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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo obravnavali trţenje blagovne znamke Planika in njenih 

mlečnih izdelkov. Predstavili smo majhno podjetje Mlekarno Planika Kobarid ter njene 

kakovostne mlečne izdelke, ki so iz naravnih surovin. Osredotočili smo se na konkurenco in 

podrobneje analizirali tudi kupce, dobavitelje, trţenjski splet po obrazcu 4P ter promocijsko 

komunikacijski splet. V empiričnem delu naloge smo izvedli trţno raziskavo, kjer nas je 

zanimala prepoznavnost teh mlečnih izdelkov v posameznih regijah na Primorskem. Po 

opravljeni trţni raziskavi smo pridobljene rezultate ustrezno interpretirali v sliki in besedi. 

Ključne besede: trţenje, mleko, mlečni izdelki, kakovost, blagovne znamke, Planika, 

oglaševanje, konkurenca 

SUMMARY 

The bachelor thesis deals with marketing trade mark Planika and its dairy products. A small 

dairy company Planika Kobarid and the quality dairy products based on natural raw materials 

are presented in this thesis. Competition is defined precisely; consumers, suppliers, marketing 

mix and promotional communication mix is thoroughly analysed. In the empirical part of the 

project a market survey, where I focused on perception of the dairy products in different 

regions of Primorska, was carried out. The results attained are interpreted appropriately in 

picture and text. 

Key words: marketing, milk, dairy products, products’ quality, brands, Planika, advertising, 

competition 

UDK: 339.138:637.14(043.2) 

 





 

V 

ZAHVALA 

Na tem mestu bi rada omenila osebe, brez katerih tega dela ne bi bilo. Zahvaliti se moram 

mentorju, viš. pred. mag. Armandu Faganelu, za pomoč in strokovne nasvete pri pisanju in 

izdelavi zaključne projektne naloge.  

Obenem bi se rada zahvalila tudi osebju v Mlekarni Planika Kobarid, še posebej gospe Anki 

Lipušček Miklavič za posredovane podatke in voden ogled muzeja, v katerem so predstavili 

dediščino ter začetke delovanja Mlekarne Planika Kobarid. 

Zahvalila bi se tudi moji druţini, ki mi je stala ob strani in me med študijem podpirala. 

 





 

VII 

VSEBINA 

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

1.1 Namen in cilji diplomske naloge ................................................................................ 1 

1.2 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge ............................................................ 2 

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema ................................................ 2 

2 Segmentiranje in pozicioniranje....................................................................................... 3 

2.1 Segmentiranje.............................................................................................................. 3 

2.2 Pozicioniranje.............................................................................................................. 4 

3 Dejavniki mikrookolja ...................................................................................................... 6 

3.1 Dobavitelji ................................................................................................................... 6 

3.2 Kupci ........................................................................................................................... 6 

3.3 Konkurenca ................................................................................................................. 7 

3.3.1 Domači konkurenti na trgu ............................................................................. 8 

3.3.2 Tuja konkurenca na slovenskem trgu ............................................................. 9 

3.3.3 Uvedba mlekomatov ....................................................................................... 9 

3.3.4 Eko kmetije ................................................................................................... 10 

3.3.5 Poletna paša krav na planinah ter moţen nakup mlečnih izdelkov .............. 11 

4 Trţenjski splet 4 P ........................................................................................................... 12 

4.1 Izdelek – mlečni izdelki ............................................................................................ 12 

4.2 Prodajni pogoji .......................................................................................................... 14 

4.3 Razpošiljanje ............................................................................................................. 14 

4.4 Trţno komuniciranje ................................................................................................. 15 

5 Politika trţnega komuniciranja ...................................................................................... 16 

5.1 Trţno komunikacijski splet ....................................................................................... 16 

5.1.1 Oglaševanje................................................................................................... 17 

5.1.2 Pospeševanje prodaje .................................................................................... 17 

5.1.3 Odnosi z javnostmi ....................................................................................... 18 

5.1.4 Osebna prodaja ............................................................................................. 18 

5.1.5 Neposredno trţenje ....................................................................................... 19 

6 Trţna raziskava ............................................................................................................... 20 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave ......................................... 20 

6.2 Oblikovanje vprašalnika ........................................................................................... 20 

6.3 Izvedba raziskave ...................................................................................................... 21 

6.4 Analiza raziskave in razlaga rezultatov .................................................................... 21 



 

VIII 

6.4.1 Analiza demografskih podatkov ................................................................... 21 

6.4.2 Analiza odgovorov na ostala vprašanja ........................................................ 24 

7 SWOT analiza .................................................................................................................. 34 

8 Sklep .................................................................................................................................. 35 

Literatura ............................................................................................................................... 37 

Priloge ..................................................................................................................................... 39 

 



 

IX 

PONAZORILA 

Slika 1: Paleta mlečnih izdelkov Mlekarne Planika ............................................................. 13 

Slika 2: Komunikacijski splet ............................................................................................... 16 

Slika 3: Najpogostejša orodja za trţenjsko komuniciranje ................................................... 17 

Slika 4: Spol anketirancev .................................................................................................... 22 

Slika 5: Starost anketirancev ................................................................................................ 22 

Slika 6: Število članov v gospodinjstvu ............................................................................... 23 

Slika 7: Povprečni mesečni dohodek anketiranca ................................................................ 24 

Slika 8: Prepoznavnosti mlečnih izdelkov Planika............................................................... 25 

Slika 9: Pogostnost nakupovanja mlečnih izdelkov Planika ................................................ 26 

Slika 10: Najpogosteje kupljeni mlečni izdelki blagovne znamke Planika ............................ 27 

Slika 11: Najpogostejši razlogi za nakup Planikinih mlečnih izdelkov ................................. 28 

Slika 12: Zadovoljstvo s ceno mlečnih izdelkov Planika ....................................................... 29 

Slika 13: Najljubši Planikini izdelki ....................................................................................... 29 

Slika 14: Poznavanje novih Planikinih izdelkov .................................................................... 30 

Slika 15: Zadovoljstvo kupcev s ponudbo izdelkov ............................................................... 31 

Slika 16: Ali bi drugim priporočili nakup Planikinih izdelkov? ............................................ 31 

Slika 17: Nakupnih namere v bodoče ..................................................................................... 32 

Slika 18: Predlogi oz. ţelje za Planikine izdelke .................................................................... 33 

 

Preglednica 1: Število kmetij na posameznih območjih, kjer Mlekarna Planika Kobarid 

kupuje mleko ................................................................................................... 6 

Preglednica 2: Mesečna proizvodnja posameznih mlečnih izdelkov .................................... 13 

Preglednica 3: Prikaz ambulantne dostave po dnevih ter posamezne distribucijske enote 

oz. regije ........................................................................................................ 15 

Preglednica 4: SPIN analiza Mlekarne Planika Kobarid ...................................................... 34 

 





 

1 

1 UVOD 

»Razumljivo je, da v mnogih primerih ustrezna kakovost narekuje tudi ustrezno ceno izdelka 

ali storitve. Zato je treba pri določenih izdelkih različne kakovosti ponuditi različne cenovne 

razrede, s čimer kupcu omogočimo, da si bo izbral najprimernejši izdelek in kakovost.« 

(Devetak 1997, 71) 

»Zavedati se moramo, da je potrošnik tisti, ki ocenjuje izdelek iz vseh najpomembnejših 

zornih kotov. Če mu ena od omenjenih značilnosti kakovosti ne ustreza, bo izdelek odklonil, 

zato je naša osnovna naloga, da prisluhnemo tudi okusu in ţelji potrošnika.« (Devetak 1999, 

55) 

Za predmet proučevanja sem izbrala majhno podjetje – Mlekarno Planika Kobarid, ki slovi po 

svojih kakovostnih mlečnih izdelkih. Cilj podjetja je obdrţati kmete v Severno Primorski 

regiji in proizvajati oz. predelovati kakovostne mlečne izdelke. Problem nastane pri določitvi 

njihove cene, saj je ponudba iz dneva v dan večja, še posebej po vstopu Slovenije v Evropsko 

unijo ob uveljavitvi prostega pretoka blaga. 

Naslednji problem, s katerim se v podjetju ukvarjajo, je kritje vseh nastalih stroškov, ki so 

bistveno višji kot kje drugje. Ţe zaradi same lege oz. reliefa so delovni pogoji kmetov teţji, 

zato je posledično tudi cena mleka, ki iz naravnih surovin, najvišja.  

V nalogi me je zanimalo, koliko ljudje kupujejo mlečne izdelke blagovne znamke Planika, v 

kateri primorski regiji najpogosteje seţejo po njih, koliko so zanje pripravljeni odšteti ter 

glavni razlog za nakup. 

1.1 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti prepoznavnost Planikinih mlečnih izdelkov na 

Primorskem in odziv kupcev nanje. 

Cilji teoretičnega dela naloge so: 

 predstaviti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje trţne cene ter prilagajanje konkurenci  

na trgu; 

 predstaviti trţno komunikacijski splet s poudarkom na oglaševanju planšarsko sirarskega 

muzeja, ki je trenutno tudi najzanimivejši. 

Cilji empiričnega dela naloge so: 

 predstaviti blagovno znamko Planika; 

 ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na odločitev za nakup Planikinih izdelkov in ohranjanje  

kupcev; 

 analizirati pridobljene odgovore. 
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1.2 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri pisanju zaključne projektne naloge sem v teoretičnem delu uporabila opisni pristop k 

raziskovanju, kjer sem opisno in s pojasnjevanjem stvarnosti predstavila trţenjski splet v 

izbranem podjetju. Uporabila sem metodo sinteze in kompilacije dostopne literature ter virov. 

V empiričnem delu naloge sem uporabila statično metodo, in sicer osebno anketiranje, kjer 

sem ugotavljala prepoznavnost izdelkov Mlekarne Planika Kobarid ter njihove prednosti in 

slabosti. Vzorec, ki sem ga uporabila, je bil priloţnostni (120 naključno izbranih oseb). 

Omejila sem se na tri Primorske regije, in sicer na Severno Primorsko oz. Zgornje Posočje, 

Goriško in Obalno regijo. Iz vsake regije sem izbrala 40 oseb. Anketiranje sem izvedla v 

juniju. 

Dobljene rezultate sem analizirala ter jih ustrezno interpretirala v sliki in besedi, pri tem sem 

si pomagala s programom MS Excel.  

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Pri pridobivanju podatkov nisem imela večjih teţav, ravno tako ne pri iskanju in zbiranju 

literature. 

