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POVZETEK 

Proučili smo področje designa izdelka kot vira konkurenčne prednosti podjetja. Predstavili 

smo teoretična izhodišča in obravnavano tematiko. V empiričnem delu smo opravili raziskavo 

med lokalnimi proizvajalci in med kupci olivnega olja. Rezultati naše raziskave so potrdili, da 

je design embalaže olivnega olja lahko vir konkurenčne prednosti lokalnih proizvajalcev 

olivnega olja. Raziskava je prav tako pokazala, da lokalni proizvajalci olivnega olja design 

njegove embalaže v večji meri razumejo kot obliko njegove embalaže in kot predmet 

razlikovanja od konkurence. Izkušnje s kupci kažejo, da design embalaže olivnega olja lahko 

pomembno vpliva na nakupno odločitev in je s tem lahko tudi konkurenčna prednost lokalnih 

proizvajalcev olivnega olja. 

Ključne besede: oblikovanje izdelka, design embalaže, konkurenčna prednost podjetja, olivno 

olje, kriza. 

SUMMARY 

We have studied the field of product design as a source of competitive advantage. We 

presented a theoretical starting point and subject matter. In the empirical part we conducted a 

survey among local producers of olive oil and olive oil among customers. The results of our 

study have confirmed that the design of the packaging of olive oil can be a source of 

competitive advantage among local producers of olive oil. Understanding the design of the 

packaging of olive oil from local producers, in our study showed greater form of packaging of 

olive oil and differentiation from the competition. Experience with buyers say that the design 

of the packaging of olive oil can have a significant impact on the buying decision, and this 

can also be a competitive advantage of local producers of olive oil. 

Keywords: product design, packaging design, competitive advantage, olive oil, crisis. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

V zaključni projektni nalogi proučujemo design oziroma obliko izdelka kot vir konkurenčne 

prednosti podjetja, še posebej v sedanjih kriznih razmerah na trgu. Raziskovanje razdelimo na 

dva dela. V prvem delu problem proučimo teoretično, da se seznanimo z osnovno 

problematiko. Predstavimo design izdelka, zgodovino in razvoj designa izdelka, design 

izdelka danes, metodologijo designiranja izdelka, design embalaže na primeru olivnega olja, 

materiale embalaže, konkurenčnost podjetja in vpliv krize na konkurenčno prednost podjetja 

ter vpliv designa izdelka in embalaže izdelka na prodajo v kriznih časih. V empiričnem delu 

na konkretnem primeru izbranega podjetja in izdelka raziščemo design embalaže olivnega olja 

kot konkurenčno prednost lokalnih proizvajalcev, izvedemo raziskavo med lokalnimi 

proizvajalci in med kupci olivnega olja ter analiziramo vpliv designa embalaže na nakup 

olivnega olja. Podamo tudi predloge za izboljšanje konkurenčne prednosti oljarn na osnovi 

designa embalaže olivnega olja. 

Beseda »design« v ožjem pomenu pomeni: skica, risba, načrt, projekt, vzorec – umetniška 

ideja, iz katere nastane stvaritev. Design uporabljamo, ko govorimo o oblikovanju 

industrijskih izdelkov in ko uporabljamo tehnične discipline v likovni umetnosti. Beseda 

design izvira iz angleškega jezika, v italijanskem jeziku ji pravimo »disegno«, v španskem 

»diseno«, v francoskem »dessin«, v slovenskem jeziku pa uporabljamo besedo oblikovanje. 

Tradicionalno oblikovanje je temeljilo na izbiri pravega materiala, ki se je skozi mojstrsko 

oziroma obrtniško delo preoblikovalo v obliko uporabnega izdelka. Izdelek je bil v večini 

unikaten in po ceni nedostopen širšem krogu uporabnikov. Druga razlaga oblikovanja je 

vezana na serijsko strojno proizvodnjo. Industrijski design lahko prvič pojasnimo kot pojem, 

ki razlaga oblast in kreativno disciplino, ter drugič kot pojem, ki označuje končni proizvod in 

njegove kakovosti (Fruht 1981, 15–18). 

Konkurenca je po definiciji tekmovanje podjetij, ki si prizadevajo doseči svoj cilj. Učinkovita 

in zdrava konkurenca pa je ključnega pomena za odprto tržno gospodarstvo, saj zagotavlja 

cenejše in kakovostnejše blago, potrošnikom omogoča večjo izbiro ter omogoča tehnološke 

inovacije in napredke (Poslovni bazar 2010). 

Kupci zaradi gospodarske krize pogosto posegajo po cenejših izdelkih in blagovnih znamkah. 

Ta sprememba precej prizadene podjetja na trgu ter njihove uveljavljene domače in tuje 

izdelke ter blagovne znamke, zlasti šibkejša podjetja, ki so na trgu prisotna le v segmentu 

izdelkov z visoko ceno. Kriza se kaže tudi v podjetjih, ki najprej zmanjšajo naročila pri 

dobaviteljih in kapitalske naložbe ter znižajo proračun za trženje. Podjetja morajo iskati način, 

kako v zaostrenih tržnih razmerah znižati stroške trženja. To lahko izvedejo s pomočjo 
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povečanja obsega standardiziranih izdelkov ter z bolj privlačno embalažo in oglaševanjem 

(Kotler in Caslione 2009, 139–142). 

V preteklosti so olje shranjevali v posebnih amforah in kamnitih sodih z lesenim pokrovom, 

danes pa ga spravljamo v posode iz poliestrskih smol ali nerjavečega jekla. Kovinske posode 

za olje niso primerne, ker jih napadajo organske kisline. Komercialna embalaža je danes v 

glavnem steklena (nekoč iz posebne pločevine), iz plastičnih snovi ali plastificirane lepenke 

(Sancin 1990, 299). 

Osnovni obravnavani problem v tej raziskavi je proučiti, kako naj podjetje v panogi 

proizvodnje in trženja olivnega olja upošteva design embalaže kot sestavni vir konkurenčnih 

prednosti izdelka ter kako naj z embalažo vpliva na nakupno odločitev. Podjetje mora pri tem 

upoštevati finančna sredstva in ostale vire, ki jih ima na razpolago. Omejimo se na 

proučevanje designa embalaže olivnega olja v času krize in na to, kako izdelek s privlačno 

embalažo lahko vpliva na odločitev za nakup olivnega olja med potencialnimi kupci. 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

Sprva proučimo literaturo s področja designa izdelka, embalaže in trženja izdelkov. Nato 

proučimo obstoječi design embalaže olivnega olja, izvedemo terensko anketno raziskavo med 

potrošniki olivnega olja in na osnovi spoznanj razvijemo predlog za novi design embalaže 

olivnega olja. Osnovni namen našega raziskovanja je analizirati in ugotoviti, kakšen vpliv ima 

design embalaže olivnega olja na prodajo in odločitev za nakup olivnega olja. Osnovni cilj 

raziskave pa je s pomočjo analize teorije in spoznanj terenske raziskave o vplivu designa 

embalaže olivnega olja na odločitev za nakup olivnega olja managementu izbrane 

organizacije predlagati izboljšave na področju embalaže olivnega olja ter s tem vplivati na 

prodajo in na temelju designa embalaže zagotoviti nadaljnjo konkurenčnost na trgu. Z 

raziskavo povzamemo izsledke dojemanja designa embalaže olivnega olja pri proizvajalcih 

kakor tudi pri kupcih z vnaprej razvitimi anketnimi vprašalniki. Pri tem zasledujemo osrednji 

cilj ugotavljanja vpliva designa embalaže olivnega olja na konkurenčnost podjetja in na tem 

področju predlagamo izboljšave za management izbrane organizacije. 

V teoretičnem delu raziskovanja proučimo: 

– kaj je design izdelka, 

– kakšna je embalaža olivnega olja, 

– kakšen vpliv ima design izdelka na konkurenčnost podjetij. 

V empiričnem delu raziskovanja odgovarjamo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

– kako design embalaže olivnega olja vpliva na konkurenčnost lokalnih proizvajalcev, 

– kakšen je vpliv designa embalaže olivnega olja na prodajo, 

– kako design embalaže olivnega olja vpliva na nakupno odločitev potrošnikov, 
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– kaj pri designu embalaže olivnega olja kot konkurenčno prednost razumejo proizvajalci   

in kaj kupci? 

Trdimo, da je design embalaže olivnega olja lahko vir konkurenčne prednosti lokalnih 

proizvajalcev, ki ga zaznavajo tako lokalni proizvajalci olivnega olja kakor tudi njegovi 

kupci. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Omejitve pri zaključni projektni nalogi se nanašajo na aktualno literaturo o designu embalaže 

olivnega olja, saj je je malo in večinoma v tujem jeziku. Obenem imamo omejena sredstva in 

zastavljen časovni okvir, v katerem želimo izpeljati raziskovanje in dokončati zaključno 

projektno nalogo. Zastavljen časovni okvir je koledarsko leto 2014. V raziskavi uporabimo le 

podatke, ki niso poslovna skrivnost podjetja in so javno dostopni. Proučujemo design 

embalaže olivnega olja s predpostavko »ceteris paribus = vse ostalo je nespremenjeno«. 

Obširnost raziskovanega problema je omejena zgolj na sposobnost enega samega raziskovalca 

v času izvedbe te raziskave od marca do junija 2014. 

Kot omejitev se je izkazalo sporazumevanje oziroma uporaba izrazoslovja za naziv olja. 

Ključno vprašanje je bilo, ali gre za olivno ali oljčno olje. Slovenski knjižni jezik dovoljuje 

uporabo obeh izrazov.  

Na pobudo strokovnjakov s področja oljkarstva, da se za plod uporablja ime oljka, je 

jezikovno razsodišče odločilo, da se za plod lahko uporabljata imeni oliva in oljka ter za olje 

olivno olje in oljčno olje. Vrhunsko oljčno olje Slovenske Istre je od leta 2007 vpisano v 

evropski register zaščitenih izdelkov z zaščiteno označbo porekla »Ekstra deviško oljčno olje 

Slovenske Istre« (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2007). 

V izogib morebitnim težavam smo se pred začetkom pisanja naloge odločili, da v zaključni 

projektni nalogi uporabimo besedno zvezo olivno olje. V izjemnih primerih, ko se sklicujemo 

na zaščiteno olje oljkarjev Slovenske Istre, pa uporabimo njihov zaščiteni izraz. 

1.4 Uporabljene raziskovalne metode 

Raziskava je osredotočena na mikroekonomsko področje in temelji na terenskem anketiranju 

(povezava podjetja z okoljem). Raziskava je dinamična, saj proučujemo proces nastajanja in 

širjenja sprememb zaradi novega designa izdelka in njegov vpliv na konkurenčno prednost 

podjetja. 

Deskriptivni pristop: 

– metodo opisovanja uporabimo v teoretičnem delu zaključne projektne naloge; 
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– z metodo klasifikacije primerjamo novi design izdelka z obstoječim designom embalaže 

olivnega olja in kako ta vpliva na konkurenčnost podjetja, s čimer pridemo do spoznanj 

oziroma sklepov; 

– z metodo kompilacije si pomagamo v teoretičnem delu zaključne projektne naloge, ko 

povzemamo spoznanja, stališča in sklepe drugih avtorjev ter njihove trditve, kar nam 

koristi za primerjavo z našimi rezultati. 

Študijo primera uporabimo pri raziskovanju v empiričnem delu zaključne naloge, saj 

raziskujemo konkurenčne prednosti podjetja v času krize glede na design izdelka ter novi 

design embalaže olivnega olja. S pomočjo deduktivnega načina sklepanja na osnovi splošnih 

stališč predstavimo konkretne sklepe empiričnega dela, ki jih analiziramo. Izsledki deduktivne 

metode so izhodišče za induktivno sklepanje o načrtovani raziskavi. Konkretne pojave 

preverimo, ovrednotimo in primerjamo s teoretičnimi ugotovitvami. V raziskovalnem delu si 

zastavimo vprašanja glede razumevanja designa izdelka, nakupnih navadah, designa kot 

konkurenčne prednosti in embalaže olivnega olja. Potrebne podatke pridobimo s pomočjo 

anketnih vprašalnikov za lokalne proizvajalce olivnega olja in za kupce olivnega olja. 
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2 KONKURENČNOST PODJETJA  

Strategija podjetja ne more uspeti, če je ne implementiramo in uresničimo v praksi. Bistvo 

strategije pomeni premagati konkurenco. Na konkurenčnih trženjskih področjih je edini način 

za zmago ustvarjanje in vzdrževanje konkurenčnih prednosti z izdelki, po katerih kupci 

posegajo (Čuš 1997, 207). 

2.1 Vpliv krize na konkurenčno prednost 

V sedanjih razmerah gospodarske krize bodo podjetja iskala potenciale, kako zmanjšati 

stroške, optimirati poslovanje in posledično povečati produktivnost. Skrbno bodo morala 

analizirati portfelj proizvodov. Prišlo bo do zaostrenega konkurenčnega boja in dolgotrajnih 

pogajanj za pričakovani posel. Posledično bodo prihodki in dobički nižji (Poznič 2008). 

