

specializiranih trgovinah, in sicer jih tam nakupuje kar 43,9 %, kot nakupni kanal sledijo 

lekarne s 25,3 % in nakupovanje preko spleta s 16,1 %. Pri uživanju se natančno držijo navodil 

uporabe in predpisanih priporočenih dnevnih količin za zaužitje, ki so navedeni na dotičnem 

izdelku. Pred nakupom pozorno preberejo navedene sestavine, najmanj pa se strinjajo s 

trditvijo, da z uživanjem vitaminov in prehranskih dopolnil seznanijo svojega zdravnika.  

Na nakup vitaminov in prehranskih dopolnil vplivata tudi cena in certifikat o skladnosti in 

kakovosti izdelka. To smo preverjali kot zastavljeno hipotezo 2, ki se je glasila: »Certifikat o 

skladnosti in kakovosti izdelka je pri nakupu vitaminov in prehranskih dopolnil pomembnejši 

dejavnik kot njihova cena.« Tudi to hipotezo smo sprejeli oz. potrdili, saj se je s to trditvijo 

strinjalo kar 141 anketirancev od skupnega vzorca N = 285 anketirancev. 

Potrošniki s strani ponudnikov pričakujejo varne, učinkovite, zdrave, kakovostne in cenovno 

ugodne izdelke. Glede na to, da to področje ni sistematično urejeno, ga nihče ne spremlja in 

analizira, lahko zasledimo različna stališča s strani ljudi. Eni pravijo, da so popolnoma 

neškodljiva, spet drugi pravijo, da so preveč tvegana za uživanje. Na drugi strani imamo 

ponudnike, ki delajo in ponujajo kakovostne izdelke, spet drugim je pomemben le zaslužek. 

Kot svetuje ga. Martina Puc, je pri izboru ustreznega prehranskega dopolnila potreben dober 

razmislek, primeren je individualen pristop oz. posvet s strokovnjakom, zlasti v lekarnah. 

Najprej je treba preveriti oz. razčistiti, kaj potrebujemo, katera hranila želimo nadomestiti v 

svoji prehrani. Odgovoriti si moramo, kakšen življenjski slog imamo, kakšno hrano in pijačo 

uživamo, ali kadimo, se dovolj gibamo. Prav tako moramo preveriti verodostojnost proizvajalca 

in trgovca ter biti pozorni, da prehransko dopolnilo nima navedeno, da zdravi ali preprečuje 

bolezni. Pri jemanju je treba biti pozoren na priporočene odmerke, še posebej je treba biti 

pozoren pri jemanju več prehranskih dopolnil hkrati oz. skupaj z zdravili, saj se zaužite količine 

določenih snovi seštevajo oz. se med seboj izključujejo. Najboljša oz. najučinkovitejša 

prehranska dopolnila niso vedno tudi najdražja, kar dokazujejo s presečnimi študijami analize 

cen prehranskih dodatkov na slovenskem trgu zadnja tri leta (Čokl 2019). 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni,  

sem Roteja Feldin, študentka podiplomskega študija Fakultete za management v Kopru. V 

svojem magistrskem delu želim raziskati nakupne dejavnike, ki odločajo o nakupu vitaminov 

in prehranskih dopolnil.  

Vprašalnik, ki je pred vami, mi bo v pomoč pri pripravi empiričnega dela naloge, zato vas 

vljudno prosim, da ga izpolnite. Vprašalnik je anonimen, rezultati ankete bodo uporabljeni zgolj 

za potrebe magistrskega dela. Za vaš trud in čas se vam že vnaprej zahvaljujem.  

Roteja Feldin 

Q1 – Ali ste v zadnjem letu zaužili kakšne vitamine in prehranska dopolnila, kot na 

primer: med in druge čebelje pridelke, Q10, vitamin C, magnezij …? 

 Da 

 Ne  

Q2 – Kako pogosto uživate spodaj zapisane vitamine in prehranska dopolnila? 

 Nikoli Redkokdaj Pogosto Vedno 

Vitaminske pripravke     

Mineralne pripravke     

Omega-3 in omega-6-maščobne kisline     

Probiotike     

Med in druge čebelje pridelke     

Prehranska dopolnila za športnike     

Rastlinske izvlečke     

Koencim Q10     

Druga prehranska dopolnila     

Q3 – Kateri so razlogi za jemanje vitaminov in prehranskih dopolnil? (možnih je več 

odgovorov) 

 Zmanjšana odpornost, prehlad  

 Slabše počutje  

 Utrujenost  

 Povečana športna aktivnost  

 Pojav bolečin pri vsakdanjih opravilih  

 Okrevanje po hujši bolezni, operaciji  

 Neuravnotežena prehrana  

 Izguba telesne teže  

 Depresija  
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 Nespečnost  

 Prebavne težave  

 Trend jemanja dopolnil  

 Drugi razlogi  

Q4 – Koliko časa ste nazadnje jemali vitamine in prehranska dopolnila? 