Omejitve so pri empiričnem delu, in sicer pri izvajanju ankete, kjer se je pokazalo zanimanje 

anketirancev in njihova pripravljenost za sodelovanje, zato je mogoče, da vsi navedeni 

podatki niso verodostojni. Določene omejitve so nastale tudi na območju Obalne in Goriške 

regije, kjer je bilo poznavanje Planikinih mlečnih izdelkov bistveno manjše, kot sem sprva 

pričakovala. 
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2 SEGMENTIRANJE IN POZICIONIRANJE  

»Podjetje, ki posluje na velikem trgu, kmalu spozna, da ne more oskrbovati vseh kupcev na 

njem; kupcev je lahko preveč, se zelo razlikujejo po svoji zahtevah ali pa so prostorsko 

razpršeni. Namesto da prodaja povsod, je za podjetje ugodnejše, da ugotovi tiste delne trge 

(trţne segmente), ki jih lahko uspešno zadovolji.« (Potočnik 2002, 54) 

2.1 Segmentiranje 

V današnjem času trgi niso več enotni, saj se na njih srečujemo z različnimi potrošniki oz. 

kupci, ki so razpršeni ter imajo različne zahteve in ţelje. 

»Trg sestavljajo kupci, ki se razlikujejo z več vidikov, najpogosteje po svojih ţeljah, kupni 

moči, prostorski razporeditvi, nakupnem vedenju in načinu nakupovanja. Vsako od teh 

spremenljivk lahko uporabimo za segmentiranje trga.« (Kotler 1996, 265) 

»Segmentiranje trţišč je usmerjeno najprej na izbiranje ciljnih panog, nato na makro 

(dejavnostno) in zatem na mikro (vedenjsko, interesno) segmentiranje. Segmentiranje se 

izteka v izbiranje partnerjev in vodi do napovedovanja prodaje, ki je zaradi tesne povezanosti 

ter soodvisnosti partnerjev v medorganizacijskem trţenju še posebej pomembno.« (Tavčar 

2000, 63) 

»Z razdelitvijo trga na segmente kupcev s podobnimi značilnostmi, potrebami in ţeljami 

lahko podjetja z ustreznimi trţenjskimi dejavnostmi bolje zadovoljijo njihove potrebe. 

Segmentiranje trga podjetjem omogoča, da se pribliţajo svojim odjemalcem.« (Potočnik 

2002, 154) 

V podjetju poskušajo svoje trţenje usmeriti na najdonosnejše trţne segmente, zato morajo 

najprej oceniti dobičkonosnost vsakega segmenta (odvisna je od velikosti in njegove rasti), pa 

tudi strukturno privlačnost vsakega segmenta ter cilje in vire podjetja. Ko se odločijo, koliko 

segmentov bodo oskrbovali, lahko zanemarijo razlike med njimi ali pa oblikujejo različne 

trţne ponudbe za vsakega posebej (prav tam). 

Pri segmentiranju trga kupcev oz. potrošnikov uporabljamo različna merila. Za trţenje 

mlečnih izdelkov je zanimiva Kotlerjeva osnova segmentacije trga, kjer raziskuje predvsem 

njene spremenljivke in ga zaokroţa na: 

 geografsko segmentiranje, kjer trg delimo na različne zemljepisne enote, kot so npr. 

regije, mesta, soseske, pokrajine, narodnosti, drţave; 

 demografsko segmentiranje, ki predstavlja delitev trga na osnovi demografskih 

značilnosti oziroma spremenljivk, kot so starost, spol, poklic, izobrazba, dohodek, 

religija, narodnost; 
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 psihografsko segmentiranje, kjer kupce delimo v različne skupine, kot so pripadnost 

določenemu druţbenemu sloju, ţivljenjski slog ali osebne značilnosti; 

 behavioristično ali vedenjsko segmentiranje, kjer kupce delimo v štiri skupine, kot so 

odnos, poznavanje, uporaba ali odziv na določen izdelek. 

Za Mlekarno Planika Kobarid je segmentiranje trga potrošnikov ključno. Na ta način se v 

podjetju lahko pribliţajo svojim odjemalcem ter tako ugodijo njihovim zahtevam in ţeljam.  

V omenjeni organizaciji je pomembno segmentiranje trga potrošnikov na geografsko, 

demografsko, psihografsko in vedenjsko segmentiranje, saj si s tem olajšajo iskanje 

priloţnosti na trgu.  

Habjanič in Ušaj (1998, 29) razlagata, da je segmentacija učinkovita, če je: 

 segment prepoznaven in merljiv (lahko določimo, kdo sodi v določen segment in kdo ne); 

 segment dostopen (lahko s segmentom učinkovito komuniciramo preko medijev); 

 segment dovolj velik (s prodajo lahko ustvarjamo dobiček); 

 odzivnost segmenta na določen tržni splet ustrezna (če obstaja razlika v  odzivanju 

segmentov na trţenjski splet). 

Zaradi nenehnega spreminjanja lastnosti kupcev in njihovih navad je treba segmentiranje od 

časa do časa ponoviti, kar izvajajo tudi v Planiki Kobarid. 

2.2 Pozicioniranje 

»Pozicioniranje je oblikovanje ponudbe in podobe podjetja tako, da je ciljnemu trgu jasno, 

kakšen poloţaj ima podjetje glede na konkurenčna podjetja. Pozicioniranje podjetja mora 

izhajati iz razumevanja, kako ciljni trg zaznava vrednost in se odloča o izbiri prodajalca.« 

(Kotler 1996, 313) 

Pri pozicioniranju obravnavamo mišljenje potrošnikov, ki zavestno ali podzavestno ocenjujejo 

izdelek glede na konkurenčne prednosti. 

»Poloţaj (pozicija) izdelka oz. blagovne znamke v porabnikovi zavesti je skupek zaznav, 

vtisov in občutkov, ki mu jih poraja nek izdelek v primerjavi s konkurenčnimi izdelki. 

Oblikujemo ga kot rezultat načrtnega vplivanja podjetja s trţenjskimi dejavnostmi (npr. 

oglaševanje), nastal pa bi tudi brez tega zaradi izkušenj z izdelkom in sporočil od ust do ust. 

Porabnik v zavesti razvršča izdelke zato, da si poenostavi nakupne odločitve.« (Habjanič in 

Ušaj 1998, 31) 

V podjetju morajo pri izbiri svojega poloţaja izkoristiti lastne sposobnosti in prednosti. Pri 

tem morajo izpolniti oz. zadovoljiti porabnikove ţelje bolje kot konkurenti oz. tekmeci. 
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Obenem morajo paziti, da ne poudarjajo značilnosti, ki jih izdelek nima ter da ne izpustijo 

pomembnih prednosti, ki bi jih lahko izpostavili. 

Mlekarna Planika Kobarid je manjše podjetje, ki slovi po svojih naravnih in 

visokokakovostnih mlečnih izdelkih. Glede na konkurenco ter število konkurentov, ki so 

prisotni na slovenskem trţišču, je treba izkoristiti vsako priloţnost in si tako izboriti boljši 

poloţaj na samem trgu. 

Potrošnik oz. kupec zaznava Planikine mlečne izdelke kot izjemno naravne in okusne. 

Obenem se zaveda, da so tudi zelo kakovostni, saj so iz naravnih surovin in niso 

homogenizirani kot pri ostalih konkurentih. 

Potočnik in Petrin (1996, 108) navajata, da je namen pozicioniranja izdelka na prodajni poti, 

da prepričamo porabnika, da je naš izdelek ustrezno nadomestilo za izdelke konkurentov. Na 

pozicioniranje pa vplivajo oblika prodajaln, način prikazovanja blaga v prodajalni, prodajna 

tehnika ipd. 

Izdelki blagovne znamke Planika so zelo dobro opazni v večjih trgovinskih podjetjih, kjer so 

postavljeni zraven mlečnih izdelkov »Krepko«, »Eko izdelkov« ter izdelkov »Zdravo 

ţivljenje«. Vsi ti izdelki so visokokakovostni ter predvsem naravni in imajo tudi ustrezen 

poloţaj v prodajalnah, saj se tako bistveno ločijo od ostalih. 

V manjših trgovinah pa so mlečni izdelki Mlekarne Planika Kobarid komaj opazni oziroma 

postavljeni v kot. V teh trgovinah prevladujejo mlečni izdelki Ljubljanskih in Pomurskih 

mlekarn ter izdelki njihove lastne blagovne znamke, kot so npr. Mercator, Tuš ali Spar. 
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3 DEJAVNIKI MIKROOKOLJA 

Trţno okolje je sestavljeno iz mikro in makrookolja, na katerega vplivajo številni dejavniki. 

Mikro dejavniki so dobavitelji, kupci in konkurenti. Poleg teh obstajajo še trţni posredniki, ki 

pa ne veljajo za omenjeno organizacijo, saj se z njimi ne srečuje in  na podjetje ne vplivajo. 

3.1 Dobavitelji 

Potočnik in Petrin (1996, 17) definirata dobavitelje kot podjetja ali posameznike, ki 

oskrbujejo neko podjetje in njegove konkurente s potrebnimi sredstvi za proizvodnjo izdelkov 

ali storitev. Pomanjkanje surovin in materialov, stavke in različni politični razlogi lahko 

ovirajo izpolnitev dogovorjenih dobav, kar neposredno vpliva na izgubo tekoče prodaje, 

sčasoma pa tudi na izgubo naklonjenosti kupcev. 

Dobavitelji Planike Kobarid so kmeti oz. kmetije, ki leţijo na strmih visokogorskih predelih, 

ki so večinoma teţko dostopni in tako za podjetje predstavljajo dodatne stroške.  

V preglednici 1 so predstavljena območja, kjer Planika Kobarid kupuje mleko.  

Preglednica 1: Število kmetij na posameznih območjih, kjer Mlekarna Planika Kobarid 

kupuje mleko 

Območje oz. regija Število kmetij oz. kmetov 

Tolminska, Kobariška, Bovška 144 

Bohinjska 65 

Banjška planota 9 

Vir: Mlekarna Planika Kobarid 2010. 

Poleg teh dobaviteljev (kmetov) oz. zgoraj naštetih območij imajo v Bovcu tudi lastno farmo 

Bogata, kjer redijo okoli 130 krav za proizvodnjo mleka. 

Povprečen odkup mleka je dnevno cca. 30.000 litrov, medtem ko letno predelajo okoli osem 

milijonov litrov mleka. Največ mleka je v zimskem in spomladanskem času, medtem ko 

gredo v poletnih mesecih krave na planino in se odkup mleka zmanjša. 