V današnji krizi imajo največ preglavic vodje prodaje, saj so odgovorni za nastajanje ozkega 

grla. Z vrha nanje pritiskajo, naj več prodajo, od spodaj pa, naj zagotovijo soglasje za nižje 

cene, kar bi bilo v pomoč prodajni ekipi. Tukaj nastopi glavni finančnik družbe, ki ima nalogo 

pomagati stabilizirati cene s tem, da podpre vodje prodaje. Med krizo hitrost postane 

pomembna. Odločitve je treba sprejeti in izvesti hitro. Nujnost pa je v nasprotju s potrebo po 

izogibanju hudim napakam. Tveganje, da je napaka usodna, je v krizni situaciji toliko večje. 

Hitra rešitev mora biti izbrana previdno kljub časovnemu pritisku. Pri vsaki hitri rešitvi se je 

treba odločiti, kaj bo družba storila, kakšne oblike bo izvedla, kdo bo odgovoren, kako bo 

rešitev sporočena ter kateri učinki se bodo čutili in kdaj. Izvedbeni proces naj sledi modelu 

sočasnega inženirstva, pri katerem se različni koraki izvajajo hkrati (Hermann 2009, 176–

178). 

2.2 Vpliv designa na prodajo v kriznih časih 

Funkcija oblikovanja ugodnega imagea podjetja je dejansko rezultat zadovoljivega 

opravljanja vseh funkcij. Zunanja oprema in videz izdelka prav zaradi simboliziranja izdelka 

neposredno vplivata na skupek predstav oziroma sliko, ki si jo porabnik ustvari o nekem 

izdelku. Komunicira lahko namreč na dva imagea osebnosti izdelka. Prvi je fizični image, 

drugi pa osebnosti image izdelka. Fizično je lahko izdelek okrogel, štirioglat, mrzel, topel, 

robat, obel, dišeč ipd. Z vidika osebnostnega imagea pa embalaža lahko porabniku sporoča o 

tem, da je izdelek sodoben, tradicionalen, star, eleganten, lahek, občutljiv, nežen, svež, 

zahteven, kakovosten, cenen, drag. Potrošnik ne loči imageov osebnosti izdelka, ampak vidi 

združen image. Pove mu lahko, koliko proizvajalec vrednoti svoj izdelek, samega sebe in pa 

njega kupec. Embalaža torej vpliva na potrošnikove predstave o proizvajalcu in celo na 

predstave o državi, iz katere izdelek izvira (Snoj 1981, 23–24). 
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Potrošniki embalažo velikokrat dojemajo kot izdelek, prav tako se na osnovi embalaže 

odločajo za nakup. S tega vidika lahko dober design embalaže pomeni konkurenčno prednost 

(Bavčer 1990, po Bizjak 2011, 4). 

V današnjih kriznih časih je kupcu treba ponuditi izstopajoči design izdelka, ki ga bo prevzel, 

da se bo tudi zaradi njega odločili zanj. Pri oblikovanju je velik poudarek na kreativnosti in 

unikatnosti ter prepoznavnosti izdelka kakor tudi prepoznavnosti podjetja. Razpoložljiva 

sredstva vsekakor omejujejo oblikovanje in proizvodnjo izdelka. Izdelke je treba hitro 

plasirati na trg, zato je treba uravnovesiti načrtovanje in proizvodni proces v dogovoru s 

prodajno službo. Menimo, da dober design izdelka lahko pomaga prodati izdelek, krepi 

blagovno znamko podjetja in kupci so pripravljeni plačati več tudi v kriznih časih, kar 

raziskujemo tudi v naši nalogi. 

2.3 Design izdelka kot konkurenčna prednost 

Design je orodje, s katerim design managerji posegajo na različna področja poslovanja. Ni le 

rezultat proizvodnje, temveč proces, ki deluje na vseh ravneh podjetja, od inovacij do razvoja. 

Je ključni element razvoja novih izdelkov in tako lahko element konkurenčne prednosti. V 

praksi se pogosto pojavljajo težave pri integraciji designa v poslovni proces, vendar pa se 

učinkovite vključitve kažejo kot konkurenčne prednosti (Borja de Mozota 2003, po Bizjak 

2011, 3). 

Oblikovanje novega izdelka je le redko samo pod vplivom proizvodne funkcije, proizvodnja 

pa je pod velikim vplivom uvajanja novih izdelkov. Novi izdelki so hkrati omejeni z 

obstoječo proizvodnjo in tehnologijo. V obdobju načrtovanja, raziskav in razvoja novega 

oblikovanja izdelka ima ta obliko ideje, načrta, modela, vzorca in makete. Cilji, ki jim mora 

novi izdelek zadostiti, se prekrivajo s cilji sistema in splošnimi smotri družbe. Podjetja morajo 

že v fazi načrtovanja, raziskav in razvoja novega oblikovanja izdelka zaščititi izdelek pred 

tekmeci. Razvoj novih, boljših izdelkov ni niti enkratno niti dokončno dejanje za poslovni 

proizvodni sistem. Spremljajo ga tekmeci, ki razmišljajo približno enako, spremljajo ga 

uporabniki, ki nastopajo kot del družbe, spremlja ga družba kot inštitucija, ki uveljavlja svoje 

cilje umnega gospodarjenja z naravnimi viri. Pri oblikovanju novih izdelkov se pojavljajo 

tveganja pri raziskavah in razvoju zaradi umirljivosti idej ter tveganja z visokimi vlaganji 

(Polajnar idr. 2001, 33–43). 

Design embalaže olivnega olja lokalnih proizvajalcev in manjših oljarn je v večji meri enak in 

naročen pri večjemu proizvajalcu steklene embalaže v Sloveniji. Zaradi majhnega obsega  

poslovanja je strošek novega designa embalaže previsok, da bi lokalni proizvajalci olivnega 

olja proizvajali v lastni režiji. Njihov design embalaže se izgubi v masovni ponudbi olivnega 

olja. V večji meri prisegajo na kakovost olivnega olja, kar skušajo dokazati kupcu z vsemi 

odlikovanji, ki so jih dosegli na tekmovanjih. Pojavljajo se na trgih, kjer jih kupci poznajo. 
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Oljkarji se zaradi svoje majhnosti in razdrobljenosti čedalje bolj združujejo v društva. S 

tekmovanji in udeležbo na sejmih vlagajo v prepoznavnost in posledično računajo na 

konkurenčno prednost. 
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3 DESIGN IZDELKA IN KONKURENČNOST PODJETJA 

3.1 Zgodovina in razvoj designa izdelka 

V zgodovinskem razvoju se je pomen besede design uporabljal za dve vrsti proizvodnje. 

Sprva za obrtniško proizvodnjo, kjer je obrtnik skozi en proizvod pokazal svoje znanje, 

spretnosti in okus, da bi zadovoljil vse želje in zahteve potrošnikov. Tradicionalno 

oblikovanje je zahtevalo izbiro pravega materiala, ki ga je obrtnik skozi obrtniški proces dela 

preoblikoval v uporaben izdelek za ožji krog uporabnikov. Značilnost izdelkov je bilo 

unikatno in majhno število izdelkov. Po navadi so bili izdelani po naročilu in vezani na okolje 

ter družbo, v kateri so nastali. Do renesanse ni bilo razlik med likovnimi disciplinami. V 

srednjem veku se je pojavil običaj portretov in darovanja različnih predmetov (vaz in 

svečnikov) cerkvam z različnimi ilustrativnimi rokopisi in živahnimi formami ter 

dekorativnimi črkami. Likovni elementi in likovno izražanje so se kazali na predmetih. Drugi 

pomen designa v zgodovini je vezan na serijsko proizvodnjo – industrijski design. Industrijski 

design se je kazal v oblasti ustvarjanja. V moderni dobi so se oblikovale masovna 

proizvodnja, masovna potrošnja in serijska proizvodnja, kjer je obrtnikove roke zamenjal 

proizvodni stroj, saj je proizvod dobil drug pomen glede kakovosti (Fruht 1981, 15–18). 

3.2 Design izdelka danes 

V Sloveniji so mnogi po osamosvojitvi upravičeno pričakovali razcvet designa (in Slovenije), 

do česar ni prišlo. Mnogi bi se strinjali z ugotovitvijo, da smo bili v 60. in 70. letih na 

področju dizajna veliko konkurenčnejši kot danes. Veliko podjetij je šlo v stečaj, nekaj se jih 

je prodalo in nekatera so proizvodnjo preselila v druge države. Ob pripravi akcijskega načrta 

za spodbujanje oblikovanja v začetku letošnjega leta je bilo večkrat omenjeno, da mora 

Slovenija »začeti iz točke nič«. Toda ta ugotovitev ni povsem točna. Konkretni projekti za 

razvoj designa so bili pripravljeni že pred 50 leti, ko so oblikovalci z gospodarstvom 

intenzivno sodelovali. Podjetja so takrat ustvarila vse večje prepoznavne blagovne znamke 

(Urh 2013). 

Oblikovalec je danes soočen z mnogimi zahtevami moderne tehnologije in zelo razvitega trga. 

Postavljen je pred dejstvo številnih materialov, nove tehnologije in serijske proizvodnje. 

Proizvodni stroški so vedno višji in omejujejo oblikovalce, da eksperimentirajo. Končni 

potrošniki so vedno bolj zahtevni in jih je vedno težje zadovoljiti. Ugotavljamo, da ni več 

težava, kako nek proizvod proizvesti, temveč kako ga oblikovati, da ga čim lažje plasiramo na 

trg in da bo upravičil ekonomske stroške in prinesel pozitivne učinke posameznikom kakor 

tudi družbi kot celoti (Fruht 1981, 229–230). 
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3.3 Metodologija designiranja izdelka 

Oblikovanje (designiranje) novih izdelkov je zelo pomembno za večino proizvodnih podjetij. 

Malo je podjetij, ki le malenkostno spreminjajo svoje izdelke, večina pa je takih, ki morajo 

neprestano oblikovati nove. Pri podjetjih, ki se hitro spreminjajo, je oblikovanje novih 

izdelkov zelo pomembno, zato je tudi zelo zapleteno (Polajnar idr. 2001, 33). 

Vsak izdelek komunicira s pomočjo uporabljenih elementov oblikovanja (velikosti, oblike, 

barve, embalaže, materialov, znamke). Ti prek njihovega zaznavanja na porabnika vplivajo z 

vsemi petimi čutili. Na ta način mu oblikovalec in podjetje kot naročnik na subtilen način 

ponujata idejo o tem, kakšna je funkcija izdelka, njegova simbolna vrednost, takoj nato pa 

pogosto tudi o tem, kdo stoji za njim, katero podjetje, in kakšen je njegov odnos do 

porabnikov (Jančič in Žabkar 2013, 73). 

3.4 Izdelek kot vir konkurenčnosti podjetja 

Pri olivnem olju sta najpomembnejši njegova kakovost in njegov značaj, ki pa ju je treba ujeti 

v primerno embalažo s podobo, ki bo vzpostavila ustrezno pripoved o vsebini. Ogromno 

oljkarjev je prepričanih, da njihovo olje govori samo, da je najboljše in da ga je kot takšnega 

treba spoznati brez zadržkov. Številne etikete na steklenicah olivnega olja so trdno zasidrane 

v podobi olja ali simbolu posestva, s katerega prihajajo. Oljčne vejice, silhuete dreves, oljke, 

morda kakšna podoba iz oljčnika ali kmetije. Tako je v Italiji, Španiji, Franciji, pri nas in 

povsod drugod, kjer rastejo oljke. Pravzaprav premalo za prepoznavnost »na prvo žogo«, za 

marsikoga tudi preozek interval za zgodbo o lastnem olivnem olju in lastnem delu (Dravinec 

2010).  

Konkurenčna prednost v oljarstvu prinaša lokalnemu proizvajalcu prepoznavnost in zaupanje 

pri stalnih kupcih olivnega olja. Oljkarjem Slovenske Istre njihovo zaščiteno »Ekstra deviško 

oljčno olje« prinaša konkurenčno prednost. Prepričani smo, da je omenjeno zaščiteno oljčno 

olje tudi konkurenčna prednost Republike Slovenije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Slovenije bi moralo po našem mnenju aktivno sodelovati pri bolj agresivni 

promociji naših avtohtonih zaščitenih izdelkov na tujih trgih. 

 

 

  



10 

4 EMBALAŽA IZDELKA  

Slovenska določila v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list 

Republike Slovenije, št. 84/06) dopuščajo stroškovni izraz embalaža, ki ga definirajo kot vse 

izdelke iz katerega koli materiala, namenjene temu, da blago (surovine ali izdelke) obdajajo 

ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali 

predstavitve na poti od embalažerja do končnega uporabnika. 

Beseda embalaža je francoskega izvora. Izhaja iz izraza »l'emballage«, ki pomeni v najširšem 

smislu: nosilec, omot in vse tisto, v kar blago zavijamo, polnimo, vstavimo, pripravljamo, 

skratka embaliramo oziroma pakiramo. Izdelke pa embaliramo zato, da bi jim ohranili 

vrednost, olajšali njihov transport, manipuliranje, skladiščenje, razstavljanje in uporabljanje. 