 Nič Nekaj dni Nekaj 

tednov 

Nekaj 

mesecev 

Več kot 

eno leto 

Stalno Ne morem 

oceniti 

Vitaminske pripravke        

Mineralne pripravke        

Omega-3 in omega-6-

maščobne kisline 
       

Probiotike        

Med in druge čebelje 

pridelke 
       

Prehranska dopolnila za 

športnike 
       

Rastlinske izvlečke        

Koencim Q10        

Druga prehranska 

dopolnila 
       

Q5 – Kako pomembni so vam posamezni dejavniki, ki vas prepričajo o nakupu vitaminov 

in prehranskih dopolnil? 

 Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Niti je niti 

ni 

pomembno 

Je 

pomembno  

Zelo je 

pomembno 

Zdravnikov/farmacevtov nasvet in 

informacije 
     

Lastne izkušnje      

Priporočila s strani prijateljev, 

sorodnikov, znancev 
     

Oglasi      

Certifikat o skladnosti in kakovosti 

izdelka 
     

Blagovna znamka      

Cena      

Izvor oz. država porekla      

Privlačna embalaža      

Možnost različnega pakiranja      

Q6 – Kje najpogosteje nakupujete prehranska dopolnila? 

 V lekarni  

 V specializiranih trgovinah  
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 V živilskih trgovinah  

 Preko zastopnika  

 Preko spleta  

Q7 – Ste ob jemanju prehranskih dopolnil zaznali pozitivne učinke za svoje zdravje? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

Q8 – Prosimo, da za vsako spodaj navedeno trditev navedete, v kolikšni meri se strinjate 

z njo. 

 Sploh se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti se 

strinjam niti se 

ne strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

Ko kupujem prehransko dopolnilo, 

običajno pozorno preberem sestavine, ki 

jih prehransko dopolnilo vsebuje. 

     

Pri uživanju vitaminov in prehranskih 

dopolnil se natančno držim navodil 

uporabe in predpisanih priporočenih 

dnevnih količin za zaužitje. 

     

Z uživanjem vitaminov in prehranskih 

dopolnil ste seznanili svojega zdravnika. 
     

Prehranska dopolnila lahko zdravijo 

bolezni. 
     

Prehranska dopolnila lahko preprečujejo 

nastanek bolezni. 
     

Prehranska dopolnila lahko vplivajo na 

učinke zdravil. 
     

XSPOL – Vaš spol:  

 Moški  

 Ženski  

XSTAR2a4 – Vaša starost:  

 18–35 let  

 36–53 let  

 54 let ali več  

XIZ10ess12 – Vaša stopnja izobrazbe:  

 Osnovna šola  

 Poklicna šola  
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 Srednja šola  

 Visoka, višja in univerzitetna izobrazba  

 Specializacija, magisterij, doktorat  

XDS3a7 – Kakšen je vaš zaposlitveni status oz. delovna aktivnost? 

 Dijak 

 Študent 

 Zaposlen, samozaposlen  

 Nezaposlen  

 Upokojenec  

Hvala za sodelovanje! 
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PREVERJANJE HIPOTEZE 1 

Pairwise Comparisons 

Measure:  MEASURE_1           

(I) Pogostost_uživanja Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence 

Interval for Differenceb 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 2 ,428* ,044 ,000 ,285 ,572 

3 ,505* ,048 ,000 ,350 ,661 

4 ,575* ,053 ,000 ,403 ,747 

5 -,154 ,064 ,592 -,361 ,052 

6 ,881* ,056 ,000 ,700 1,062 

7 ,691* ,049 ,000 ,532 ,850 

8 1,204* ,053 ,000 1,033 1,374 

9 ,604* ,046 ,000 ,455 ,752 

2 1 -,428* ,044 ,000 -,572 -,285 

3 ,077 ,054 1,000 -,096 ,250 

4 ,147 ,059 ,482 -,044 ,339 

5 -,582* ,071 ,000 -,812 -,353 

6 ,453* ,058 ,000 ,266 ,639 

7 ,263* ,055 ,000 ,084 ,442 

8 ,775* ,056 ,000 ,594 ,957 

9 ,175 ,056 ,068 -,005 ,356 

3 1 -,505* ,048 ,000 -,661 -,350 

2 -,077 ,054 1,000 -,250 ,096 

4 ,070 ,060 1,000 -,122 ,262 

5 -,660* ,075 ,000 -,902 -,417 

6 ,375* ,063 ,000 ,173 ,578 

7 ,186 ,059 ,069 -,006 ,378 

8 ,698* ,056 ,000 ,517 ,879 

9 ,098 ,056 1,000 -,083 ,280 

4 1 -,575* ,053 ,000 -,747 -,403 

2 -,147 ,059 ,482 -,339 ,044 

3 -,070 ,060 1,000 -,262 ,122 

5 -,730* ,064 ,000 -,935 -,524 

6 ,305* ,068 ,000 ,087 ,524 

7 ,116 ,054 1,000 -,058 ,290 

8 ,628* ,053 ,000 ,457 ,799 

9 ,028 ,056 1,000 -,153 ,209 

5 1 ,154 ,064 ,592 -,052 ,361 

2 ,582* ,071 ,000 ,353 ,812 

3 ,660* ,075 ,000 ,417 ,902 

4 ,730* ,064 ,000 ,524 ,935 
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Pairwise Comparisons 