3.2 Kupci 

Kupci izdelkov in storitev so lahko podjetja ali posamezniki. Pri posameznikih večinoma 

obravnavamo porabnike, kot so npr. gospodinjstva. 

Habjanič in Ušaj (1998, 36) definirata: »Porabnik je oseba, ki ima moţnost (sredstva in 

sposobnost) za nakup in ki kupuje izdelke in storitve. Kupuje z namenom zadovoljiti osebne 
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ali skupne (npr. druţinske) potrebe. Ni vedno enostavno označiti, kdo je porabnik in kdo 

kupec, saj poraba in nakup nista zmeraj povezana z isto osebo.«  

Potočnik in Petrin (1996, 19) navajata, da je ciljni trg proizvajalca lahko eden ali več 

naslednjih trgov: 

 trg končnih porabnikov – sestavljajo ga gospodinjstva in posamezniki, ki kupujejo blago 

ali storitve za svojo osebno porabo; 

 industrijski trg – sestavljajo ga podjetja, ki kupujejo izdelke in storitve za nadaljnjo 

predelavo, da bi tako imela dobiček; 

 trg preprodajalcev, to je trg podjetij ali posameznikov, ki kupujejo blago in storitve za 

nadaljnjo preprodajo, ki jim naj prinese dobiček; 

 trg državnih organov sestavljajo različne drţavne ustanove, ki kupujejo izdelke in 

storitve zaradi izvajanja javnih del oziroma prenosa teh izdelkov in storitev na tiste 

porabnike, ki jim porabo zagotavlja drţava; 

 mednarodni trg – sestavljajo ga kupci v tujini, bodisi končni porabniki, proizvajalci, 

preprodajalci bodisi javne ustanove tuje drţave. 

Kupci oz. odjemalci mlečnih izdelkov Mlekarne Planike Kobarid so (Mlekarna Planika 

Kobarid 2010): 

 velika trgovinska podjetja, kot so Mercator, Spar in Tuš, 

 javne ustanove, to so vrtci, šole ter domovi za ostarele, 

 mali trgovci, kjer gre predvsem za manjše samostojni podjetniki in druţbe z omejeno 

odgovornostjo, kot so npr. Peloz, manjše zasebne trgovine (med njimi tudi potujoče 

trgovine) in gostinci, 

 osebna lastna prodajalna – Market Planika. 

V podjetju imajo sklenjene količinske rabate z velikimi trgovinskimi druţbami, medtem ko z 

ostalimi druţbami poslujejo glede na sklenjene pogodbe. V Marketu Planika so izdelki na 

voljo po tovarniških cenah. 

3.3 Konkurenca 

»V trţnih pogojih gospodarjenja se srečujemo s konkurenco, ki si prizadeva stalno odvzemati 

del kupcev konkurentom in utrjevati vodilen poloţaj na trgu. Zato moramo ţe pri oblikovanju 

novih izdelkov in proizvodne ponudbe razvijati konkurenčne prednosti, kar običajno 

opredelimo ţe s strateškim načrtovanjem, ki mora biti trţno usmerjeno.« (Devetak 1997, 42) 

»Konkurenčnega okolja ne sestavljajo samo druga podjetja, ampak niz drugih dejavnikov. 

Med njimi so najpomembnejša stališča kupcev in njihove ţelje. Uresničitev ţelja poteka v več 

stopnjah. Prva je izbira med različnimi ţeljami (npr. uţivanjem hrane, rekreacijo in zabavo). 

Določeno ţeljo lahko zadovoljimo z več izdelki in tudi izbrani izdelek ima le redko eno 
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obliko. Kupec se odloča med različnimi blagovnimi znamkami istega izdelka.« (Potočnik in 

Petrin 1996, 19) 

»Konkurenca je tista, ki zahteva neprestano spreminjanje značilnosti izdelkov ter uvajanje 

novih, zanimivejših in cenejših izdelkov. Če ima konkurenca boljše strokovne kadre, bo znala 

in uspela z manjšimi stroški ponuditi trgu lepše in kakovostnejše izdelke z niţjimi cenami. Ţe 

z manjšo spremembo lahko vzbudimo večje zanimanje kupca.« (Devetak 1997, 42) 

Poznavanje konkurence je za neko podjetje odločilno. Tako lahko ugotovijo, na katerih 

področjih imajo konkurenčne prednosti, kje zaostajajo in natančneje določijo, s katerimi 

sredstvi bodo napadli konkurente ter kako se bodo pred njimi branili. 

Konkurenti podjetja so druga podjetja, s katerimi se podjetje srečuje na trgu ter z njimi 

tekmuje za odjemalce.  

Kotler (1996, 225) razlikuje štiri ravni konkurenčnosti, ki so določene glede na stopnjo 

zamenljivosti izdelka: 

 konkurenca na ravni blagovnih znamk – za podjetje so lahko konkurenti tista podjetja, ki 

ponujajo podobne izdelke ali storitve istim odjemalcem in po primerljivih cenah; 

 konkurenca na ravni panoge – podjetje vidi konkurente širše, v vseh drugih podjetjih, ki 

ponujajo enak izdelek ali celotno vrsto izdelkov; 

 konkurenca na ravni zadovoljevanja potrebe – pri najširšem obravnavanju konkurence so 

konkurenti vsi proizvajalci izdelkov, ki sluţijo istemu namenu; 

 splošna konkurenčnost – kot tekmece lahko podjetje obravnava vsa druga podjetja, ki si 

prizadevajo za denar istih porabnikov. 

V nadaljevanju je predstavljena ter podrobneje analizirana konkurenca, s katero se Planika 

Kobarid srečuje na trgu. Poleg tega se v omenjenem podjetju srečujejo z vsemi zgoraj 

naštetimi ravnmi konkurenčnosti, ki jih navaja Kotler. 

3.3.1 Domači konkurenti na trgu 

Kmetijstvo je ena izmed panog, ki je v Sloveniji dokaj razvita. Opredelila se bom na 

podpanogo ţivinoreje, natančneje na krave molznice ter tako na predelavo mleka oz. 

mlekarstvo v Sloveniji. Imamo kar sedem mlekarn, kar je sorazmerno veliko glede na prostor, 

ki ga slovenski trg pokriva. 

Na prvem mestu so Ljubljanske mlekarne, ki so v vseh pogledih največje in izrazito izstopajo. 

Po letu 2000 so se jim pridruţile še Gorenjske in Mariborske ter tako znatno povečale obseg 

proizvodnje. Sledijo jim Celjske mlekarne, nato Pomurske, na četrtem mestu pa je Planika 

Kobarid, ki je za razliko od Pomurskih mlekarn kar desetkrat manjša po obsegu proizvodnje. 

Na petem mestu je Mlekarna Vipava, ki se je dolga leta uvrščala na odlično četrto mesto, 
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sledijo Škofjeloške mlekarne in Mlekarna Krepko iz Laz pri Logatcu. To je manjša mlekarna, 

s petnajstimi zaposlenimi, ki deluje od leta 1992. Najprej so začeli s proizvodnjo 

tradicionalnega kefirja iz kefirjevih zrn, ki so jih prinesli iz drţav bivše Sovjetske zveze. 

Poleg omenjene konkurence obstajajo še različne trgovinske blagovne znamke, ki proizvajajo 

izdelke pod lastno blagovno znamko, kot so Mercator, Spar, Tuš idr. 

3.3.2 Tuja konkurenca na slovenskem trgu 

Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se je ob uveljavitvi prostega pretoka blaga povečalo 

tudi število tujih konkurentov. Tu gre predvsem za drţave članice Evropske unije, ki so na ta 

način začele močneje osvajati tuje trge, v tem primeru slovenski trg, ali celo povečale uvoz 

svojih izdelkov.  

V nadaljevanju se bom osredotočila na tujo konkurenco, s katero se Planika Kobarid srečuje 

predvsem v trgovinah, kot so Mercator, Tuš in Spar. V teh prevladujejo predvsem nemški in 

avstrijski proizvajalci, kot so Zott, Danone, Bauer, Muller, Campina idr. Proizvajalca Zott in 

Danone tudi veliko oglašujeta in promovirata svoje mlečne izdelke z oglasnimi sporočili. 

Poleg teh je tu še Dukat iz Zagreba, ki si je uspešno utrdil svoj poloţaj na trgu. 

V nizkocenovnih trgovinah, kot so Lidl, Eurospin in Hofer pa prevladujeta proizvajalca Land 

in Meggle. 

3.3.3 Uvedba mlekomatov 

Eden izmed načinov konkurence je tudi uvedba mlekomatov. To je naprava oz. avtomat, ki 

omogoča samodejno polnjenje mleka ter nakup mlečnih izdelkov 24 ur na dan. Vsebovati 

mora določene varovalke, da pri tem ne pride do zastrupitev ter samodejno ustavi izdajo oz. 

nakup mleka po 24 urah. Ves čas meri tudi njegovo temperaturo, sporoča napake in ostale 

podatke. Poleg tega se mora polnilni del tudi samodejno očistiti in tako zagotavljati brezhibno 

polnjenje. 

Kot zanimivost naj navedem, da se je prvi mlekomat pojavil šele pred kakšnih letom, sedaj pa 

jih je iz dneva v dan več in tudi zanimanje za tovrstno napravo je čedalje večje. Za tako 

investicijo se odloča vedno več kmetij. Razlog za to je višja odkupna cena mleka kot v 

mlekarnah, saj tako laţe oz. v celoti pokrijejo nastale stroške.  

Druge evropske drţave ţe opuščajo tovrstno metodo in ukinjajo uvedbo mlekomatov, pri nas 

pa njihovo število zelo narašča. Tako naj bi jih bilo po zadnjih podatkih okoli 55, na 

Primorskem kar 11. Število se še povečuje, vsi namreč še niso uradno prijavljeni ter 

objavljeni na spletnih straneh, npr. v Tolminu, Kanalu ob Soči, Ajdovščini, Šempetru pri 

Gorici idr. 
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Ceno mleka določi proizvajalec oz. kmet, ki jo izoblikuje glede na trg, razmere na njem, 

nakupne navade v posamezni regiji ipd. Cena za liter mleka je pribliţno en evro, vendar tudi 

tukaj prihaja do razlik. Tako mora npr. kupec v Tolminu odšteti za liter mleka en evro, v 

Šempetru pri Gorici pa samo osemdeset centov. 

V Mlekarni Planika Kobarid se za tovrsten nakup oz. uvedbo mlekomata niso odločili zaradi 

več razlogov.  