Embaliramo jih, da bi omogočili komuniciranje o lastnostih, o značilnostih in koristih, ki jih 

nudijo kupcem oziroma porabnikom, da bi omogočili sporočanje o proizvajalcu, o drugih 

izdelkih, embaliramo jih, da bi izdelek dobil svojo osebnost in pripomogel k ustvarjanju 

ugodnega imagea proizvajalca (Snoj 1981, 9). 

4.1 Pomen embalaže 

Embalaža na celotno družbo vpliva na različne načine in z različnimi elementi (prenos 

družbenih norm in navad, trajnostni razvoj, novi materiali in tehnologija, energetska 

učinkovitost, regionalni predpisi, odpiranje tržnih kanalov, varnost izdelkov, zaščita izdelka 

skozi dobavno verigo, vpliv na gospodarsko moč in rast). V zadnjih 20 ali 30 letih se je zgodil 

pomemben embalažni premik – sprva je bila embalaža zapostavljena in v snovanju izdelkov 

drugotnega pomena, danes pa predstavlja ključno strateško orodje za zagotavljanje varnosti 

izdelka od začetne do končne točke. Učinkovitost embalaž in z njimi povezani stroški so za 

večino podjetij postali pomemben element v izkazu njihovega poslovnega izida. Še posebej 

pereča težava in predmet številnih raziskav je interakcija med embalažnimi materiali in živili. 

Poudarek je na vse večjih in spreminjajočih se zahtevah na področju varnosti hrane, 

oblikovanja embalaže in materialov ter ustreznih postopkov preizkušanja (testov prehajanja 

embalažnih sestavin v živila) (Gornjak 2014). 

Steklo je mogoče 100-odstotno reciklirati in vedno znova uporabljati, pri tem pa ne izgubi na 

kakovosti in pri tem procesu ne nastajajo stranski proizvodi. Ena tona odpadnega stekla 

nadomesti približno 1,2 tone surovine za izdelavo stekla. Za izdelavo ene tone novega stekla 

je potrebno okoli 135 litrov nafte. Z reciklažo prihranimo energijo in posledično tudi 

zmanjšamo oddajanje toplogrednih plinov v okolje, kar je prispevek k naravi. Za državo pa je 

pomembno, da ima družbo za ravnanje z odpadno embalažo. V Sloveniji sta za enkrat dve 

takšni družbi (Vitrum 2014). 
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4.2 Vrste embalaže 

Primarna ali prodajna embalaža so kozarci, vrečke, konzerve, steklenice, plastenke, škatle, 

sklede, tube ali druga podobna embalaža s sestavnimi deli, ki obdaja ali vsebuje osnovno 

prodajno enoto blaga, namenjeno prodaji končnemu uporabniku ali potrošniku, na mestu 

nakupa ter blago varuje pred poškodbami in onesnaženjem. Sekundarna ali skupinska 

embalaža (skupinska embalaža) so folije, škatle ali podobni ovoji ali druga embalaža s 

sestavnimi deli, ki obdaja ali drži skupaj večje število osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali 

raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom prodana končnemu uporabniku ali 

potrošniku ali je odstranjena na mestu nakupa in je namenjena razpošiljanju, skladiščenju, 

prevozu ter odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku ali potrošniku in se lahko 

odstrani od blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti. Terciarna ali 

transportna embalaža so sodi, zaboji, ročke, vreče, palete, škatle ali druga embalaža s 

sestavnimi deli, ki obdaja ali drži skupaj večjo količino osnovnih prodajnih enot blaga v 

prodajni ali skupinski embalaži in olajša ravnanje in prevoz blaga ter varuje blago pred 

poškodbami na poti od proizvajalca do trgovca ali od trgovca do končnega uporabnika ali 

potrošnika (Agencija Republike Slovenije za okolje 2002).  

4.3 Predstavitev embalaže olivnega olja 

Olje se stara drugače kot vino in z leti ne pridobiva arhivske vrednosti, temveč že po enem 

letu izgubi dobre lastnosti mladega olja. Nima več arome, postane brezbarvno in bistro. Olja 

ni lahko skladiščiti. Hraniti ga je treba v temnem prostoru, kjer ni drugih vonjav, ker se jih 

zlahka navzame. Optimalna temperatura je od 12 do 15 °C. Olje pri dolgotrajnem 

skladiščenju postane žarko. V neustreznih razmerah, zlasti če ima stik z zrakom, maščobne 

kisline oksidirajo, oksidacijo pospešujeta tudi višja temperatura in svetloba. Olje se še hitreje 

pokvari, če vsebuje vodo. Včasih so ga hranili v kamnitih posodah, vrčih, amforah. Kamnite 

posode z lesenim pokrovom so še danes zelo priljubljene med istrskimi kmeti, postopoma jih 

zamenjujejo temno obarvane steklene posode in posode iz nerjavečega jekla. Danes so olivna 

olja, ki jih kupujemo v trgovini, opremljena s koristnimi nalepkami, ki nam precej olajšajo 

nakup, če vemo, kaj pomenijo oznake. Proizvajalec na nalepko velikokrat napiše skupino olja, 

tehnologijo in datum stiskanja oliv ter rezultate kmetijske analize olja (predvsem vsebnost 

prostih kislin). Pridelovalci se velikokrat še pohvalijo z izvorom oliv predvsem zato, ker okus, 

vonj in barva olja velikokrat odražajo lastnosti območja, kjer oljke rastejo. Na etiketi je le 

redko zapisana sorta oliv, iz katerih so stisnili olje. Obstaja namreč na stotine različnih oljčnih 

sort, težava pa je v tem, da je velik nered pri imenovanju, tako da ima marsikatera med njimi 

več popolnoma različnih imen. Za ljubitelja olivnega olja ni lepšega kot kupovati olje pri 

kmetu ali v oljarni, kjer lahko olje pokusi in ugotovi, ali ustreza njegovim zahtevam in željam 

(Krese 2001, 100–112). 
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Zaradi načrtovane višje prodaje olivnega olja smo se odločili izdelati projekt nove steklene 

embalaže, ki bi se razlikovala od konkurence. Lokalni proizvajalci svoje olivno olje v večji 

meri ponujajo v stekleni embalaži, ki je serijska proizvodnja.  

Sprva smo raziskali trenutno ponudbo steklene embalaže na tržišču. Ugotovili smo, da se na 

trgovskih policah nahaja v večji meri podobna steklena embalaža, kot je prikazana na sliki 1. 

 
Slika 1: Obstoječa in pogosta steklena embalaža na trgovskih policah 

Vir: Stenko 2012. 

 

Preizkusili smo se kot umetniški oblikovalci in se osredotočili na likovno ter grafično podobo 

načrtovane steklene embalaže olivnega olja. S programom Sketch Up smo skicirali šestoglato 

stekleno embalažo olivnega olja v tridimenzionalni obliki. Skico smo obdelovali postopoma 

in dobili podobo načrtovane steklenice olivnega olja. Novi design steklene embalaže olivnega 

olja se kaže v šestoglati steklenici, ki postopoma prehaja v ozko robno grlo z razpršilnim 

zamaškom. Ostri in močni robovi prehajajo v mehko zaključeno grlo steklenice. Menimo, da 

taka oblika daje moč in obenem predstavlja mehkobo okusa olivnega olja ter bi lahko izrazito 

izstopala na prodajnih policah. Zamašek z razpršilom kupcu omogoči koncentrirano uporabo 

olivnega olja brez prekomernega prelivanja. Sodobni svet in nove tehnike nam omogočajo 

uporabo tridimenzionalne pisave, vgravirane v steklo. Uporabili smo se poševen 

tridimenzionalen napis »Ekstra deviško olivno olje« v pisavi Beskerville Old Face. Prehod 

steklenice iz trdih v mehke linije smo želeli poudariti s tridimenzionalnim simbolom oljčne 

vejice, ki bi kupčev pogled pritegnil na embalažo olivnega olja in samo prepoznavnost 

lokalnega proizvajalca. Kot ravnovesje smo grafično izdelali etiketo. Uporabili smo preproste 
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linije kraljevo rdeče barve. Osnovne podatke smo zapisali v zlati barvi. Tople barve in prosta 

linija etikete se popolnoma zlijejo s potezami steklene embalaže, ki pa je zelene oziroma 

hladne barve. Igra močnih in ostrih linij z mehkobo in s prefinjenostjo v kupcu izzove odziv 

ter poudarja konkurenčno prednost lokalnega proizvajalca. 

Projekt naše nove šestoglate steklene embalaže z zamaškom na pršilo je predstavljen v sliki 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2 : Projekt novega designa steklene embalaže olivnega olja 

 

Zavedamo se, da je naš grafični in likovni načrt embalaže olivnega olja šele začetek dela 

tehničnega oblikovalca, ki je odgovoren za konstrukcijo in realizacijo našega načrta. 

Primerjava našega projekta nove šestoglate embalaže z obstoječo in pogosto embalažo se kaže 

v designu steklenice. Preprostost obstoječe steklene embalaže in čiste mehke linije so se pri 

kupcih kakor tudi pri proizvajalcih dobro obnesle. Predvidevamo, da je k temu pripomogla 

tudi množična prisotnost na prodajnih policah. Menimo, da bi lahko naša projektna šestoglata 

steklena embalaža konkurirala obstoječi embalaži. V vprašalnikih smo o tem povprašali tudi 

lokalne proizvajalce in kupce olivnega olja, rezultate pa predstavljamo v poglavju Analiza 

vprašalnikov. 



14 

4.4  Materiali embalaže olivnega olja 

Obstoječa primarna oziroma prodajna embalaža olivnega olja je v večji meri steklena. 

Prednost steklene embalaže je prozornost, kar omogoča vpogled v steklenico in olje, čeprav je 

zatemnjeno temnozeleno steklo. Steklo je poceni, trdno (drži obliko), lahko ga ponovno 

uporabimo ali recikliramo. Steklena embalaža ima tudi negativne lastnosti, kot sta lomljivost 

in velika teža prazne embalaže. Steklenice, ki se uporabljajo pri trgovanju z olivnim oljem, so 

v večini steklenice z navojem. To so steklenice, ki imajo na vrhu vratu vrezan navoj. V večini 

jih zapirajo s kovinskimi pokrovčki. V vrat je pritrjen pokrovček iz umetne mase, ki služi za 

lažjo uporabo olivnega olja. Kakovost steklene embalaže je opazna vizualno, in sicer če je 

steklo čisto, brez mehurčkov, brez primesi in enakomerne debeline. V nasprotnem primeru bi 

se že pri polnjenju in pritisku uničilo ali zdrobilo. Olivno olje se prodaja tudi v drugih 

embalažnih materialih, kot so PVC-embalaža, kovinska embalaža, keramična embalaža in 

embalaža v tetra packu. Proizvajalci takšnih olivnih olj so večinoma nizkega cenovnega 

razreda. Kupcem so po navadi neprivlačni in vzbujajo dvom o kakovosti in poreklu olivnega 

olja. Glede na to, da smo izdelali načrt nove embalaže olivnega olja za lokalnega proizvajalca, 

kot smo predstavili v zgornji točki, smo morali tudi takoj predvideti njene materiale. Odločili 

smo se, da za naš novi design embalaže olivnega olja uporabimo stekleno embalažo olivnega 

olja, ker jo je 100-odstotno mogoče reciklirati in bi bili ekološko usmerjeni. Steklenica bi bila 

iz temnejšega stekla, olivno zelene barve, tako ne bi prepuščala svetlobe. Olje dlje časa ne bi 

oksidiralo oziroma se ne bi pokvarilo. Obenem nakupovalni trendi kažejo, da se kupci pri 

nakupu olivnega olja odločajo zgolj za stekleno embalažo. 
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5 DESIGN EMBALAŽE OLIVNEGA OLJA KOT KONKURENČNA PREDNOST 

LOKALNIH PROIZVAJALCEV– ŠTUDIJA PRIMERA 

5.1 Uvod v raziskavo 

Sprva smo proučili tematiko in razvili anketne vprašalnike za lokalne proizvajalce in za kupce 

olivnega olja glede designa embalaže. Že vnaprej sestavljene vprašalnike smo razdelili in 

zbrali podatke. Zbrane podatke smo obdelali in analizirali. Tako smo dobili izsledke analize 

in podali komentarje ter predloge za izboljšavo konkurenčne prednosti oljarn s poudarkom na 

designu embalaže olivnega olja. 