Measure:  MEASURE_1           

(I) Pogostost_uživanja Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence 

Interval for Differenceb 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

6 1,035* ,064 ,000 ,828 1,242 

7 ,846* ,062 ,000 ,645 1,046 

8 1,358* ,057 ,000 1,172 1,544 

9 ,758* ,065 ,000 ,549 ,967 

6 1 -,881* ,056 ,000 -1,062 -,700 

2 -,453* ,058 ,000 -,639 -,266 

3 -,375* ,063 ,000 -,578 -,173 

4 -,305* ,068 ,000 -,524 -,087 

5 -1,035* ,064 ,000 -1,242 -,828 

7 -,189 ,059 ,051 -,379 ,000 

8 ,323* ,059 ,000 ,131 ,515 

9 -,277* ,055 ,000 -,454 -,100 

7 1 -,691* ,049 ,000 -,850 -,532 

2 -,263* ,055 ,000 -,442 -,084 

3 -,186 ,059 ,069 -,378 ,006 

4 -,116 ,054 1,000 -,290 ,058 

5 -,846* ,062 ,000 -1,046 -,645 

6 ,189 ,059 ,051 ,000 ,379 

8 ,512* ,047 ,000 ,361 ,663 

9 -,088 ,047 1,000 -,239 ,064 

8 1 -1,204* ,053 ,000 -1,374 -1,033 

2 -,775* ,056 ,000 -,957 -,594 

3 -,698* ,056 ,000 -,879 -,517 

4 -,628* ,053 ,000 -,799 -,457 

5 -1,358* ,057 ,000 -1,544 -1,172 

6 -,323* ,059 ,000 -,515 -,131 

7 -,512* ,047 ,000 -,663 -,361 

9 -,600* ,050 ,000 -,762 -,438 

9 1 -,604* ,046 ,000 -,752 -,455 

2 -,175 ,056 ,068 -,356 ,005 

3 -,098 ,056 1,000 -,280 ,083 

4 -,028 ,056 1,000 -,209 ,153 

5 -,758* ,065 ,000 -,967 -,549 

6 ,277* ,055 ,000 ,100 ,454 

7 ,088 ,047 1,000 -,064 ,239 

8 ,600* ,050 ,000 ,438 ,762 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level.  

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Tests of Normality 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Vitaminske pripravke ,245 285 ,000 ,865 285 ,000 

Mineralne pripravke ,226 285 ,000 ,867 285 ,000 

Omega 3 in Omega 6 maščobne kisline ,237 285 ,000 ,846 285 ,000 

Probiotike ,251 285 ,000 ,846 285 ,000 

Med in druge čebelje pridelke ,307 285 ,000 ,836 285 ,000 

Prehranska dopolnila za športnike ,310 285 ,000 ,768 285 ,000 

Rastlinske izvlečke ,248 285 ,000 ,830 285 ,000 

Koencim Q10 ,407 285 ,000 ,651 285 ,000 

Druga prehranska dopolnila ,283 285 ,000 ,832 285 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Friedman Test 

Ranks 

  Mean Rank 

Vitaminske pripravke 6,72 

Mineralne pripravke 5,29 

Omega 3 in Omega 6 maščobne kisline 4,96 

Probiotike 4,87 

Med in druge čebelje pridelke 6,95 

Prehranska dopolnila za športnike 3,89 

Rastlinske izvlečke 4,57 

Koencim Q10 2,94 

Druga prehranska dopolnila 4,81 

 

Test Statisticsa 

N 285 

Chi-Square 627,284 

df 8 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 
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PREVERJANJE HIPOTEZE 2 

Tests of Normality 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka ,288 285 ,000 ,827 285 ,000 

cena ,236 285 ,000 ,876 285 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

cena - certifikat o 

skladnosti in kakovosti 

izdelka 

Negative Ranks 141a 98,79 13929,00 

Positive Ranks 51b 90,18 4599,00 

Ties 93c     

Total 285     

a. cena < certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 

b. cena > certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 

c. cena = certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 

Test Statisticsa 

  cena - certifikat o skladnosti in kakovosti izdelka 

Z -6,218b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test. 

b. Based on positive ranks. 