Eden izmed glavnih je visoka cena samega avtomata, ki bi znaša okoli 20.000 evrov, kar je 

zelo veliko za tako majhno podjetje, ki se je trenutno odločilo za večjo investicijo v muzej. Ta 

je namreč stala 140.000 evrov, od tega so 45 % nepovratnih sredstev pridobili iz drţavne 

blagajne.  

Znatno bi stroške povečalo tudi samo vzdrţevanje, dodatne vsakodnevne obveznosti ter 

zaposlitev dodatne osebe, ki bi morala biti na razpolago 24 ur na dan. Poleg tega bi se morali 

odločiti za enega proizvajalca, tj. eno kmetijo, ki bi vsak dan oskrbovala ter dostavljala mleko 

in mlečne izdelke. Pri tem bi v podjetju morali napraviti neko selekcijo pri samem izboru 

proizvajalca, kar bi tudi predstavljajo večji problem. 

V nadaljevanju so navedene še nekatere prednosti in slabosti mlekomatov. 

Prednosti:  

 prodaja je mogoča 24 ur na dan, 

 visokokakovostni mlečni izdelki enega proizvajalca, 

 enostaven način uporabe oz. nakupa izdelka, 

 kupec se zaveda, kaj kupuje, saj so podatki o proizvajalcu (kmetu)  na avtomatu. 

Slabosti: 

 visoki stroški nakupa, postavitve ter vzdrţevanja avtomata, 

 kontaktna oseba mora biti na razpolago 24 ur na dan v primeru kakršnekoli nevšečnosti, 

 v primeru okuţbe z bakterijo dobi proizvajalec slab ugled ter s tem izgublja odjemalce oz. 

kupce.  

3.3.4 Eko kmetije 

Ljudje se vedno bolj ţelijo zdravega načina ţivljenja, s tem tudi način prehranjevanja, kar se 

močno odraţa tudi pri nakupovalnih navadah mlečnih izdelkov. Pogoj za to pa je tudi 

materialni status posameznika, ki se za takšen nakup odloči. 

Zaradi vedno večjega zavedanja potrošnikov ter spodbujanja drţave se vedno več kmetov 

odloči za pridelavo hrane na ekološki način. Na ta način drţava zagotovi več delovnih mest v 

kmetijstvu, kmetje pa lahko svoje izdelke prodajo po bistveno višji ceni.  
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Na Tolminskem se z eko kmetovanjem ukvarja ena kmetija, in sicer v Čadrgu. Na razpolago 

imajo mleko, sir, sirotko in skuto, izdelke pa prodajajo na sami kmetiji ter na ekološki trţnici 

v Tolminu. 

Druga ekološka kmetija je v Logu pod Mangartom, ki se ukvarja s tradicionalno pridelavo 

ovčjega bovškega sira. 

3.3.5 Poletna paša krav na planinah ter možen nakup mlečnih izdelkov 

V Mlekarni Planika Kobarid prihaja do sezonskih nihanj, in sicer v poletnih mesecih. Razlog 

za to je poletna paša krav na planinah od konca maja pa tja do oktobra. V tem času je moţen 

nakup mlečnih izdelkov, kot sta sir in skuta, tudi na planinah. Prevladujejo tolminske in 

kobariške planine, medtem ko je na Bovškem bolj razvita paša drobnice. 

»Pri spremljanju in analiziranju konkurence je pomembno, da prepoznamo posamezne 

konkurente, njihove trţne deleţe, njihov trţenjski splet, organiziranost trţenja, finančno stanje 

in njihov odnos do ekologije, kulture, znanosti, podpiranja športnih prireditev, lastnega 

izobraţevanja itd.« (Devetak 1999, 49) 

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov, ki sestavljajo mikro okolje in vplivajo na sposobnost 

podjetja, obstajajo še makro dejavniki: demografski, gospodarski, ekološki, tehnološki, 

politični in pravni. Teh dejavnikov podjetja ne morejo obvladovati, temveč jih morajo 

spremljati, opazovati ter se nanje pravilno odzivati. 
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4 TRŢENJSKI SPLET 4 P 

V podjetju, ki sledi začrtani trţenjski strategiji, si pomagajo s trţenjskim spletom. Ta je 

kombinacija trţenjskih spremenljivk oz. prvin, ki jih morajo nadzirati, da doseţejo ustrezno 

prodajo ter ţelene odzive na ciljnih trgih. Spremenljivke, ki so sestavni del trţenjskega spleta, 

imajo v angleščini začetno črko P, in sicer: product (izdelek), price (cena), place (prostor, 

kraj, razpečava) in promotion (promocija, pospeševanje prodaje).  

Sam trţenjski splet uporabljamo pri razvoju, proizvodnji in prodaji izdelkov. Spremenljivke 

oz. prvine, ki ga sestavljajo, so pomembne za strateške trţenjske odločitve, saj morajo v 

podjetju raziskati, kaj odjemalci na ciljnem trgu potrebujejo ter oblikovati izdelek tako, da bo 

izpolnil njihova pričakovanja. 

V nadaljevanju so podrobneje prikazni posamezni elementi trţenjskega spleta. 

4.1 Izdelek – mlečni izdelki 

»Izdelek je nedvomno osrednji element trţenja. V sodobni trţenjski literaturi najdemo zelo 

široko opredelitev tega pojma, ki pravi, da so izdelki lahko fizični, v obliki storitev, idej, 

čustev, energije, skratka vse tisto, kar ponudimo trţišču, da bi izzvali pozornost, nakup, 

potrošnjo in zadovoljili neko potrebo ali ţeljo.« (Habjanič in Ušaj 1998, 60) 

Izdelek je tako glavni igralec tako v trţenjski filozofiji kot tudi v sami praksi. Na trgu 

predstavlja ponudbo, kjer je pomembno, da izdelek plačilno sposobnemu kupcu (potrošniku) 

čim bolj pribliţamo ter ga hkrati z njim zadovoljimo.  

Pomembni trţni vidiki izdelka so: 

 kakovost, funkcionalnost, 

 značilnosti, velikost, teţa, 

 oblika (design), 

 barva,  

 izbira, 

 embalaţa in pakiranje, 

 stil, 

 blagovna znamka (ime), 

 servis, 

 garancija, 

 image (ugled). 

V Mlekarni Planika Kobarid so izdelki narejeni iz pasteriziranega nehomogeniziranega mleka, 

brez dodatkov, saj je ţe samo mleko visoko kakovostno in predvsem naravno. V tem mleku 
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so uničeni vsi zdravju škodljivi mikrobi, obenem pa so ohranjene vse bistvene lastnosti 

surovega mleka. Postopek, ki ga pri tem uporabljajo, je pasterizacija, kjer mleko toplotno 

obdelajo. Segrejejo ga med 65 °C in 85 °C. Na ta način uničijo večino tehnološko škodljivih 

mikroorganizmov. V mlekarni uporabljajo nizko, visoko in kratkotrajno pasterizacijo. 

Iz visoko kakovostnega mleka proizvedejo kakovostne izdelke, kot so konzumno mleko, 

surovo maslo, sir, skuta, jogurti, kislo mleko in kefir pod blagovno znamko Planika. Poleg teh 

izdelujejo še paleto izdelkov pod blagovno znamko Bohinjka, kot je npr. konzumno mleko, 

surovo maslo in skuta, medtem ko je sir Bohinjc geografsko zaščiten in ga izdelujejo le v 

Bohinju.  

 

Slika 1: Paleta mlečnih izdelkov Mlekarne Planika 

Vir: Mlekarna Planika Kobarid 2010. 

Mleka v prahu, čokoladnih namazov ter čokolade pa ne proizvajajo več. 

V preglednici je prikazana mesečna proizvodnja posameznih mlečnih izdelkov (v litrih oz. v 

tonah). 

Preglednica 2: Mesečna proizvodnja posameznih mlečnih izdelkov 

Vrsta mlečnega izdelka Količina 

Konzumno mleko 180.000 litrov 

Surovo maslo 6–7 ton 

Sir 10–11 ton 

Skuta 13 ton 

Jogurt 4 tone 

Kislo mleko 20 ton 

Kefir 25–30 ton 

Vir: Mlekarna Planika Kobarid 2010. 
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4.2 Prodajni pogoji 

Cena predstavlja denarni izraz, koliko je kupec dejansko pripravljen plačati za nek izdelek ali 

storitev. Na njeno oblikovanje vplivajo proizvodnji stroški, konkurenca (ponudba in 

povpraševanje na trgu) in druge okoliščine. 

Devetak (1999, 6) pravi, da lahko cene razlikujemo po prodajnih območjih, kupcih, 

posrednikih, s posebnimi popusti, po sezonah, namenu uporabe itd. V mnogih primerih je 

prav cena tista, ki pri pogajanjih prispeva k uspešni prodaji. 

Ker so sami izdelki izjemno kakovostni ter iz naravnih surovin, je tudi cena dokaj visoka. Pri 

tem je treba izpostaviti tudi nastale stroške, ki so bistveno višji kot kje drugje, svoje pa 

prispeva tudi prometna oddaljenost. 

V podjetju si prizadevajo, da pokrijejo vse nastale stroške ter tako pristanejo na pozitivni 

ničli, nimajo pa dobička. 

4.3 Razpošiljanje  

Razpošiljanje ali distribucija pomeni prevoz izdelkov, ki potujejo po ustreznih prodajnih 

poteh ali t. i. distribucijskih kanalih do prodajaln oz. kupcev. Lahko je posredna ali 

neposredna. V prvem primeru poteka prodaja preko posrednikov ali t. i. vmesnih členov, kot 

so trgovci, veleprodaja, maloprodaja idr. Pri neposredni distribuciji pa prodaja poteka od 

proizvajalca do končnega potrošnika oz. porabnika. 

Pri razpošiljanju moramo upoštevati naslednje dejavnike, in sicer stroške, zalogo, lokacijo in 

pokritost trga. 

V Mlekarni Planika Kobarid izdelke vsak dan vozijo v Ljubljano, od kjer jih distributerji 

razvaţajo na Dolenjsko, Gorenjsko, Štajersko ter po preostalem ljubljanskem območju. 

Poleg tega imajo v samem podjetju zelo dobro organizirano ambulantno dostavo, ki je 

prikazana v preglednici 3. 
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Preglednica 3: Prikaz ambulantne dostave po dnevih ter posamezne distribucijske enote 

oz. regije 

Dan v tednu Distribucijska enota oz. regija 

Ponedeljek od Bovca do Idrije 

Torek Seţana, Postojna, Ajdovščina 

Sreda koprsko območje 

Četrtek Ilirska Bistrica 

Petek Seţana, Postojna, Ajdovščina 

Vir: Mlekarna Planika Kobarid 2010. 