5.1.1 SPIN-analiza obstoječega designa embalaže olivnega olja 

SPIN-analizo obstoječega designa embalaže olivnega olja smo opravili na tržni serijski in 

pogosti embalaži olivnega olja. Slabost obstoječega designa embalaže olivnega olja 

predstavlja visok delež stroškov v prodajni ceni, kamor sodijo tudi etiketa, zamašek in 

kartonska zaščitna embalaža. Slabost se kaže tudi v materialu steklene embalaže, saj je steklo 

lomljivo, težko in zavzema veliko skladiščnega prostora. Masovno poseganje po isti obliki 

steklene embalaže v kupcu vzbuja nepreglednost in težko ločljivost med proizvajalci. Pri 

transportu se kažejo težave predvsem zaradi materiala embalaže in lomljivosti. Prednosti 

obstoječega designa embalaže olivnega olja se kažejo v stekleni embalaži predvsem zaradi 

sterilnosti. Steklo namreč mora biti temne barve zaradi kakovosti olivnega olja in preprečevati 

oksidacijo. Prednost kovinske embalaže je v nerjavečem jeklu. Ena izmed najbolj pomembnih 

prednosti se kaže v zamaških, ki preprečujejo ponovno uporabo embalaže olivnega olja. 

Zaščitena »Ekstra deviška oljčna olja« Slovenske Istre vsebujejo prepoznaven zaščitni znak, 

ki kupcem zagotavlja takojšnjo prepoznavnost kakovosti olja. Olja morajo biti pridelana v 

registriranih oljarnah in tudi letno vzorčena. Izzive vidimo v novih designih embalaže 

olivnega olja, povečevanju tržnega deleža in osvajanju tujih prodajnih trgov. Za lokalne 

proizvajalce je izziv realizirati nove designe embalaže in jih implementirati na trg ter osvojiti 

nove potencialne kupce. Nevarnosti zaznavamo v nelojalni konkurenci, odžiranju tržnega 

deleža, izpodrivanju s trgovskih polic in birokratskem omejevanju prodiranja na tuje trge. 

5.1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je s pomočjo vprašalnikov pridobiti informacije o designu embalaže 

olivnega olja pri lokalnih proizvajalcih in pri kupcih. Kot cilj raziskave smo si zastavili 

vprašanja, ki se nanašajo na razumevanje designa, nakupovalne navade olivnega olja, design 

embalaže kot vir konkurenčne prednosti in embalažo olivnega olja.  
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5.2 Raziskava  

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnih vprašalnikov. Oblikovali smo dva različna 

vprašalnika, ki smo jih razdelili lokalnim proizvajalcem olivnega olja (priloga 1) in kupcem 

olivnega olja (priloga 2). Raziskava designa olivnega olja je potekala v času med 15. in 31. 

majem 2014. Lokalnim proizvajalcem smo zastavili že vnaprej določenih 17 zaprtih vprašanj, 

ki jih analiziramo v poglavju 5.2.2 in podamo izsledke raziskave. Podatke tudi grafično 

predstavimo (priloga 3). Kupcem olivnega olja smo zastavili že vnaprej določenih 18 

vprašanj, ki jih analiziramo v poglavju 5.2.3 in podamo izsledke raziskave. Podatke tudi 

grafično predstavimo (priloga 4). Predhodno smo na osnovi raziskovalne vsebine obiskali 

direktorja podjetja Školarice iz Škofij in z njim opravili intervju ter si ogledali podjetje, kar 

podrobneje predstavimo v naslednjem poglavju.  

5.2.1 Design embalaže olivnega olja  

Za predstavitev designa embalaže olivnega olja smo si izbrali oljkarstvo Školarice iz Škofij. 

Čeprav so lokalni proizvajalci Slovenske Istre obvezani uporabljati naziv »oljčno olje«, ta 

naziv uporabimo samo za naziv »Ekstra deviškega oljčnega olja« po njihovem pravilniku, v 

opisovanju pa uporabimo izraz olivno olje, kar smo določili že na začetku naše zaključne 

projektne naloge. V nadaljevanju predstavimo njihovo oljkarsko dejavnost, embalažo, 

oljemat, krizo, dosežke in načrte za prihodnost. Direktor oljkarstva Školarice nas je seznanil z 

glavno dejavnostjo, in sicer s proizvodnjo »Ekstra deviškega oljčnega olja« Slovenske Istre. 

Vsebovati mora najmanj 30 odstotkov avtohtone Istrske belice. Ta vrsta olja je dobila prvi 

evropski znak zaščite in ga prodajajo v stekleni embalaži. Druga vrsta olivnega olja se prodaja 

na domu, v trgovinah, lekarnah in oljematu. S svojo dejavnostjo so začeli leta 1993 v 

družinskem krogu. Last gradbene mehanizacije jim je omogočila začetke dejavnosti, saj so 

majhno kmetijsko parcelo na Zgornjih Škofijah zasadili z oljkami. Z lastnimi sredstvi in 

izkušnjami so pripravili teren in zasadili avtohtone sorte, kot so Istrska belica in črnica. 

Kasneje so postopoma zasadili še ostale sorte dreves, kot so Leccino, Maurino, Frantoio in 

Grinjan. Iz že zasajenega oljčnika Beneša nad Valdoltro, ki je obsegal 150 dreves, so z 

nasadom oljk v drugih oljčnikih postopoma dosegli 750 dreves in z nasadom Grinjan imajo 

danes zasajenih 1000 oljk. Dokler niso mlada drevesa obrodila, so iz začetne količine 150 

starih dreves na oljčniku Beneša s 300 do 400 litrov povečali pridelek na 600 litrov, kasneje 

na 900 do 1000 litrov in trenutna količina je okrog 2000 litrov ob normalnih vremenskih 

pogojih. Hiter porast pridelane količine jih je prisilil v pospeševano prodajo. Njihova prava 

ideja je bila odločitev o prodaji olivnega olja v oljematu. Pred naložbo v realizacijo oljemata 

so naleteli na zelo veliko birokratskih ovir in vrste inšpekcij, ki so jim vzeli kar 6 mesecev 

zelo zahtevnega dela. Druga največja težava je bila lokacija. Za iskanje lokacije in dolgoročne 

odločitve o postavitvi oljemata so porabili 3 mesece. Izbira lokacije je morala biti tudi 

ekonomsko upravičena in obiskana. Direktor je sam zasnoval idejo o oljematu in zelo pohvalil 

slovensko podjetje in njihovo vrhunsko strokovnost pri izdelavi oljemata.  
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Slika 3: Oljemat oljkarstva Školarice 

Vir: Oljkarstvo Školarice (2014a). 

Upoštevati so morali vse pravilnike, uredbe in odločbe glede olivnega olja v Sloveniji. 

Oljemat simulira prodajo kupcem, kot poteka prodaja na domu. Kupec dobi končni proizvod 

v originalni embalaži z etiketo in originalno zaprto. V oljematu je na voljo samo pollitrska 

embalaža zaradi kakovosti olivnega olja kakor tudi zaradi hrambe. Za stekleno embalažo so 

uporabili steklenico willy dop iz Vetreria e trusca iz Italije. Njihova embalaža je okrogle 

oblike oziroma cilindrična. Direktor oljkarstva Školarice je izpostavil zamašek Dop, ki ima 

prednost, da se steklenica ne more ponovno napolniti. Z ekološkega vidika ta embalaža 

predstavlja slabost, saj so ekološko usmerjeni. Dobra lastnost take embalaže je izognitev 

zlorabe in ponovnega dolivanja tujega olivnega olja v to embalažo, iz kakovostnih razlogov 

pa je odločitev za tako stekleno embalažo s takšnim zamaškom najprimernejša za prodajo v 

oljematu. Tako lahko namreč zagovarjajo kakovost olivnega olja in ne ogrožajo nakupa, če bi 

kupec prišel do oljemata z lastno embalažo. V Sloveniji ni dovoljena prodaja olivnega olja v 

rinfuzi.  

  



18 

Etiketa »Ekstra deviškega oljčnega olja« Školarice je izdelana po pravilniku o prodaji 

olivnega olja z vsemi zahtevanimi podatki.  

 

Slika 4: Etiketa oljkarstva Školarice 

Vir: Oljkarstvo Školarice (2014b). 

Na oljematu je izobešen tudi certifikat o analizi olivnega olja. Na osnovi analiz olivnega olja 

je namreč določen rok uporabe. Njihovo olje ima rok uporabe 18 mesecev. Če bi želeli 

prodajati po tem roku, bi morali olivno olje ponovno analizirati. Za prodajo na domu olivnega 

olja uporabljajo navadno stekleno embalažo, prav tako cilindrično in z navadnimi zamaški. 

Uporabljajo embalažo Marasca. V tem primeru imajo neposredno prodajo kupcem brez 

posrednikov in se izognejo ponovnemu dolivanju tujih olivnih olj, kot to počnejo razni 

gostinci. Gostinci na tak način odžirajo tržni delež lokalnim proizvajalcem in zlorabljajo 

njihovo kakovost ter certifikate s cenenimi in manj kakovostnimi olivnimi olji. Zaradi 

slednjega razmišljajo o novi stekleni embalaži za prodajo na domu, predvsem temnejše barve, 

in primernih zamaških, ki preprečujejo ponovno uporabo. Direktor oljkarstva Školarice nas je 

seznanil o trendu nove embalaže na trgu, ki jo je nedavno zasledil na sejmu v Italiji. Določeni 

oljkarji uporabljajo kovinsko in tetra pak embalažo, ki ga ne prepričata. Meni, da sta ta 

materiala predvidena zgolj za transport. Podal nam je primer, ko je dobil ponudbo iz New 

Yorka, naj pošlje vzorec olivnega olja. Pojavile so se številne težave zaradi transporta. 

Američani so bili presenečeni nad težavnostjo uporabe druge embalaže. Steklena embalaža 



19 

pollitrskega olivnega olja tehta en kilogram, kar povzroča zelo visoke stroške hitre pošte. Na 

začetku poslovanja so koristili petlitrsko plastično embalažo in takoj sprevideli, da ni 

primerna. V primeru, da pet litrov olivnega olja v plastični embalaži pade na tla, so visoki 

stroški in neprijetna situacija. Obenem nas je seznanil, da se je v hrvaški Istri 10 oljkarjev 

združilo in izdelalo svojo stekleno embalažo ter jo zaščitilo. Prva stran steklenice je enaka za 

vseh deset oljkarjev, le zadnja stran izsledi določenega proizvajalca. Tako so prodrli na 

avstrijski trg. Prepričan je, da bi bila cena olivnega olja dražja v drugačni obliki embalaže. Če 

je steklena embalaža zanimiva in izstopa na prodajnih policah, pritegne kupca k nakupu. 

Prodajna cena »Ekstra deviškega oljčnega olja« Slovenske Istre v Sloveniji je višja kot v 

Italiji in na Hrvaškem. Specifikacija omogoča prepoznavnost kakovosti in v zadnjih 20 letih 

se je kakovost olivnega olja dvignila na maksimum, prav tako tudi prepoznavnost v svetu. 

Povprašali smo ga za mnenje o projektu nove steklene šestoglate embalaže z zamaškom na 

pršilo. Takoj se mu je postavilo ogromno vprašanj. Design ga je pritegnil, vendar ga je zmotil 

zamašek. Poučil nas je, da pri nagibu steklenice igra pomembno vlogo majhna kroglica, ki 

onemogoča dostop kisika. V primeru uporabe steklenice v gostinstvu pa ta kroglica lahko 

povzroča težave, povezane s kakovostjo. Kapljice olivnega olja, ki ostanejo na zunanjem robu 

razpršilnega zamaška, namreč v kombinaciji s soncem pokvarijo kakovostno olje v notranjosti 

steklenice. Vsekakor bi bilo treba realizirati stekleno embalažo za manjše količine in 

izpopolniti zamašek na razpršilo.  

Oljkarstvo Školarice prepoznava gospodarsko krizo na osnovi obiska trgovskega centra, saj 

ima svoj oljemat v trgovskem centru v Ljubljani. Trgovski center je v prvi polovici meseca 

bolj obiskan, takrat pa je tudi prodana večja količina olivnega olja Školarice. V drugi polovici 

meseca je malo manjša prodaja, vendar direktor oljkarstva Školarice gleda krizo skozi sezono. 

V novembru in decembru, ko je olivno olje novo, je prodaja visoka. Januarja je zatišje, od 

februarja do junija je prodaja konstantna, nato se avgusta in septembra ponovno dvigne. 

Prodaja olivnega olja na oljematu torej niha skozi vse leto. Kriza pogojuje način življenja 

kupcev, posledično tudi njihove prehranjevalne navade in prehod s kakovostnega Ekstra 

deviškega oljčnega olja na manj kakovostna. Kriza se pozna tudi pri oljkarstvu Školarice 

zaradi naravnih posledic. Težave v poslovanju sta jim prinesli dve suši, in sicer ena  

90-odstotna in druga 70-odstotna, ki sta se močno odražali na pridelku. Sezona 2011 je bila 

močno ogrožena meseca aprila, ko so se soočili s posledicami toče in močne burje. Meseca 

februarja 2012 sta sneg in pozeba močno ogrozila oljčnike, da so s strahom čakali, ali si bodo 

oljke opomogle ali pa bodo morali obnoviti dobršni del oljčnika. Oljke so si opomogle in 

preživele ter pustile posledice na pridelani količini, vendar je oljkarstvo Školarice vztrajalo in 

vlagalo v oljčnike. Oljkarstvo Školarice se redno udeležuje vseh tekmovanj in večinoma je 

prisotno na sejmih. Najbolj so ponosni na priznanje, ki so ga prejeli leta 2013, saj so bili 

izmed 350 oljkarjev izbrani kot drugo uvrščeni, in sicer Vice šampioni v kategoriji Pakovina, 

kar bi pomenilo kategorijo v embalaži z lastnim logotipom. Prireditev se imenuje Nočnjak in 

je bila organizirana v Makarski. Omenjeno tekmovanje se vsako leto organizira po Dalmaciji 
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in vsakič v drugem mestu. Oljkarstvo Školarice je bilo prisotno v Vodicah, na Hvaru, Korčuli 

in v Zadru.  