Pri tem je treba omeniti, da po predhodnih naročilih vsak ponedeljek, sredo in petek blago še 

dodatno dostavljajo na Tolminsko in Goriško. 

4.4 Trţno komuniciranje  

»Trţno komuniciranje predstavlja enega od načinov komuniciranja s potrošniki oz. kupci 

zaradi pospeševanja in povečanja prodaje. Moţne kupce obveščamo zato, da bi se laţje in 

hitreje odločili za nabavo oz. naročilo določenega izdelka ali storitve. Načinov za uspešno 

promocijo izdelkov in storitev je več, na primer predstavitev izdelkov in storitev, pokušanje 

prehrambenih izdelkov, tehnična svetovanja, poskusne voţnje, oglaševanje v sredstvih 

javnega obveščanja itd.« (Devetak 1999, 6) 

Trţno komuniciranje delimo na ekonomsko propagando oz. oglaševanje, pospeševanje 

prodaje, osebno prodajo ter odnose z javnostjo, ki je podrobneje opredeljena v petem 

poglavju. 

Poleg zgoraj omenjenih prvin poznamo še: ljudi (people), procesiranje, izvajanje (processing) 

in fizične dokaze (physical evidence). Te dodatne prvine uporabljamo pri obravnavi 

trţenjskega spleta storitev. 

Habjanič in Ušaj (1998, 32) razlagata: »Podjetje ni edino, ki oblikuje trţenjski splet. Tu so še 

kupci, ki sebi oblikujejo idealni trţenjski splet. Z njihovega zornega kota bi lahko govorili o 

štirih C-jih (customer needs and wants, cost to the customer, convenience, communication).« 
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5 POLITIKA TRŢNEGA KOMUNICIRANJA 

»Poleg dobrega izdelka, privlačne cene in dostopnosti izdelka porabnikom mora podjetje 

komunicirati tudi s sedanjimi in moţnimi bodočimi kupci. Oblikovanja sporočil ne sme 

prepustiti naključju, ampak mora zaposliti strokovnjake za trţno komuniciranje (velika 

podjetja) ali najeti oglaševalske ustanove, ki pripravijo programe trţnega komuniciranja, 

skrbijo za publiciteto izdelkov in ustvarjajo pozitivno podobo (image) podjetja.« (Potočnik 

2002, 111) 

5.1 Trţno komunikacijski splet 

Komunikacijski splet sestavlja pet najpomembnejših dejavnosti, ki so prikazane na sliki 2. 

 

Slika 2: Komunikacijski splet 

Vir: povzeto po Habjanič in Ušaj 1998, 102. 

Najpogostejša orodja za trţenjsko komuniciranje so prikazana na sliki 3. 
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Slika 3: Najpogostejša orodja za trţenjsko komuniciranje 

Vir: povzeto po Habjanič in Ušaj 1998, 103. 

Najprej bom opredelila in podrobneje predstavila oglaševanje. 

5.1.1 Oglaševanje 

Obravnavamo ga kot najpomembnejšo komunikacijsko dejavnost, kjer gre za javni način 

sporočanja. V podjetju si prizadevajo, da bi tako predstavili svoje izdelke na trgu, pravočasno 

obvestili porabnike ter si tako zagotovili prodajo pred drugimi ponudniki oz. konkurenti. Gre 

za plačano obliko neosebnega trţnega komuniciranja določenega izdelka ali storitve. 

Samo oglaševanje dela ogromno stroškov in reklamna sporočila v medijih so zelo draga, zato 

jih v Planiki Kobarid zelo poredko uporabijo. Orodja trţnega komuniciranja, ki jih 

uporabljajo, so letaki, simboli ter logotipi. Izpostavimo lahko še, da so pred kratkim posneli 

film, v katerem so prikazali izdelavo oz. predelavo – od paše krav na planinah do končnih 

mlečnih izdelkov. 

5.1.2 Pospeševanje prodaje 

»Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz številnih dejavnosti, s katerimi podjetje spodbuja in 

izzove večje oz. hitrejše nakupe določenega izdelka trgovine ali končnih porabnikov.« 

(Potočnik 2002, 129) 
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»S pospeševanjem prodaje skuša dobavitelj spodbuditi kupca ali osebo, ki odloča o nakupih 

pri odjemalcu, da bi se odločila za nakup. Pospeševanje prodaje je neposredno, kratkoročno, 

taktično spodbujanje prodaje z dobrinami, ki niso del trţenih izdelkov in ki jih dobavitelj 

namenja potrošnikom, trţenjskim potem in prodajalcem.« (Tavčar 2000, 125) 

Eden izmed načinov pospeševanja prodaje so pokušanja, ki jih pripravljajo v večjih trgovinah, 

kot so npr. Mercator, Spar in Tuš. Na ta način predstavijo oz. promovirajo svoje nove izdelke. 

Trenutno predstavljajo dva izdelka, in sicer lahko kislo mleko Čebelji panj ter sir Brincl, ki se 

uspešno uveljavljata na trgu. 

Vsako leto sodelujejo na kmetijsko-ţivilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer ocenjujejo mleko 

in mlečne izdelke. V letošnjem letu so na to ocenjevanje poslali kar tri izdelke (mleko 

Planika, sladko albuminsko skuto ter surovo maslo). Zanje jim je komisija podelila dve veliki 

zlati priznanji in eno srebrno. Na tem ocenjevanju je sodelovalo kar 24 podjetij (med njimi 

tudi tuja) s 142 izdelki. 

V Planiki so se vključili v drţavno kampanjo z naslovom Kupujem slovensko, kjer opozarjajo 

in opominjajo slovenske potrošnike na prednosti slovenskih prehrambnih izdelkov in ţivil. 

5.1.3 Odnosi z javnostmi 

Pri stikih z javnostjo gre za ukrepe, kjer ţelijo v podjetju ustvariti neko pozitivno podobo o 

svojem delovanju tako v druţbenem kot tudi v gospodarskem okolju. Stiki z javnostjo so 

neplačana oblika komuniciranja in so namenjeni kupcem, dobaviteljem, delničarjem, 

druţbenim organizacijam idr. Orodja, ki jih uporabljamo pri tej obliki komunikacijskega 

spleta, so publikacije, dogodki, seminarji, tiskovne konference itd. 

V Mlekarni Planika organizirajo dneve odprtih vrat, kjer predstavijo svojo proizvodno 

dejavnost in izdelke. Obiskuje jih čedalje več šol, ki imajo razne eko projekte. 

V maju so v podjetju odprli muzej, kjer je predstavljena etnološka zbirka »Od planine do 

planike«. V njej je predstavljena dediščina planinskega pašništva ter razvoj sirarstva. 

Obiskovalci, ki obiščejo muzej, se najprej seznanijo s to dediščino, ustvarijo si bolj natančen 

potek predelave mleka in mnenje o Planikinih izdelkih.  

5.1.4 Osebna prodaja 

»Osebna prodaja je neposredno komuniciranje med prodajalcem in potencialnim kupcem. 

Namen osebne prodaje je prepričati kupca, da kupi izdelek, ki ga podjetje ponuja. Prav zaradi 

osebnega stika je osebna prodaja prepričljivejša od oglaševanja in zagotavlja takojšnjo 

povratno informacijo, ki prodajalcu omogoča, da svoje sporočilo prilagodi kupčevemu 

zaznavanju in razumevanju informacij.« (Potočnik 2002, 305) 
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Osebna prodaja poteka v njihovem Marketu Planika Kobarid, kjer so na voljo vsi njihovi 

mlečni izdelki po tovarniških cenah. 

5.1.5 Neposredno trženje 

Pri neposrednem trţenju si prodajalec oziroma podjetje prizadeva ustvariti odzive 

potencialnih kupcev. Ti odzivi se nanašajo na sporočila, ki se pojavljajo v raznih medijih. 

V Mlekarni Planika te oblike trţenja ne uporabljajo. Izjema je le elektronsko oglaševanje, ki 

je tudi najpogostejša oblika trţenja v sodobnem času. 
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6 TRŢENJSKA RAZISKAVA 

Največja vrednost informacije je, da je zanesljiva. Najzanesljivejše informacije dobimo s 

kakovostno trţno raziskavo. Raziskujemo lahko trţenjsko okolje, porabniške trge in njihovo 

nakupno vedenje, nabavni trg, medorganizacijske trge in nakupno vedenje organizacij, 

konkurenco itd. (Habjanič in Ušaj 1998, 49). 

Predmet trţne raziskave je izdelek ali storitev, pri čemer so zelo pomembni trţni vidiki npr. 

kakovost, embalaţa in pakiranje, oblika, ugled, znamka izdelka, izbor ter prilagodljivost 

povpraševanja. 

Poznamo trţne raziskave za mizo, na terenu ter kombinacijo obojih – tako na terenu kot za 

mizo. 

Pri raziskavi trga Habjanič in Ušaj (1998, 49) navajata pet korakov, in sicer: 

 opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave, 

 priprava načrta raziskovanja, 

 zbiranje podatkov, 

 obdelava in analiza podatkov, 

 priprava poročila o raziskavi ter razlaganje rezultatov. 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave 

Izvajalec trţenjske raziskave najprej natančno opredeli problem, ki ga raziskuje, in ugotovi, 

do katerih podatkov in informacij ţeli priti, oz. kateri so cilji raziskave (Habjanič in Ušaj 

1998, 49). 

Raziskovalni problem, ki sem si ga zadala v nalogi, je bilo ugotoviti prepoznavnost mlečnih 

izdelkov blagovne znamke Planika v Primorski regiji. Zanimalo me je, kako dobro ljudje 

poznajo te izdelke v Tolminski, Goriški ter Obalni regiji. Posebej bi rada izpostavila Goriško 

in Obalno regijo, ki sta od podjetja nekoliko bolj oddaljeni. Zanimalo me je tudi, če so ljudje 

zadovoljni s ponudbo mlečnih izdelkov, kateri so najpogostejši razlogi za nakup, kateri 

mlečni izdelki so jim najljubši ter katere najpogosteje kupujejo. 

6.2 Oblikovanje vprašalnika 

Pri zbiranju primarnih podatkov najpogosteje uporabljamo vprašalnik. Sestavljen je iz sklopa 

vprašanj, ki pa ne smejo biti presplošna. Namen vprašalnika je pridobiti neposredne 

informacije in podatke na najhitrejši in najenostavnejši moţni način. Poznamo vprašanja 

zaprtega in odprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa je moţnih več odgovorov, ki so ţe 

vnaprej podani, na vprašanja odprtega tipa pa odgovarjamo z lastnimi besedami. 
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Vprašalnik, ki sem ga sestavila, zajema enajst vprašanj. Večinoma so zaprtega tipa in se 

nanašajo na trţenje blagovne znamke mlečnih izdelkov. Zasnovan je tako, da je pri nekaterih 

vprašanjih moţen le en odgovor, pri drugih pa tudi več odgovorov. Pri zaprtem tipu vprašanj 

pridemo do enostavnega in hitrega odgovora pa tudi sama analiza vprašanj je tako laţja. Na 

koncu vprašalnika sledijo še demografski podatki, kot so spol, starost, regija, število članov v 

gospodinjstvu ter pribliţen mesečni dohodek. Namen ankete, ki sem jo izvedla, je bil pridobiti 

informacije o prepoznavnosti mlečnih izdelkov na trgu, njihovih razlogih za nakup ter kaj vse 

bi kupci še uvrstili v ponudbo. 

6.3 Izvedba raziskave  

Raziskavo sem izvedla v juniju v treh regijah, in sicer Severni Primorski oz. Zgornjem 

Posočju, Goriški ter Obalni regiji. Pri tem sem uporabila statično metodo, tj, metodo osebnega 

anketiranja. Raziskavo sem opravila pred večjimi nakupovalnimi centri, kjer sem v vsaki 

regiji anketirala štirideset naključno izbranih oseb, ki so morali odgovoriti na enajst 

zastavljenih vprašanj. Ta so se nanašala na blagovno znamko Planika in njene mlečne izdelke. 

Izjema je četrto vprašanje, v katerem sem spraševala po najpogostejših razlogih za nakup 

Planikinih izdelkov. V Goriški in Obalni regiji sem to vprašanje posplošila ter tako spraševala 

po najpogostejših razlogih za nakup mlečnih izdelkov, saj ker veliko ljudi ni poznalo 

omenjene blagovne znamke. Zanimali so me tudi dejavniki, ki vplivajo na njihov nakup oz. 

kaj vse prispeva k tej odločitvi. 

6.4 Analiza raziskave in razlaga rezultatov 

Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo raziskave na terenu, in sicer v Zgornjem Posočju oz. 

Severni Primorski, Goriški in Obalni regiji, sem obdelala s pomočjo Microsoft Excela 2007. 

Najprej se bom opredelila na demografske podatke, kot so spol, starostna skupina, število 

članov v druţini oz.  gospodinjstvu ter pribliţen mesečni dohodek. Nato bom analizirala še 

enajst posameznih vprašanj ter dane rezultate podrobneje interpretirala. Pri analizi gre za 

skupne podatke, t. i. izračunano povprečje danih rezultatov. Podatki, razvrščeni po 

posameznih regijah, pa so prikazani v prilogi 2. 

6.4.1 Analiza demografskih podatkov 

Prikazani so podatkov, ki se nanašajo na vprašanja od 12 do 16. Izjema je štirinajsto 

vprašanje, ki določa izbor posamezne regije. To vprašanje ni grafično prikazano, ker znaša 

100 % na vseh treh območjih (severna Primorska, Goriška in Obalna regija).  
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Slika 4: Spol anketirancev 

Slika 4 prikazuje rezultate spola anketiranih, in sicer 65 % ţensk ter 35 % moških. Tako je 

bilo na območju Severne Primorske anketiranih 50 % ţensk in 50 % moških, na Goriškem 

67,5 % ţensk in 32,5 % moških ter na Obali 77,5 % ţensk in 22,5 % moških. Iz slike je 

razvidno, da nakupe pogosteje oz. večinoma opravljajo ţenske. 

 

Slika 5: Starost anketirancev 

Slika 5 prikazuje rezultate, ki so razporejeni v posamezne starostne skupine oz. razrede. 

Uporabila sem šest razredov, kjer je bilo največ, in sicer 25, 83 %, starih med 21 in 30 let ter 

najmanj, 8,33 %, starih med 31 in 40 let. 

Na območju Severne Primorske je bilo največ anketiranih starih med 41 in 50 let (35 %), 

najmanj pa manj kot 20 let (2,5 %). Med ostalimi anketiranimi je bilo 17,5 % v starostni 

skupini med 51 in 60 let, ravno tako 17,5 % med 31 in 40 let, 15 % med 21 in 30 let ter 

12,5 % starejših od 60 let. Na Goriškem je bilo največ anketirancev starih manj kot 20 let 

(32,5 %), najmanj pa jih je bilo v starostnem razredu med 31 in 40 let (2,5 %). Med ostalimi 
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anketiranimi je bilo 30 % starejših od 60 let, 15 % med 21 in 30 let, 12,5 % med 51 in 60 let 

ter 7,5 % med 41 in 50 let. V Obalni regiji je bilo največ anketiranih starih med 21 in 30 let 

(47,5 %), najmanj pa jih je bilo v starostnem razredu med 31 in 40 let (5 %). Med ostalimi 

anketiranimi je bilo 17,5 % starejših od 60 let, 15 % med 51 in 60 let, 7,5 % med 41 in 50 let 

ter ravno tako 7,5 % mlajših od 20 let ter nazadnje še 5 % med 31 in 40 let. 

Eden izmed ključnih dejavnikov je tudi število članov v druţini oz. gospodinjstvu. To se 

odraţa še posebej pri nakupnih navadah ter pogostnosti nakupa. 

 

Slika 6: Število članov v gospodinjstvu 

Iz slike 6 je razvidno, da je največ gospodinjstev, 57,5 %, s tremi do štirimi člani, nato jim 

sledijo gospodinjstva z enim ali dvema članoma, kjer znaša ta deleţ 36,7 % in nato z več kot 

štirimi člani 5,8 %. Tako je na območju Severne Primorske 2,5 % gospodinjstev z več kot 

štirimi člani, na Goriškem je takšnih 10 %, medtem ko jih je na Obali 5 %. Sledijo jim 

gospodinjstva, v katerem sta eden do dva člana. Takšnih je na območju Severne Primorske 

20 %, na Goriškem 40 % in na Obali kar 50 %. Največji deleţ pa v grafu predstavljajo 

gospodinjstva, v katerih bivajo trije do štirje člani. V Severni Primorski regiji je takšnih 

gospodinjstev 77,5 %, na Goriškem 50 % in na Obali 45 %.  
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Slika 7: Povprečni mesečni dohodek anketiranca 

Iz slike 7 je razvidno, da je bilo največ anketiranih, in sicer kar 35,84 %, ki prejemajo mesečni 

dohodek od 1000 EUR do 1500 EUR ter najmanj, 0,83 %, z manj kot 450 EUR.  

Na območju Severne Primorske je največ, 65 %, anketirancev, ki imajo mesečni dohodek od 

1000 EUR do 1500 EUR, 15 % z več kot 1500 EUR, 7,5 % od 600 EUR do 800 EUR, 5 % od 

800 EUR do 1000 EUR, ravno tako 5 % od 450 EUR do 600 EUR ter najmanj 2,5 %, z manj 

kot 450 EUR. Na območju Goriške je bilo največ anketiranih, 35 %, z mesečnim dohodkom, 

ki znaša več kot 1500 EUR, sledi 27,5 % z dohodkom od 800 EUR do 1000 EUR, 25 % od 

1000 EUR do 1500 EUR, 7,5 % od 450 do 600 EUR ter 5 % od 600 EUR do 800 EUR. Nihče 

od anketiranih pa ni prejemal mesečnega zneska, ki znaša manj kot 450 EUR. Na Obali je bilo 

največ anketiranih, 55 %, z več kot 1500 EUR mesečnega dohodka, 20 % z dohodkom od 

800 EUR do 1000 EUR, 17,5 % od 1000 EUR do 1500 EUR, 5 % od 600 EUR do 800 EUR 

ter 2,5 % od 450 do 600 EUR. Ravno tako pa tudi na tem območju nihče od anketiranih ni 

imel mesečnega dohodka, niţjega od 450 EUR. 

6.4.2 Analiza odgovorov na ostala vprašanja 

V drugem delu bom podrobneje analizirala ter interpretirala rezultate, ki se nanašajo na 

vprašanja od 1 do 11. Ravno tako so tudi ti rezultati, ki se nanašajo na posamezne regije, 

prikazani v prilogi 2. 
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Slika 8: Prepoznavnosti mlečnih izdelkov Planika 

Slika 8 prikazuje, kako prepoznavni so mlečni izdelki Planika. Iz samega grafa je razvidno, da 

so dokaj dobro poznani glede na skupne rezultate, kjer jih 51,67 % anketiranih pozna, 

48,33 % pa jih ne pozna oz. so jim tuji. Razlog za to je predvsem v tem, da te izdelke zelo 

dobro poznajo predvsem ljudje na območju Severne Primorske, medtem ko z oddaljenjostjo 

njihova prepoznavnost upada.  

Tako je bila prepoznavnost teh izdelkov na območju Severne Primorske regije 100 %, na 

Goriškem 45 % in na Obali 10 %. Pri tem bi omenila še to, da je kar nekaj oseb pomislilo na 

obutev, nekateri pa so pomislili na Planico in s tem posredno na Ljubljanske mlekarne. 

Anketno vprašanje je bilo torej nedomišljeno in slabo sestavljeno, ker je omogočalo različno 

razlago. Pri naslednjih raziskavah bi zato bilo najbolje, da bi pred izvedbo anketiranja naredili 

pilotno (testno) raziskavo, s katero bi preizkusili razumljivost vprašalnika. 
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Slika 9: Pogostnost nakupovanja mlečnih izdelkov Planika 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto (kolikokrat na mesec) ljudje kupujejo mlečne 

izdelke Planika. Iz slike je razvidno, da kar 55,83 % anketiranih teh izdelkov sploh ne kupuje, 

18,33 % jih kupuje enkrat tedensko, 10 % enkrat do dvakrat mesečno, 9,17 % manj kot enkrat 

mesečno in 6,67 % enkrat mesečno. 

Na območju Severne Primorske regije največ, 55 %, te izdelke kupuje enkrat tedensko, 

27,5 % enkrat do dvakrat mesečno, 7,5 % enkrat mesečno, 5 % manj kot enkrat mesečno in 

5 % teh izdelkov sploh ne kupuje, ker se jim zdijo predragi. Na Goriškem 70 % anketiranih 

teh izdelkov ne kupuje, 17,5 % jih kupuje manj kot enkrat mesečno, 10 % enkrat mesečno ter 

2,5 % enkrat do dvakrat mesečno. V Obalni regiji kar 92,5 % anketiranih teh izdelkov sploh 

ne kupuje, 5 % anketiranih jih kupuje manj kot enkrat mesečno ter 2,5 % enkrat mesečno. 