Doseženo priznanje, ki ga je izpostavil direktor oljkarstva Školarice, prikazuje slika 5. 

 

Slika 5: Priznanje Vice šampion 

Vir: Oljkarstvo Školarice (2014c). 

Do danes so kot odličja prejeli samo zlate medalje. Vizija in načrt oljkarstva Školarice sta 

ostati zvest obstoječim strankam in obdržati njihovo zaupanje, saj je zaupanje obojestransko. 

Čeprav se pojavljajo različne ponudbe o sodelovanju s Kitajske in z Združenih držav 

Amerike, se oljkarstvo Školarice usmerja v kakovost in pristen odnos s kupci. Zaradi svoje 

majhnosti lahko dviguje kakovost »Ekstra deviškega oljčnega olja« in obenem sledi novim 

trendom oljkarstva. Ostajajo zvesti stekleni embalaži. Pri »Ekstra deviškem oljčnem olju« z 

zaščiteno označbo porekla bodo vlagali v novo embalažo in njeno promocijo. Načrtujejo nov 

proizvod z višjo kakovostno vrednostjo kakor tudi posledično z višjo dodano vrednostjo za 

kupce, ki zahtevajo vrhunsko oljčno olje. Kot dolgoročni količinski cilj so si zastavili 5000 

litrov, tega mejnika pa ne nameravajo prekoračiti, saj se želijo izogniti masovni proizvodnji in 

s tem oddaljevanju od kupcev. Ogledali smo si tudi točilnico olivnega olja in skladišče 

embalaže. Olivno olje je hranjeno v 300-litrskih inoks posodah.  
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Ostali izdelki, kot so pikantno olivno olje, limonino olivno olje, pomarančno olivno olje, olive 

v slanici oziroma v olivnem olju, mazilo z materino dušico in mazilo z ognjičem, pa so bili že 

ustekleničeni v prodajni embalaži. Ker je direktor oljkarstva Školarice obenem tudi 

degustator, nam je ponudil degustacijo naštetih izdelkov.  

 

Slika 6: Ekstra deviško oljčno olje in ostali izdelki oljkarstva Školarice 

Vir: Oljkarstvo Školarice (2014d). 

Prijetno presenečeni smo bili nad olivnim oljem, ki ima izrazit vonj in aromo, kakor tudi nad 

pomarančnim olivnim oljem, ki je odlično v kombinaciji s palačinkami in čokoladnim 

kremnim namazom. 

5.2.2 Analiza lokalnih proizvajalcev olivnega olja o designu embalaže kot konkurenčni 

prednosti 

Lokalnim proizvajalcem olivnega olja smo vprašalnike poslali prek spletne pošte, nekatere 

bližnje lokalne proizvajalce pa smo obiskali osebno na domu z vprašalniki v papirnati obliki. 

Pomagali smo si s seznamom Društva oljkarjev Slovenske Istre. Razdelili smo 40 

vprašalnikov, odzvalo se jih je 30. Naš vzorec raziskave je torej 30, kar predstavlja 75 

odstotkov vseh poslanih vprašalnikov lokalnim proizvajalcev olivnega olja. Večji del 
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odgovorov smo prejeli prek spletne pošte, kar predstavlja 58 odstotkov, ostalih 17 odstotkov 

pa smo zbrali osebno na terenu pri lokalnih proizvajalcih na domu. 

V vprašalniku smo zastavili 17 vprašanj, ki se nanašajo na razumevanje designa olivnega olja, 

nakupovalne navade njihovih kupcev, embalažo olivnega olja kot vir konkurenčne prednosti 

in na embalažo olivnega olja. Vprašanja so bila zaprtega tipa s 5-stopenjsko lestvico, kjer je 1 

predstavljalo kategorično zanikanje, 2 – zanikanje, 3 – delno strinjanje, 4 – strinjanje in 5 – 

zelo močno strinjanje. Grafični prikazi analize odgovorov lokalnih proizvajalcev so v  

prilogi 3. 

Sprva smo želeli ugotoviti, kako lokalni proizvajalci razumejo design olivnega olja. Kar 80 

odstotkov lokalnih proizvajalcev je design olivnega olja povezalo z obliko embalaže olivnega 

olja. Ostalih 17 odstotkov je to razumelo kot razlikovanje od konkurence in le 3 odstotki so to  

povezali z reklamo olivnega olja. Nobeden od anketirancev tega ni povezal z odgovorom, ki 

ponazarja fotografijo olivnega olja (priloga 3; slika 1). Beseda design v ožjem pomenu 

pomeni skico, načrt, projekt, vzorec in umetniško idejo, iz katere nastane stvaritev. Design 

uporabljamo predvsem, ko govorimo o oblikovanju izdelkov. 

Konkurenčno prednost designa embalaže olivnega olja je 40 odstotkov razumelo kot obliko 

embalaže olivnega olja. Za razlikovanje od konkurence se je odločilo 33 odstotkov vprašanih 

lokalnih proizvajalcev. Pod konkurenčno prednost designa embalaže olivnega olja je 13 

odstotkov odgovorilo, da je to modno oblikovana etiketa embalaže olivnega olja, kakor tudi, 

da so to podatki na embalaži olivnega olja o zmagah na tekmovanjih o kakovosti olja. Le 

zanemarljiv 1 odstotek se je odločil za kakovost materialov embalaže olivnega olja (priloga 3; 

slika 2). Design je orodje, s katerim oblikovalci od inovacije do razvoja izdelka integrirajo 

izdelek v poslovni proces, da bi dosegli čim višjo konkurenčno prednost. 

Lokalni proizvajalci so mnenja, da se 57 odstotkov kupcev odloča za nakup olivnega olja 

glede na kakovost olivnega olja, 22 odstotkov glede na ceno, 20 odstotkov glede na embalažo 

olivnega olja in zanemarljiv 1 odstotek iz navade (priloga 3; slika 3). Prepričani smo, da se 

njihove stalne stranke odločajo za nakup zgolj po prepoznavanju kakovosti olivnega olja in 

posledično s postavljeno prodajno ceno.  

Količina, ki jo lokalni proizvajalci prodajo v enem letu, je izstopala z 52 odstotki pri 

odgovoru, da prodajo več kot 800 litrov. V razponu od 200 do 400 litrov in razponu od 400 in 

600 litrov je v obeh primerih odgovorilo 13 odstotkov vprašanih. V razponu do 200 litrov 

kakor tudi v razponu od 600 do 800 litrov je v obeh primerih odgovorilo 11 odstotkov 

vprašanih (priloga 3; slika 4). Iz raziskave je razvidno, da izstopa le nekaj večjih 

proizvajalcev olivnega olja, zajetih v naš vzorec anketirancev. Količina olivnega olja v enem 

letu niha, če so prisotne naravne škode zaradi vremenskih vplivov. Oljkarji so odvisni od 

vremenskih vplivov. 
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Zaključna projektna naloga temelji na designu izdelka kot viru konkurenčne prednosti 

podjetja, zato smo se odločili, da lokalne proizvajalce povprašamo o tem. Raziskava je 

pokazala zanimive rezultate. V designu embalaže olivnega olja vir konkurenčne prednosti 

podjetja vidi 43 odstotkov vprašanih. Kot prednost jo vidi le 26 odstotkov vprašanih, 20 

odstotkov jo prepozna kot delno prednost, 7 odstotkov je ne vidi kot prednost in le 4 odstotki 

jo kategorično zanikajo (priloga 3; slika 5). Raziskava je pokazala, da se lokalni proizvajalci 

zavedajo splošnega pomena designa embalaže pri podjetjih s konkurenčnim tekmovanjem.   

Glede oblike embalaže olivnega olja lokalnih proizvajalcev kot vira njihove konkurenčne 

prednosti je analiza pokazala nasprotujoče si rezultate in razdvojenost v mišljenju lokalnih 

proizvajalcev. 26 odstotkov vprašanih lokalnih proizvajalcev je odgovorilo, da je design 

embalaže zelo velik vir kakor tudi delni vir njihove konkurenčne prednosti. Kar 20 odstotkov 

je odgovorilo, da ni vir, in 17 odstotkov jih je odgovorilo, da je vir njihove konkurenčne 

prednosti. Ostalih 11 odstotkov je odgovorilo, da oblika embalaže olivnega olja sploh ni vir 

konkurenčne prednosti lokalnih proizvajalcev olivnega olja (priloga 3; slika 6). 

V naši raziskavi smo ponudili 5 vnaprej določenih in različnih oblik embalaže olivnega olja 

ter lokalne proizvajalce povprašali, katero sami uporabljajo. Dobrih 52 odstotkov svoje olivno 

olje ponuja v embalaži Marasca, 22 odstotkov v embalaži Bacchipectus podjetja Stenko in 17 

odstotkov vprašanih ne uporablja nobene od navedenih oblik embalaže olivnega olja. Le 

majhen delež, in sicer 8 odstotkov, uporablja embalažo Corda oliva podjetja Stenko ter 

nobeden od vprašanih embalaže Amfora exagon istega podjetja (priloga 3; slika 7). 

Mnenja glede embalaže olivnega olja in njene prepoznavnosti ter razlikovanja od konkurence 

se med vprašanimi razlikujejo. Kar 26 odstotkov jih meni, da je njihova embalaža delno 

prepoznavna in se delno razlikuje od konkurence. Da embalaža ni prepoznavna in se ne 

razlikuje od konkurence, meni 23 odstotkov vprašanih. Dobrih 20 odstotkov jih meni, da je 

njihova embalaža prepoznavna in se razlikuje od konkurence. Odgovor, da embalaža sploh ni 

prepoznavna in se sploh ne razlikuje od konkurence, je izbralo 17 odstotkov lokalnih 

proizvajalcev. Le 14 odstotkov jih meni, da je njihova embalaža zelo prepoznavna in se zelo 

razlikuje od konkurence (priloga 3; slika 8). Raziskava je pokazala, da so mnenja lokalnih 

proizvajalcev različna, in zaznavamo razdvojenost.  

O novi obliki embalaže olivnega olja sploh ne razmišlja kar 40 odstotkov lokalnih 

proizvajalcev, 26 odstotkov jih zelo razmišlja, 20 odstotkov delno, 11 odstotkov jih ne 

razmišlja in le 3 odstotki vprašanih razmišljajo o novi embalaži olivnega olja. Iz naše 

raziskave na proučevanem vzorcu opazimo razdvojenost lokalnih proizvajalcev olivnega olja, 

saj polovica vprašanih ne razmišlja o novi embalaži, le 29 odstotkov pa se jih nagiba k novi 

embalaži (priloga 3; slika 9). 

Pomembnost videza embalaže in etikete pri prodaji olivnega olja je zaznalo 43 odstotkov 

vprašanih. Dobrih 22 odstotkov jih meni, da embalaža in etiketa delno vplivata na prodajo 
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njihovega olivnega olja. Kar 13 odstotkov vprašanih meni, da videz embalaže in etikete 

vpliva na prodajo njihovega olja. Mnenja, da videz embalaže in etikete ne vpliva ali pa sploh 

ne vpliva na prodajo, je kar 11 odstotkov vprašanih (priloga 3; slika 10). Naša raziskava na 

proučevanem vzorcu je pokazala, da se lokalni proizvajalci olivnega olja zavedajo 

pomembnosti videza embalaže in etikete ter posledično ključnih in zakonsko določenih 

podatkov na etiketi. Predvidevamo, da je Društvo oljkarjev Slovenske Istre k temu veliko 

prispevalo s certifikatom »Ekstra deviškega oljčnega olja« z zaščiteno označbo porekla in 

zakonskimi določbami na tem področju. 

Lokalnim proizvajalcem v našem vzorcu smo zastavili nikalno vprašanje glede embalaže 

olivnega olja in kakovosti njihovega olja. Presenetljivo je kar 34 odstotkov vprašanih 

odgovorilo, da njihova embalaža olivnega olja zelo odraža kakovost njihovega olivnega olja. 

Dobrih 22 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da njihova embalaža odraža ali delno odraža 

kakovost njihovega olivnega olja. Medtem pa je le 11 odstotkov vprašanih odgovorilo, da 

njihova embalaža ne odraža ali pa sploh ne odraža kakovosti njihovega olivnega olja. Slednjih 

11 odstotkov, ki so odgovorili, da embalaža ne odraža njihove kakovosti, in 11 odstotkov, ki 

je odgovorilo, da embalaža sploh ne odraža njihove kakovosti olivnega olja, se kaže v 

povezavi z vprašanjem o misli na novo embalažo olivnega olja, kar zajema 26 odstotkov 

vprašanih v našem vzorcu (priloga 2; slika 11). 