Razlog za take rezultate vidim v tem, da te izdelke na območju Goriške regije izpodrivajo 

Vipavske mlekarne, ki so jim veliko bolj znane kot pa Mlekarna Planika Kobarid. V Obalni 

regiji veliko ljudi teh izdelkov sploh na pozna, ker je njihovo oglaševanje zelo skromno. Na 

na tem območju poznajo predvsem sir Tolminc, ki je tudi geografsko zaščiten. 
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Slika 10: Najpogosteje kupljeni mlečni izdelki blagovne znamke Planika 

V Mlekarni Planika Kobarid imajo kar široko izbiro mlečnih izdelkov, zato me je zanimalo, 

po katerih ljudje napogosteje seţejo. Iz slike 10 je razvidno, da potrošniki oz. kupci 

najpogosteje kupujejo Planikino maslo. Takih je kar 21,67 % anketiranih, najmanj pa 

kupujejo kislo mleko (5,83 %). Razvidno je tudi, da 55 % ljudi sploh ne pozna teh mlečnih 

izdelkov. 

V Severno Primorski regiji je najpogosteje prodani izdelek maslo (57,5 %), najmanj pa kislo 

mleko (12,5 %). Med ostalimi izdelki, ki jih potrošniki oz. kupci kupujejo, so s 47,5 % jogurti 

in kefirji, 45 % skuta ter 20 % siri. Na Goriškem potrošniki oz. kupci najpogosteje kupujejo 

sir (22,5 %) ter najmanj skuto (2,5 %). Med ostalimi izdelki, ki jih potrošniki oz. kupci 

kupujejo, je s 7,5 % maslo ter s 5 % kislo mleko. Nihče izmed anketiranih ne kupuje jogurtov 

in kefirjev, 72,5 % pa sploh ne kupuje Planikinih izdelkov, ampak izdelke drugih blagovnih 

znamk. Na Obali največkrat kupijo sir (7,5 %) najmanjkrat pa skuto (2,5 %). Nihče izmed 

anketiranih pa ne kupuje jogurtov in kefirjev, masla ter kislega mleka. Tudi tu kar 92,5 % ne 

kupuje Planikinih izdelkov, saj prisegajo na blagovne znamke drugih proizvajalcev. 



 

28 

 

Slika 11: Najpogostejši razlogi za nakup Planikinih mlečnih izdelkov 

S tem vprašanjem sem poskušala ugotoviti, kateri so najpogostejši razlogi potrošnikov za 

nakup Planikinih mlečnih izdelkov. Uporabila sem ocene od ena do pet ter izpostavila pet 

najpogostejših razlogov. Kot opombo bi navedla še, da se je to vprašanje ter z njimi povezani 

odgovori nanašalo le na anketirane v severnoprimorski regiji. V preostalih dveh regijah je bilo 

poznavanje tovrstnih izdelkov manjše, prav tako tudi nakupne navade ter z njimi povezani 

razlogi za nakup. 

Za potrošnike je najpogostejši razlog za nakup mlečnih izdelkov kakovost izdelka – kar 

67,5 % anketiranih jo je ocenilo z oceno 5,20 % anketiranih jo je ocenilo z oceno 4, 7,5 % z 

oceno 3, 2,5 % z oceno 2 ter ravno tako 2,5 % z oceno 1. Drugi najpogostejši razlog so 

cenovni popusti in akcije, kar je 22,5 % ocenilo s 5,35 % z oceno 4, 5 % z oceno 3,15 % z 

oceno 2 in 2,5 % z oceno 1. Na tretjem mestu je rok trajanja, kjer je 20 % anketiranih navedlo 

oceno 5,50 % oceno 4,27,5 % oceno 3 ter 2,5 % oceno 2. Med manj pomembne razloge za 

nakup so anketirani navedli privlačnost embalaţe ter pakiranje, kjer je 12,5 % navedlo oceno 

5, 22,5 % oceno 4, 37,5 % oceno 3 ter 27,5 % oceno 2. Kot najmanj pomemben razlog za 

nakup mlečnih izdelkov pa se je pri anketirancih izkazala cena izdelka. Oceno 5 je navedlo 

7,5 % anketiranih, 32,5 % oceno 4, 47,5 % oceno 3 in 12,5 % oceno 2. 
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Slika 12: Zadovoljstvo s ceno mlečnih izdelkov Planika 

Slika 12 prikazuje, koliko anketirancev je zadovoljnih s ceno Planikinih mlečnih izdelkov. Iz 

grafa je razvidno, da največ, 50 %, teh izdelkov sploh ne pozna, 33,33 % meni, da je cena 

primerna zaradi visoke kakovosti teh izdelkov, 16,67 % pa se zdijo ti izdelki zelo dragi. Na 

Severnem Primorskem kar 57,5 % anketiranih meni, da je cena primerna, 42,5 % anketiranih 

pa navaja, da so ti izdelki dragi. Na Goriškem 35 % anketiranih meni, da je cena primerna, 

5 % meni, da so ti izdelki dragi, kar 60 % anketiranih pa ne sledi tej ponudbi ter tako tudi 

ceni. Na Obali 7,5 % anketiranih navaja, da so ti izdelki dragi, 2,5 % se s tem ne strinja, saj 

menijo, da gre za kakovostne in naravne izdelke. Kar 90 % anketiranih tovrstnih izdelkov ne 

pozna, zato se niso mogli opredeliti glede cene. 

 

Slika 13: Najljubši Planikini izdelki 
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Pri tem vprašanju me je zanimalo, kateri mlečni izdelek, ki ga proizvajajo v Mlekarni Planika, 

je potrošnikom najljubši. Ugotovila sem, da sta to sir in maslo z 20,83 %, najmanj pa kislo 

mleko (2,5 %). Anketirala sem v treh regijah, zato sem ugotovila, da kar 55 % vprašanih ne 

kupuje Planikinih izdelkov ter tako tudi ne pozna bogatih okusov, ki jih imajo ti izdelki. V 

Severno Primorski regiji je potrošnikom s 35 % najljubša skuta, na Goriškem (30 %) ter na 

Obali (7,5 %) pa siri. Med ostalim so na območju Severne Primorske s 40 % priljubljeni 

jogurti in kefirji, 35 % skuta, 25 % siri ter 5 % kislo mleko. Na Goriškem je z 12,5 % 

priljubljeno maslo, 2,5 % skuta ter ravno tako z 2,5 % kislo mleko, medtem ko 55 % 

anketiranih ne pozna okusov, ki jih imajo ti izdelki. Na Obali poznajo potrošniki pod 

blagovno znamko Planika le sire, kot je npr. Tolminc, ostalih izdelkov pa ne poznajo. Tako je 

deleţ nepoznavanja teh izdelkov kar 92,5 %. 

 

Slika 14: Poznavanje novih Planikinih izdelkov 

Med drugim me je zanimalo tudi poznavanje novih izdelkov, kot sta voskan sir Kober ter 

lahko kislo mleko Čebelji panj. Zanimalo me je, kako dobro potrošniki sledijo ponudbi. Ker 

gre za dva nova izdelka, ki sta na trg prišla pred kratkim, ju kar 85 % anketiranih ne pozna, 

11,67 % anketiranih pozna voskan sir Kober ter 3,33 % lahko kislo mleko Čebelji panj. V 

Severno Primorski regiji pozna 25 % voskan sir Kober, na Goriškem je takih 7,5 % ter na 

Obali 2,5 %. Lahko kislo mleko Čebelji panj pozna na Severnem Primorskem 7,5 %, na 

Goriškem 2,5 %, medtem ko je na Obali ta izdelek še neznan. Na Severnem Primorskem je 

67,5 % anketiranih odgovorilo, da teh dveh izdelkov ne pozna oziroma jih v Planikini 

ponudbi še ni zasledilo, na Goriškem je bilo takih 90 %, na Obali pa kar 97,5 %. 
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Slika 15: Zadovoljstvo kupcev s ponudbo izdelkov 

Kupci oziroma potrošniki so izjemno pomemben dejavnik, zato me je zanimalo, kako 

zadovoljni so s ponudbo Planikinih izdelkov, ki so jim na voljo. Iz slike, v kateri so prikazani 

skupni rezultati, je razvidno, da je 33,33 % zadovoljnih s Planikino ponudbo, 11,67 % ni 

zadovoljnih ter 55 % je neopredeljenih, ker teh izdelkov ne poznajo. Na Severnem 

Primorskem je bilo 85 % anketiranih zadovoljnih s Planikino ponudbo, 10 % ni bilo 

zadovoljnih, 5 % je bilo neopredeljenih. Na Goriškem je bilo 12,5 % anketiranih s ponudbo 

zadovoljnih, 17,5 % je bilo nezadovoljnih ter 70 % neopredeljenih. Na Obali je bilo 2,5 % 

anketiranih zadovoljnih, 7,5 % nezadovoljnih ter 90 % neopredeljenih. Razlogi za 

nezadovoljstvo, ki so jih navajali anketirani, so bili večji moţni izbor okusov, ponovna 

izdelava mleka v prahu itd. 

 

Slika 16: Ali bi drugim priporočili nakup Planikinih izdelkov?  
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Pri tem vprašanju me je zanimalo, koliko potrošnikov bi priporočilo Planikine izdelke drugim. 

Iz slike lahko razberemo, da je takih kar 41,67 % anketiranih, 9,17 % anketiranih nakupa ne 

bi priporočilo, 49,16 % pa teh izdelkov ne pozna in so zato neopredeljeni. Na območju 

Severne Primorske bi nakup priporočilo kar 90 % anketiranih, 10 % bi ga odsvetovalo, ker 

menijo, da so ti izdelki izjemno dragi. Na Goriškem bi 30 % anketiranih nakup priporočilo, 

15 % bi ga odsvetovalo, 55 % pa je neopredeljenih. Kot razlog navajajo nepoznavanje 

izdelkov. Na Obali bi 5 % priporočilo nakup Planikinih izdelkov, 2,5 % bi ga odsvetovalo, 

kar 92,5 % anketiranih pa ni vedelo, kaj bi odgovorili, ker tovrstnih izdelkov ne poznajo 

oziroma so zanje slišali prvikrat. Potrošniki so pri tem vprašanju navedli naslednje razloge, ki 

se večinoma nanašajo na lastnosti samih izdelkov (domači, naravni, kakovostni, ker vem, kaj 

kupujem, okusni idr.). 