Obvezen dvig cene olja zaradi drugačne embalaže je navedlo 20 odstotkov vprašanih in dvig 

cene 11 odstotkov (priloga 3; slika 12). Sklepamo, da so to tisti anketiranci oziroma tistih 26 

odstotkov, ki si želijo zamenjati embalažo. Vsekakor so predhodno že naredili analizo 

stroškov zamenjave embalaže. Kar 23 odstotkov vprašanih v vseh treh primerih je mnenja, da 

to sploh ne bi bilo potrebno, ne bi bilo potrebno in bi bilo potrebno le delno dvigniti prodajno 

ceno zaradi drugačne embalaže. Lokalni proizvajalci so odvisni od izbire proizvajalca serijske 

embalaže in njihovega sodelovanja ter pogodbenih vrednosti nabav steklene serijske 

embalaže, ki močno vpliva na prodajno ceno olivnega olja.  

Standardna serijska embalaža olivnega olja pri prodaji količin iz slike 5 sploh ne zadostuje 30 

odstotkom vprašanih in kar 20 odstotkom ne zadostuje (priloga 3; slika 13). Zavedanje 

lokalnih proizvajalcev o drugačni embalaži je dokaj dobro zaznavno. Kupci postajajo vedno 

bolj zahtevni in selektivni, saj zahtevajo vrhunsko kakovost in prikupnost embalaže. Kar 22 

odstotkov vprašanih je negotovih in menijo, da jim standardna serijska embalaža delno 

zadostuje. Negotovost lahko vsekakor pripišemo količini, ki jo pridelajo. Pridelana količina je 

odvisna od podnebnih okoliščin in naravnih škod, ki so iz leta v leto različne. Kar 17 

odstotkov vprašanih je mnenja, da standardna serijska embalaža olivnega olja vsekakor 

zadostuje, in le 11 odstotkov, da zadostuje. 

Močan vpliv embalaže olivnega olja pri prodaji je zaznalo 40 odstotkov vprašanih in da 

embalaža vpliva pri prodaji, je prepričanih 11 odstotkov vprašanih (priloga 3; slika 14). Te 

odgovore povezujemo z raznimi izobraževanji in z udeležitvami na sejmih, kjer se srečujejo s 
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tujo konkurenco. Kar 22 odstotkov vprašanih je prepričanih, da embalaža olja delno vpliva na 

prodajo olivnega olja. Sklepamo, da so to lokalni proizvajalci z manjšimi proizvedenimi 

količinami olivnega olja. Presenetljivih 20 odstotkov vprašanih meni, da embalaža ne vpliva, 

in 7 odstotkov, da embalaža sploh ne vpliva na prodajo. Slednje rezultate povezujemo s 

prodajo na domu, ko imajo lokalni proizvajalci stalne kupce in skoraj že prijateljski odnos z 

njimi. V takih primerih sta kupcem dobro znani kakovost in vsakršna embalaža zaradi 

zadovoljive nižje prodajne vrednosti. 

Embalaža olivnega olja je delni strošek in delno vpliva na prodajno ceno, meni 33 odstotkov 

vprašanih (priloga 3; slika 15). Zagotovo se pri večjih prodajnih količinah olivnega olja naroči 

večja količina serijske standardne steklene embalaže, kjer so obračunani popusti na količino, 

popusti na avansno plačilo in druge prodajno-nakupne pogodbene ugodnosti. To je razvidno 

tudi iz rezultatov raziskave med lokalnimi proizvajalci, ko jih 22 odstotkov trdi, da embalaža 

sploh ni visok strošek in sploh ne vpliva na prodajno ceno, ter 20 odstotkov, da ni visok 

strošek in ne vpliva na prodajno ceno. Kot smo že predhodno ugotovili, je tisti odstotek 

vprašanih, ki razmišlja o novi embalaži, seznanjen z odmiki zaradi nove embalaže. Zato 14 

odstotkov vprašanih lokalnih proizvajalcev meni, da je embalaža visok strošek in vpliva na 

prodajno ceno, ter 11 odstotkov, da je zelo visok strošek in zelo vpliva na prodajno ceno. 

37 odstotkov vprašanih meni, da drugačen videz embalaže olivnega olja zelo poveča prodajo 

(priloga 3; slika 16). Kar 20 odstotkov vprašanih meni, da videz embalaže olivnega olja delno 

poveča prodajo, 20 odstotkov pa, da ne poveča prodaje. Ostalih 17 odstotkov je prepričanih, 

da drugačen videz embalaže olivnega olja poveča prodajo. Razdvojenost rezultatov lahko 

pripišemo proizvedeni količini olivnega olja. 

V naši raziskavi smo lokalne proizvajalce povprašali, ali bi svoje olivno olje prodajali v novi 

šestoglati embalaži, za katero smo sami izdelali projekt. Presenetljivo je 33 odstotkov 

vprašanih odgovorilo, da bi olivno olje zagotovo prodajali v naši oblikovani embalaži, in kar 

11 odstotkov bi prav tako prodajalo olivno olje v naši embalaži. Dobrih 22 odstotkov sploh ne 

bi prodajalo svojega olivnega olja v naši projektirani embalaži. Kar 17 odstotkov ne bi 

oziroma 17 odstotkov bi mogoče prodajalo v naši embalaži (priloga 3; slika 17). Na osnovi 

rezultatov sklepamo, da je potrebna nova oblika embalaže in da so to prepoznali tudi lokalni 

proizvajalci. Naša novo projektirana embalaža bi mogoče lahko prišla v poštev in bi lahko 

bila realizirana, potrebna pa bi bila predhodna stroškovna analiza izdelave. 

5.2.3 Analiza kupcev olivnega olja o designu embalaže kot konkurenčni prednosti 

Raziskava kupcev olivnega olja je potekala v času med 15. in 31. majem 2014. Vprašalnike 

smo razdelili prek spleta. 24. in 31. maja smo vprašalnike delili tudi v papirnati obliki pred 

večjim nakupovalnem središču v Kopru. Od 110 razdeljenih vprašalnikov smo jih dobili 

vrnjenih 100. Naš vzorec je torej 100, kar predstavlja 91 odstotkov vseh razdeljenih 
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vprašalnikov. Kar 63 odstotkov odgovorov smo zbrali v dveh dneh pred nakupovalnim 

centrom in ostalih 28 odstotkov smo prejeli prek spleta, 8 odstotkov pa jih ni izpolnilo 

vprašalnika, ker niso kupci olivnega olja. V vprašalniku smo zastavili 18 zaprtih vprašanj, na 

katera so odgovarjali potrošniki olivnega olja. Proučevali smo design olivnega olja, 

nakupovalne navade, embalažo kot vir konkurenčne prednosti podjetja in embalažo olivnega 

olja. Grafični prikaz analize vprašalnika je v prilogi 4. 

Pod besedo design olivnega olja 77 odstotkov vprašanih razume obliko embalaže olivnega 

olja (priloga 4; slika 1). Le 11 odstotkov to razume kot drugačno embalažo od konkurence, 8 

odstotkov kot fotografijo olivnega olja in le 4 odstotki kot reklamo olivnega olja.  

Kot konkurenčno prednost designa embalaže olivnega olja 40 odstotkov razume drugačno 

embalažo od konkurence, 30 odstotkov obliko embalaže olivnega olja, 17 odstotkov kakovost 

embalaže olivnega olja in le 13 odstotkov modno oblikovano etiketo embalaže olivnega olja 

(priloga 4; slika 2). 

Olivno olje zelo pogosto kupuje 38 odstotkov vprašanih in 13 odstotkov pogosto. Delno 

pogosto olivno olje kupuje le 17 odstotkov vprašanih. V naši raziskavi 16 odstotkov vprašanih 

olivnega olja ne kupuje pogosto in prav tako ga 16 odstotkov sploh ne kupuje pogosto 

(priloga 4; slika 3). Naša raziskava je pokazala precejšnjo nakupovalno navado in pogosto 

nakupovanje. Sklepamo, da se kupci zaradi krize in kakovosti olivnega olja odločajo za 

manjša pakiranja olivnega olja, kar se odraža v navadah in pogostih nakupih. 

Več kot pet litrov olivnega olja v enem letu  nakupi kar 60 odstotkov vprašanih kupcev. Le 10 

odstotkov jih kupi štiri litre olivnega olja in prav tako 10 odstotkov 3 litre olivnega olja v 

enem letu. Kar 13 odstotkov vprašanih kupi le 1 liter olivnega olja na leto in 7 odstotkov 

vprašanih 2 litra olivnega olja v enem letu (priloga 4; slika 4). Menimo, da morajo lokalni 

proizvajalci pospeševati prodajo. 

Kupci so pripravljeni zapraviti od 5 do 10 evrov za 1 liter olivnega olja, tako meni 43 

odstotkov vprašanih kupcev. Vrednost od 10 do 15 evrov je pripravljenih zapraviti 26 

odstotkov vprašanih za 1 liter olivnega olja. Vrednost do 5 evrov na liter je pripravljenih 

odšteti 23 odstotkov vprašanih. Presenetljivih 6 odstotkov vprašanih je pripravljenih za 1 liter 

odšteti več kot 20 evrov. Le 2 odstotka vprašanih je pripravljenih za 1 liter odšteti od 15 do  

20 evrov (priloga 4; slika 5). Cena enega litra olivnega olja na trgu se dejansko giblje od 8 do 

15 evrov. Prepričani smo, da je kljub krizi, ki jo občutijo kupci, smiselno vlagati v vrhunsko 

kakovost olivnega olja kakor tudi v embalažo in tako povečati odstotek kupcev, ki so 

pripravljeni na 1 liter olivnega olja odšteti več kot 20 evrov.  

Olivno olje pri lokalnem proizvajalcu kupuje 42 odstotkov vprašanih kupcev (priloga 4; slika 

6), v trgovini pa jih kupuje 36 odstotkov. Le 14 odstotkov vprašanih olivno olje pridela 

samostojno in le 8 odstotkov jih koristi oljemat. Čeprav smo raziskavo opravili na 

Primorskem in je oljemat v Ljubljani, smo dobili rezultate na terenu pred večjim 
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nakupovalnim centrom, kjer so bili kupci očitno tudi iz Ljubljane in poznajo oljemat. Za 

večino ostalih kupcev je bila to novost. 

Design embalaže kot zelo veliko konkurenčno prednost lokalnih proizvajalcev zaznava  

42 odstotkov vprašanih, kot prednost pa 19 odstotkov. 24 odstotkov jih to zaznava le kot 

delno prednost, 10 odstotkov vprašanih pa je prepričanih, da to sploh ni prednost. Le  

5 odstotkov vprašanih pa meni, da to ni konkurenčna prednost lokalnih proizvajalcev (priloga 

4; slika 7). 

44 odstotkov vprašanih bi izbralo embalažo Marasca podjetja Stenko, presenetljivih 21 

odstotkov vprašanih kupcev pa bi kupilo olivno olje v šestoglati embalaži, ki smo jo sami 

oblikovali v projektu novega designa embalaže olivnega olja. Kar 16 odstotkov vprašanih bi 

kupilo olivno olje v embalaži Bacchipectus, 10 odstotkov vprašanih bi izbralo embalažo 

Amfora exagon in 9 odstotkov bi kupilo olivno olje v embalaži Corda oliva podjetja Stenko 

(priloga 4, slika 8). 

Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, po katerih materialih embalaže olivnega olja posegajo 

vprašani kupci. Ponudili smo 5 vnaprej določenih, različnih materialov. Večina, in sicer 83 

odstotkov vprašanih kupcev, bi se odločila za stekleno embalažo, 15 odstotkov bi izbralo 

keramiko in zanemarljiva dva odstotka bi izbrala plastično embalažo ter dva odstotka tetra 

pak. Nobeden izmed vprašanih se ni odločil za kovinsko embalažo (priloga 4; slika 9). Na 

trgu se vedno bolj pojavljata kovinska in tetra pak embalaža olivnega olja, ki služita zgolj za 

transportne namene zaradi svoje teže pri pošiljanju vzorcev na testiranja kakovosti olivnega 

olja.  

Na barvo embalaže olivnega olja je občutljivih 32 odstotkov vprašanih kupcev. Nasprotno je 

prepričanih 30 odstotkov vprašanih kupcev, ki menijo, da barva embalaže olivnega olja sploh 

ne vpliva na nakup. Kot smo že predstavili v zaključni projektni nalogi, je barva steklene 

embalaže zelo pomembna pri olivnem olju, predvsem pri kakovosti. Da barva embalaže 

vpliva na nakup, je prepričanih 14 odstotkov vprašanih, da delno vpliva, je prepričanih 15 

odstotkov vprašanih, in da ne vpliva, je prepričanih le 10 odstotkov vprašanih kupcev (priloga 

4; slika 10). 

Etiketa embalaže zelo vpliva na nakup olivnega olja 33 odstotkov vprašanih kupcev, na 21 

odstotkov sploh ne vpliva, na 19 odstotkov delno vpliva, na 14 odstotkov vpliva in na 13 

odstotkov ne vpliva (priloga 4; slika 11). Na etiketi so zbrani vsi zakonsko določeni podatki, 

ki kupcu omogočajo izbiro želenega olivnega olja. 

Zamašek zelo vpliva na nakup olivnega olja 29 odstotkov vprašanih kupcev, na 23 odstotkov 

vprašanih zamašek sploh ne vpliva pri nakupu, na 19 odstotkov pa ne vpliva pri nakupu. Kar 

17 odstotkov vprašanih meni, da zamašek embalaže vpliva na nakup, in ostalih 12 odstotkov 

vprašanih se delno strinja s tem (priloga 4; slika 12). Raziskava je pokazala, da so kupci 
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različnega mnenja oziroma nasprotujočega si mnenja. Zahtevni kupci so zelo pozorni na 

celoto embalaže olivnega olja, medtem ko se drugi kupci odločajo zgolj na osnovi prodajne 

cene olivnega olja. 

Naša raziskava je pokazala, da 32 odstotkov vprašanih zelo slabo oceni kakovost olivnega 

olja po embalaži, 29 odstotkov zelo dobro oceni kakovost olivnega olja po embalaži, 14 

odstotkov vprašanih slabo oceni kakovost olivnega olja po embalaži, 13 odstotkov delno 

dobro oceni kakovost olivnega olja po embalaži in 12 odstotkov vprašanih dobro oceni 

kakovost olivnega olja po embalaži (priloga 4; slika 13). Kupci v obravnavani raziskavi so 

nasprotujočega si mnenja. Del kupcev z lahkoto in zelo dobro oceni kakovost olivnega olja po 

embalaži olivnega olja, medtem ko druga skupina vprašanih zelo težko oceni kakovost 

olivnega olja po embalaži. 

Zelo slabo kakovost proizvajalca po njihovi embalaži olivnega olja oceni kar 31 odstotkov 

vprašanih kupcev, 23 odstotkov zelo dobro prepozna kakovost proizvajalcev po njihovi 

embalaži olivnega olja. Delno dobro kakovost proizvajalca po embalaži olivnega olja oceni 

19 odstotkov vprašanih. Dobro kakovost proizvajalca po njihovi embalaži olivnega olja oceni 

16 odstotkov vprašanih kupcev in le 11 odstotkov slabo oceni kakovost proizvajalca po 

njihovi embalaži olivnega olja (priloga 4; slika 14). Raziskava na osnovi našega vzorca je 

potrdila, da kupci ne morejo prepoznati kakovosti proizvajalcev na osnovi njihove embalaže. 

Proizvajalce olivnega olja po njihovi embalaži zelo slabo loči 38 odstotkov vprašanih kupcev. 

Delno dobro jih po njihovi embalaži loči 28 odstotkov, dobro 13 odstotkov vprašanih, zelo 

dobro 11 odstotkov in slabo 10 odstotkov vprašanih (priloga 4; slika 15). 

Če se embalaža razlikuje od ostalih proizvajalcev, je 33 odstotkov vprašanih prepričanih, da 

je olivno olje dražje. Da olivno olje nikakor ni dražje, če se razlikuje od ostalih proizvajalcev, 

trdi 17 odstotkov vprašanih kupcev. Kar 16 odstotkov jih trdi, da olivno olje ni dražje, če se 

embalaža razlikuje od ostalih proizvajalcev. Samo 14 odstotkov vprašanih kupcev meni, da je 

olivno olje dražje, če se embalaža razlikuje od ostalih proizvajalcev (priloga 4; slika 16). 

Kupci v našem vzorcu raziskave drugačni embalaži pripisujejo višjo prodajno vrednost 

olivnega olja. 

Mnenje vprašanih kupcev, da je olivno olje s slabo kakovostno embalažo tudi manj 

kakovostno olivno olje, je nasprotujoče. V naši raziskavi se je izkazalo, da 29 odstotkov 

vprašanih kupcev trdi, da je olivno olje s slabo kakovostno embalažo zagotovo tudi manj 

kakovostno olivno olje, medtem ko pa 29 odstotkov vprašanih kupcev trdi, da olivno olje  s 

slabo kakovostno embalažo nikakor ni tudi manj kakovostno olivno olje. Dobrih 18 odstotkov 

je neodločenih, 17 odstotkov je prepričanih, da olivno olje s slabo kakovostno embalažo ni 

tudi manj kakovostno olivno olje, nasprotno trdi 7 odstotkov vprašanih kupcev (priloga 4; 

slika 17). 
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V našem raziskovalnem vzorcu kupcev smo želeli ugotoviti, ali se jim zdi olivno olje v naši 

embalaži, za katero smo izdelali projekt, dražje. Da je olivno olje v šestoglati stekleni 

embalaži z zamaškom na pršilo zagotovo dražje, trdi 23 odstotkov vprašanih kupcev. Nikakor 

ni dražje za 21 odstotkov vprašanih kupcev. Kar 21 odstotkov vprašanih je neodločenih, 20 

odstotkov vprašanih meni, da je olivno olje v šestoglati stekleni embalaži z zamaškom na 

pršilo dražje, in 15 odstotkov jih trdi nasprotno (priloga 4; slika 18). Naša raziskava je 

pokazala, da imajo vprašani kupci nasprotujoča si mnenja glede nove embalaže, ki smo jo 

oblikovali sami. 

5.3 Analiza rezultatov in komentarji 

Analizo rezultatov vprašalnikov razložimo glede na razumevanje designa, nakupovalne 

navade, razumevanje embalaže kot vira konkurenčne prednosti in embalaže olivnega olja 

nasploh. Pod besedo design olivnega olja je 80 odstotkov vprašanih lokalnih proizvajalcev in 

77 odstotkov vprašanih kupcev razumelo obliko embalaže olivnega olja. Izrazoslovje design 

uporabljamo pri pojmovanju oblikovanja industrijskih izdelkov, ki služijo širši potrošnji. 

Design embalaže kot vir konkurenčne prednosti razume 26 odstotkov vprašanih lokalnih 

proizvajalcev in 42 odstotkov vprašanih kupcev. Lokalni proizvajalci olivnega olja se borijo 

za večji tržni delež in skušajo prodreti na širše prodajne trge. Vsekakor morajo izbrati pravi 

design embalaže, da izstopajo med številčno ponudbo olivnega olja, ki bo vir konkurenčne 

prednosti. Naša raziskava je pokazala, da 57 odstotkov vprašanih lokalnih proizvajalcev 

prodaja svoje olivno olje na osnovi kakovosti in 22 odstotkov na osnovi cene. Dober odstotek,  

in sicer 60 odstotkov vprašanih kupcev, kupuje več kot 5 litrov olivnega olja na leto in kar 43 

odstotkov je pripravljenih plačati od 5 do 10 evrov za 1 liter olivnega olja. Kar 42 odstotkov 

vprašanih kupcev se odpravi po olivno olje kar k lokalnim proizvajalcem in 36 odstotkov 

vprašanih kupcev v trgovino.  

Večji odstotek vprašanih lokalnih proizvajalcev meni, da embalaža olivnega olja sploh ni ali 

ni prepoznavna in se ne razlikuje od konkurence. Podobno zaznavajo vprašani kupci, saj 38 

odstotkov zelo slabo ločuje proizvajalce po njihovi embalaži. Poleg množične ponudbe 

različnih vrst olivnega olja izstopajo tuji ponudniki, ki prednjačijo v designu embalaže in tako 

zasenčijo uporabljeno serijsko embalažo lokalnih proizvajalcev. Obenem so tu še pridelovalci 

olivnega olja za lastno uporabo, ki svoje odvečne količine prodajajo na črnem trgu po nizkih 

cenah. Pri nakupu olivnega olja je 32 odstotkov vprašanih kupcev pozornih na barvo 

embalaže, 33 odstotkov vprašanih na etiketo embalaže in 29 odstotkov na zamašek embalaže 

olivnega olja. Zaradi krize so se spremenile nakupovalne navade in zahteve kupcev. Kupci 

zahtevajo visoko kakovost olivnega olja, mamljivo embalažo kakor tudi lahko uporabo. Tega 

se dobro zavedajo tudi vprašani lokalni proizvajalci, saj jih 43 odstotkov meni, da videz 

embalaže in etikete vpliva na nakup njihovega olivnega olja. Steklena embalaža Marasca 

podjetja Stenko je priljubljena pri 52 odstotkih vprašanih lokalnih proizvajalcev in pri 44 

odstotkih vprašanih kupcev. Iz tega je razvidno, da se je vzorec vprašanih lokalnih 
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proizvajalcev kakor tudi vprašanih kupcev že prilagodil enemu designu steklene embalaže. 

Izsledki naše raziskave pri vprašanih lokalnih proizvajalcih si nasprotujejo pri mnenju glede 

dviga cene olivnega olja zaradi drugačne embalaže. Vprašani kupci so odločni, in kar 33 

odstotkov jih je prepričanih, da je olivno olje dražje, če se embalaža razlikuje od ostalih 

proizvajalcev. Občutljivost kupcev na ceno in pripisovanje visoke prodajne cene embalaži in 

ne kakovosti olivnega olja pri kupcih povzroča drugačne nakupne odločitve. Iz naše analize  

je razvidno, da 40 odstotkov vprašanih lokalnih proizvajalcev sploh ne razmišlja o novi obliki 

embalaže olivnega olja, saj jih je 34 odstotkov prepričanih, da njihova embalaža odraža 

kakovost njihovega olivnega olja, čeprav standardna serijska embalaža ne zadostuje kar 30 

odstotkom vprašanih lokalnih proizvajalcev. Menimo, da na to vpliva bojazen slabih 

vremenskih pogojev in škod ter slab pridelek. Verjetno je to vzrok za vztrajanje pri taki 

embalaži. Kupci so različnega mnenja, kar 29 odstotkov vprašanih kupcev trdi, da je olivno 

olje s slabo kakovostno embalažo tudi manj kakovostno. Ostalih 29 odstotkov kupcev trdi 

nasprotno, da olivno olje s slabo kakovostno embalažo ni nikakor tudi manj kakovostno. Iz 

slednjega je razvidno, da se kupci pri izbiri olivnega olja glede embalaže obnašajo različno. 

 5.4 Predlogi za izboljšave konkurenčne prednosti oljarn s poudarkom na designu 

embalaže olivnega olja 

Naša raziskava je pokazala, da so vprašani lokalni proizvajalci olivnega olja pristranski ali 

celo, da imajo nasprotujoča si mnenja glede prepoznavnosti in razlikovanja njihove embalaže 

od konkurence. Nasprotujočega si mnenja so tudi glede razmišljanja o novi embalaži, dvigu 

cene zaradi drugačne embalaže olivnega olja in zadostovanja obstoječe standardne serijske 

embalaže. Na eni strani smo ugotovili zelo aktivne pridelovalce olivnega olja, na drugi strani 

pa pasivne. Menimo, da je slovenski prostor zelo majhen in so potrebna še nadaljnja 

vključevanja v združevanja ter skupna promocija za agresiven vstop na tuje trge. Design 

embalaže je zelo pomemben vir konkurenčne prednosti, ki ga pasivni pridelovalci olivnega 

olja ne smejo zanemarjati. Obenem mora biti design embalaže ekonomsko upravičen tudi za 

majhne lokalne proizvajalce olivnega olja.  
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6 SKLEP 

Skozi zaključno projektno nalogo zasledujemo zastavljene cilje in želimo pridobiti odgovore 

na zastavljena vprašanja. V sklepu odgovarjamo na zasledovana vprašanja, ki so bila rdeča nit 

skozi celotno zaključno projektno nalogo, in tako zaokrožimo celoto. Design izdelka pomeni 

oblikovanje končnih proizvodov. Kupci posegajo in se odločajo za nakup izdelkov 

izstopajočega designa. Naša raziskava je pokazala, da večina vprašanih lokalnih proizvajalcev 

kakor tudi večina vprašanih kupcev design embalaže razume kot obliko embalaže olivnega 

olja. Embalažo olivnega olja ureja tudi Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 

V oljkarstvu se uporablja pretežno steklena embalaža temne barve zaradi ohranjanja kakovosti 

olivnega olja. Večina kupcev, ki so bili zajeti v naš vzorec raziskave, je pri nakupu olivnega 

olja pozorna na embalažo, etiketo in zamašek ter posledično na ceno. Zahteve kupcev so 

čedalje večje, kar se pozna tudi pri selektivni izbiri ponujenega olivnega olja.  

Anketirani lokalni proizvajalci se pomembnosti embalaže ne zavedajo samo pri shranjevanju, 

ampak tudi pri prodaji. Vpliv designa embalaže olivnega olja na konkurenčno prednost 

zaznava precejšnji delež vprašanih lokalnih proizvajalcev in večina vprašanih kupcev. 

Izstopajoči design embalaže vsekakor izzove prodajo in zanimanje za nakup. Vprašani lokalni 

proizvajalci so zaznali, da se njihovi kupci odločajo za nakup zgolj po kakovosti olivnega olja 

in delno po ceni. Le majhen odstotek vprašanih lokalnih proizvajalcev meni, da so njihovi 

kupci pozorni na njihovo embalažo olivnega olja. Lokalni proizvajalci v naši raziskavi design 

embalaže olivnega olja v večji meri razumejo kot obliko embalaže olivnega olja in kot 

sredstvo razlikovanja od konkurence. Večina vprašanih kupcev je prepričana, da je design 

embalaže olivnega olja zelo velika konkurenčna prednost lokalnih proizvajalcev. Na osnovi 

naše raziskave drži trditev, da je design embalaže olivnega olja lahko vir konkurenčne 

prednosti podjetja. To so zaznali tudi vprašani lokalni proizvajalci in vprašani kupci. V času 

krize je konkurenčna prednost oljkarjev v večji meri odvisna od hitrega prilagajanja tržnim in 

gospodarskim razmeram. Kriza spreminja nakupovalne navade kupcev, kar se odraža tudi v 

tržnem deležu lokalnih proizvajalcev in posledično konkurenčni prednosti.  
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Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik za lokalne proizvajalce olivnega olja 

 

Spoštovani, 

sem študentka Katja Hrvatin in pišem zaključno projektno nalogo na temo designa izdelka kot 

vira konkurenčne prednosti podjetja. Vabim Vas k izpolnitvi vprašalnika. Na vprašanja 
odgovarjate tako, da pred izbranim odgovorom označite X. Pomen 5-stopenjske lestvice: 1 –
kategorično zanikanje, 2 – zanikanje, 3 – delno strinjanje, 4 – strinjanje in 5 – zelo močno 
strinjanje. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

1. Kaj razumete pod besedo »design« olivnega olja? 

     Oblika embalaže olivnega olja.   Fotografija olivnega olja. 

 

     Reklama olivnega olja.    Razlikovanje od konkurence. 

 

2. Kaj razumete pod besedo konkurenčna prednost designa embalaže olivnega olja? 

    Oblika embalaže olivnega olja.   Kakovost materialov embalaže  
        olivnega olja. 

          Modno oblikovana etiketa embalaže  Razlikovanje od konkurence. 

     olivnega olja. 

     Podatki na embalaži olivnega olja 

        o zmagah na tekmovanjih v kakovosti 

     olivnega olja. 

3. Glede na kaj se odločajo kupci pri nakupu olivnega olja? 

           Kakovost olivnega olja.    Ceno. 

            

           Obliko embalaže olivnega olja.   Navado. 

 

4. Koliko litrov olivnega olja prodate v enem letu? 

            Do 200 litrov.      Od 200 do 400 litrov. 

  

        Od 400 do 600 litrov.     Več kot 800 litrov. 

 

5. Menite, da je design embalaže olivnega olja konkurenčna prednost podjetja? 

Sploh ni prednost              Zelo velika prednost 

 

6. Menite, da je oblika embalaže olivnega olja vir Vaše konkurenčne prednosti? 

Sploh ni vir              Zelo močan vir 
 

7. Pred seboj imate pet različnih oblik embalaže olivnega olja. Katero uporabljate 

vi? 

 Bacchipectus         Amfora exagon         Marasca            Corda oliva           Nobene 

 

            

 

 

 

 

 

     Vir: Stenko 2012.       Vir: Stenko 2012.      Vir: Stenko 2012.      Vir: Stenko 2012.    
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8. Menite, da je Vaša embalaža olivnega olja prepoznavna in se razlikuje od 
konkurence? 

           Sploh ni prepoznavna              Zelo prepoznavna 

 

9. Ali ste razmišljali o novi obliki embalaže olivnega olja? 

Sploh ne razmišljam            Zelo veliko razmišljam 

 

10. Menite, da videz embalaže in etikete vpliva na nakup Vašega olivnega olja? 

Sploh ne vpliva              Zelo vpliva 

 

11. Menite, da embalaža olivnega olja ne odraža kakovosti Vašega olivnega olja? 

Sploh ne odraža              Zelo odraža 

 

12. Menite, da bi morali zaradi drugačne embalaže olivnega olja olju dvigniti ceno? 

Nikakor ne              Zagotovo 

 

13. Ali standardna serijska embalaža olivnega olja zadostuje pri prodaji Vaše 
količine olja? 

Sploh ne zadostuje             Vsekakor zadostuje 

 

14. Ali embalaža vpliva na prodajo olivnega olja? 

Sploh ne vpliva              Zelo vpliva 

 

15. Ali je embalaža olivnega olja visok strošek in močno vpliva na prodajno ceno? 

Sploh ni visok strošek               Zelo visok strošek in  
in ne vpliva na PC             močno vpliva na PC 

 

16. Menite, da drugačen videz embalaže olivnega olja poveča prodajo? 

Sploh ne poveča               Zelo poveča 

prodajo              prodajo 

 

17. Ali bi Vaše olivno olje prodajali v spodnji embalaži? 

 Sploh ne              Zagotovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Hrvatin 2014. 

 

 

Lep pozdrav. 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Priloga 2 

 

Anketni vprašalnik za kupce olivnega olja 

 

Pozdravljeni, 

sem študentka Katja Hrvatin in pišem zaključno projektno nalogo na temo designa izdelka 

kot vira konkurenčne prednosti podjetja. Vabim vas k izpolnitvi vprašalnika. Na vprašanja 
odgovarjate tako, da pred izbranim odgovorom označite X. Pomen 5-stopenjske lestvice: 

1 – kategorično zanikanje, 2 – zanikanje, 3 – delno strinjanje, 4 – strinjanje in 5 – zelo 

močno strinjanje. 
 

Hvala za sodelovanje. 

 

1. Kaj razumete pod besedo »design« olivnega olja? 

     Oblika embalaže olivnega olja.           Fotografija olivnega olja. 

 

     Reklama olivnega olja.            Drugačna embalaža od konkurence. 

 

2. Kaj razumete pod besedo konkurenčna prednost designa embalaže olivnega olja? 

    Oblika embalaže olivnega olja.             Kakovost materialov embalaže  
        olivnega olja. 

          Modno oblikovana etiketa embalaže           Drugačna embalaža od konkurence. 

     olivnega olja. 

     

3. Ali pogosto kupujete olivno olje? 

Sploh ne kupujem                                  Zelo pogosto kupujem  

pogosto 

4. Koliko litrov olivnega olja kupite v enem letu? 

            1 liter      2 litra     3 litre   4 litre             več kot 5 litrov 

 

5. Koliko ste pripravljeni zapraviti za en liter olja? 

            5 evrov      5–10 evrov            10–15 evrov            15–20 evrov           Več kot 20  

               evrov 

6. Kje kupujete olivno olje? 

     Pri lokalnem proizvajalcu                V trgovini 

 

     Na oljematu                 Pridelam sam 

         

7. Menite, da je design embalaže olivnega olja konkurenčna prednost lokalnih 
proizvajalcev? 

Sploh ni prednost              Zelo velika prednost 

 

8. Pred seboj imate pet različnih oblik embalaže olivnega olja. Katero bi kupili? 

 Bacchipectus         Amfora exagon         Marasca            Corda oliva           nobeno 

 

            

 

 

 

 

 

     Vir: Stenko 2012.      Vir: Stenko 2012.       Vir: Stenko 2012.      Vir: Stenko 2012.       
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9. Pred seboj imate pet različnih materialov embalaže olivnega olja. Za katero bi se 
odločili? 

 Steklenico.         Keramiko.         Kovino.             Plastiko.                Tetra pak. 

            

 

 

 

 

 
Vir: Kmetija Dolina miru 2013.   Vir: Oljarna Hrvatin 2014.        Vir: Moja lekarna 2011.         Vir: Olimp 2014.                  Vir: Antico 2014. 
 

10. Ali barva embalaže olivnega olja vpliva na vaš nakup? 

Sploh ne vpliva                        Zelo vpliva 

 

11. Ali etiketa embalaže olivnega olja vpliva na vaš nakup? 

Sploh ne vpliva              Zelo vpliva 

 

12. Ali zamašek embalaže olivnega olja vpliva na vaš nakup? 

Sploh ne vpliva                        Zelo vpliva 

 

13. Ali lahko po embalaži olivnega olja ocenite kakovost olivnega olja? 

Zelo slabo               Zelo dobro 

 

14. Ali lahko po embalaži olivnega olja ocenite kakovost proizvajalca? 

Zelo slabo               Zelo dobro 

 

15. Ali z lahkoto ločujete proizvajalce olivnega olja po njihovi embalaži? 

Zelo slabo               Zelo dobro 

 

16. Ali menite, da je olivno olje dražje, če se embalaža razlikuje od ostalih 
proizvajalcev? 

Nikakor ne               Zagotovo 

 

17. Ali menite, da je olivno olje s slabo kakovostno embalažo tudi manj kakovostno? 

Nikakor ne               Zagotovo 

 

18. Menite, da je olivno olje dražje v spodnji embalaži z zamaškom na pršilo? 

 Sploh ne              Zagotovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Hrvatin 2014. 

    

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     



Priloga 3 

 

Prikaz odgovorov lokalnih proizvajalcev olivnega olja na anketna vprašanja  

 

Slika 1: Razumevanje besede design olivnega olja 

 

Slika 2: Razumevanje konkurenčne prednosti designa embalaže olivnega olja 

 

Slika 3: Razlogi za nakup olivnega olja 
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Slika 4: Nakupna količina olivnega olja v enem letu 

 

Slika 5: Design embalaže olivnega olja kot konkurenčna prednost podjetja 

 

Slika 6: Oblika embalaže olivnega olja kot vir konkurenčne prednosti lokalnih 

proizvajalcev 
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Slika 7: Uporaba embalaže olivnega olja izmed petih različnih oblik 

 

Slika 8: Prepoznavnost embalaže olivnega olja in razlikovanje od konkurence  

 

Slika 9: Načrtovanje nove oblike embalaže olivnega olja 
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Slika 10: Vpliv videza embalaže in etikete na nakup 

 

Slika 11: Vpliv embalaže olivnega olja na kakovost 

 

Slika 12: Dvig prodajne cene zaradi drugačne embalaže 
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Slika 13: Zadostovanje standardne serijske embalaže olivnega olja 

 

Slika 14: Vpliv embalaže olivnega olja pri prodaji 

 

Slika 15: Embalaža olivnega olja kot visok strošek in močan vpliv na prodajno ceno 
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Slika 16: Vpliv drugačnega videza embalaže olivnega olja na prodajo 

 

Slika 17: Prodaja olivnega olja v novi embalaži 

  



Priloga 4 

 

Prikaz odgovorov kupcev olivnega olja na anketna vprašanja 

 

Slika 1: Razumevanje besede design olivnega olja 

 

Slika 2: Razumevanje konkurenčne prednosti designa embalaže olivnega olja 

 

Slika 3: Pogostost nakupa olivnega olja 
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Slika 4: Nakupna količina olivnega olja v enem letu 

 

Slika 5: Potrošna vrednost za nakup enega litra olja 

 

Slika 6: Lokacija nakupa olivnega olja 
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Slika 7: Design embalaže kot konkurenčna prednost lokalnih proizvajalcev 

 

Slika 8: Nakupna odločitev embalaže olivnega olja izmed petih različnih oblik 

 

Slika 9: Izbira materiala embalaže olivnega olja izmed petih različnih oblik 
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Slika 10: Vpliv barve embalaže olivnega olja na nakup 

 

Slika 11: Vpliv etikete embalaže olivnega olja na nakup 

 

Slika 12: Vpliv zamaška embalaže olivnega olja na nakup 
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Slika 13: Ocena kakovosti olivnega olja po embalaži 

 

Slika 14: Ocena kakovosti proizvajalca glede na embalažo olivnega olja 

 

Slika 15: Ločevanje proizvajalca olivnega olja po njihovi embalaži 



Priloga 4 

 

 

Slika 16: Višja vrednost olivnega olja zaradi razlikovanja embalaže olivnega olja 

 

Slika 17: Kakovost olivnega olja zaradi slabe embalaže 

 

Slika 18: Ocenitev vrednosti šestoglate embalaže z zamaškom na pršilo 



Priloga 5 

 

Intervju z direktorjem oljkarstva Školarice 

 

1. Predstavite Vaše podjetje. 
2. Kolikšno količino proizvajate v enem letu? 

3. Zakaj ste se odločili za oljemat?  
4. Lokacija oljemata in zakaj je lokacija problem? 

5. Menite, da je Vaš oljemat konkurenčna prednost? 

6. Kakšno embalažo imate?  
7. Kaj je napisano na etiketi? 

8. Kaj menite o mojem projektu nove steklene šestoglate embalaže olivnega olja z 
 zamaškom na pršilo? 

9. Menite, da bi bila prodajna cena nove šestoglate embalaže olivnega olja z zamaškom 
 na pršilo višja? 

10. Ali embalaža pripomore h konkurenčni prednosti? 

11. Ali se kriza pozna?  

12. Kakšna priznanja ste dosegli in na katero priznanje ste najbolj ponosni? 

13. Povejte mi več o Vaših načrtih za prihodnost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