 

Slika 17: Nakupnih namere v bodoče 

Ker je zelo pomembno, kako obdrţati stalne oziroma obstoječe potrošnike, so me zanimale 

njihove nakupne odločitve v prihodnje. Iz slike, v kateri je grafični prikaz nakupnih odločitev 

v prihodnje, je razvidno, da 58,33 % anketiranih namerava tudi v prihodnje kupovati 

Planikine izdelke, 41,67 % anketiranih pa o tem ne razmišlja. V Severno Primorski regiji 

namerava 87,5 % anketiranih tudi v prihodnje kupovati te izdelke, na Goriškem je takih 30 % 

in na Obali 7,5 %. Deleţ potrošnikov, ki o nakupnih odločitvah v prihodnje ne razmišlja, je na 

Severnem Primorskem 12,5 %, na Goriškem 70 % in na Obali 92,5 %. 
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Slika 18: Predlogi oz. ţelje za Planikine izdelke 

Pri zadnjem vprašanju so me zanimali predlogi oziroma ţelje, ki bi jih potrošniki predlagali 

Mlekarni Planika Kobarid. Najpogosteje izraţena ţelja, ki je tudi razvidna iz slike 18, je več 

akcij ter cenovnih popustov (25 %), najmanj pa so potrošniki pogrešali večji moţni izbor 

okusov, kar se je predvsem nanašalo na sadne jogurte (10,83 %). Pri tem bi omenila še 

48,33 %, ki se nanašajo na nepoznavanje tovrstnih mlečnih izdelkov ter tako z njim povezani 

predlogi oziroma ţelje. V posameznih regijah pa so bili rezultati sledeči: v Severni Primorski 

je največ anketiranih (55 %) izrazilo ţeljo, da pogrešajo večjo ponudbo Planikinih izdelkov, 

40 % si ţeli več akcij ter cenovnih popustov, 25 % je predlagalo večji moţni izbor okusov in 

22,5 % niţjo ceno izdelkov. Na Goriškem je največ anketiranih (30 %) navedlo, da pogrešajo 

več akcij ter cenovnih popustov, ravno tako je 30 % predlagalo, da bi imeli ti izdelki niţjo 

ceno, 12,5 % si ţeli, da bi bila ponudba Planikinih izdelkov večja, najmanj anketirancev 

(7,5 %) je predlagalo večji moţni izbor okusov, 55 % pa tovrstnih izdelkov sploh ne pozna in 

so bili pri navajanju razlogov neopredeljeni. Na Obali je največ (7,5 %) anketiranih navedlo, 

da bi si ţeleli, da bi bili ti izdelki cenejši, 5 % je predlagalo več akcij ter cenovnih popustov, 

kar 90 % anketiranih pa teh izdelkov ne pozna. 
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7 SWOT ANALIZA 

V vsakdanji praksi srečujemo SWOT analizo (začetnice angleških besed: strenghts, 

weaknesses, opportunities in threats), s katero razčlenimo in prikaţemo prednosti, slabosti, 

priloţnosti in groţnje v določenem podjetju, ki nastopa na trgu. Bistvo te analize je v tem, da 

ovrednotimo in temeljito analiziramo stanje na trţišču ter informacije, ki se nanašajo na 

preteklo, sedanje in prihodnje obdobje. Vse to prispeva h kakovostnemu strateškemu 

načrtovanju (Devetak 1999, 152). 

V slovenski teoriji in praksi uporabljamo analizo SPIN, s katero prikaţemo prednosti in 

slabosti v notranjem okolju ter priloţnosti in nevarnosti v zunanjem okolju, kjer deluje 

podjetje. 

Preglednica 4: SPIN analiza Mlekarne Planika Kobarid 

Prednosti: Slabosti: 

 dobro ime podjetja, 

 uveljavljena blagovna znamka z 

dolgoletno tradicijo, 

 zdravi in visokokakovostni mlečni izdelki, 

ki so narejeni iz nehomogeniziranega 

mleka, 

 zadovoljstvo zaposlenih v podjetju, 

 strokovna usposobljenost zaposlenih 

(nenehno izobraţevanje na področju 

tehnologije, ki varuje okolje). 

 visoki stroški proizvodnje, 

 premalo denarnih sredstev za večje 

oglaševanje, promocijo in pospeševanje 

prodaje, 

 ozek nabor izdelkov, 

 lokacija podjetja ter slabe prometne 

povezave (skrajni zahodni del 

Slovenije). 

Priloţnosti: Nevarnosti: 

 novi izdelki oz. povečanje ponudbe (lahko 

kislo mleko Čebelji panj, voskan sir 

Kober, voskan sir Brincl), 

 izboljšava trţnega  poloţaja kot 

proizvajalec zdravih in visokokakovostnih 

mlečnih izdelkov, 

 dnevi odprtih vrat,  

 vsakoletno sodelovanje na sejmu Agra v 

Gornji Radgoni, kjer dajo v ocenjevanje 

svoje mlečne izdelke, 

 osvajanje novih trgov preko spletnega 

oglaševanja, 

 odprtje planšarsko sirarskega muzeja, kjer 

je na tradicionalen način prikazana 

predelava mleka. 

 povečana konkurenčnost ter prihod 

novih konkurentov (predvsem ob 

vstopu Slovenije v EU), 

 spremenjeni okusi in potrebe 

odjemalcev, 

 sezonska nihanja (poletna paša krav na 

planinah), 

 visoka cena izdelkov na trgu, 

 zasičenost domačega trga. 
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8 SKLEP 

Pri pisanju zaključne projektne naloge sem spoznala, da je trţenje izjemnega pomena ter da je 

ravno tako pomembno, kako podjetje razišče svoj trţni prostor oz. trg in ga pri tem čim bolj 

uspešno analizira. Pomembno je tudi, kako podjetje pristopa na trg oz. kako se na tem odraţa, 

kaj vse lahko na njem ponudi kupcem oz. porabnikom ter da si prizadeva za čim večjo 

konkurenčnost.  

Ključen je tudi trţno komunikacijski splet, kot so oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z 

javnostjo, osebna prodaja in neposredno trţenje. Tukaj bi še posebej izpostavila oglaševanje, 

saj menim, da je to najlaţja mogoča oblika predstavljanja izdelkov oz. storitev na trgu. Tudi 

kupci oz. porabniki tako najhitreje opazijo nove izdelke ali storitve, razne novosti, cenovne 

popuste, akcije itd. Seveda pa je oglaševanje lahko uspešno ter učinkovito ob razpoloţljivih 

finančnih sredstvih, ki jih imajo v podjetju zanj. Obstajajo namreč tudi podjetja, ki nimajo 

tako znatnih sredstev, da bi lahko tako uspešno oglaševala svoje izdelke. Eno takih je tudi 

predstavljeno podjetje, saj nimajo zadostnih sredstev, da bi lahko oglaševali svoje izdelke v 

medijih, npr. oglasnih sporočilih na televiziji, radiu in časopisu. V Mlekarni Planika Kobarid 

uporabljajo druge načine predstavljanja svojih izdelkov. Vsako leto se udeleţujejo 

mednarodnega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer ponudijo svoje mlečne izdelke v 

ocenjevanje. Izjemno veseli so vseh pohval in priznanj, ki jih ti izdelki prejmejo, tako zlatih 

kot srebrnih. Vse to jim predstavlja dodatno spodbudo za nadaljnje delo. 

V Mlekarni Planika Kobarid so pred kratkim odprli muzej, v katerem je predstavljena 

zgodovinska – etnološka zbirka z naslovom »Od planine do planike«, zato upajo in si 

prizadevajo, da bi bila prepoznavnost njihovih mlečnih izdelkov tako še večja tudi v drugih 

regijah po Sloveniji ter v tujini, npr. Italija. Kobarid je turistično mesto, kjer si veliko ljudi z 

veseljem ogleda razne znamenitosti in pomembne turistične točke, zato menim, da jim bo vse 

to tudi uspelo.  

Tako cena kot urnik obiska tega muzeja sta primerna. Po predhodnih naročilih pa izvedejo 

tudi degustacijo oz. pokušino svojih mlečnih izdelkov. Tako lahko ljudje prepoznajo njihov 

bogat in značilen okus. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Grafični prikaz rezultatov po posameznih regijah 

Priloga 3 Reklamno gradivo 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani,  

sem študentka na Fakulteti za management in pripravljam zaključno projektno nalogo o 

trţenju blagovne znamke mlečnih izdelkov. V njej ţelim preučiti prepoznavnost Planikinih 

izdelkov ter odziv kupcev nanje, zato vas prosim za sodelovanje. Anketni vprašalnik je 

anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno za namene projektne naloge.  

Teja Kenda  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. Ali poznate izdelke Mlekarne Planika Kobarid? (Ustrezno obkroţi.) 

 da  

 ne  

2. Kako pogosto seţete po izdelkih blagovne znamke Planika? (Ustrezno obkroţi.) 

 enkrat tedensko  

 enkrat mesečno  

 enkrat do dvakrat mesečno  

 manj kot enkrat mesečno 

 nikoli 

3. Katere Planikine mlečne izdelke kupujete najpogosteje? (Ustrezno obkroţi.)  

 jogurti in kefirji  

 siri  

 skuta  

 maslo  

 kislo mleko 

 ne kupujem Planikinih izdelkov 

4. Kateri so najpogostejši razlogi za nakup Planikinih izdelkov? (Obkroţi stopnjo strinjanja s 

trditvijo: 1– sploh se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam.) 

kakovost izdelkov 1 2 3 4 5 

cena izdelka 1 2 3 4 5 

privlačna embalaţa ter pakiranje izdelka 1 2 3 4 5 

rok trajanja 1 2 3 4 5 

cenovni popusti in akcije 1 2 3 4 5 
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5. Ali menite, da so mlečni izdelki Planika dragi glede na ostale konkurenčne mlečne izdelke 

drugih blagovnih znamk? (Ustrezno obkroţi.) 

 da  

 ne  

 ne vem 

6. Kateri izdelki Mlekarne Planika Kobarid so vam najljubši? (Ustrezno obkroţi.) 

 jogurti in kefirji  

 siri  

 skuta  

 maslo  

 kislo mleko 

 ne poznam teh mlečnih izdelkov 

7. Ali ste ţe slišali oz. poskusili kakšen nov Planikin izdelek? (Ustrezno obkroţi.) 

 da, voskan sir Kober  

 da, lahko kislo mleko Čebelji panj  

 ne 

8. Ali ste zadovoljni s ponudbo izdelkov blagovne znamke Planika? (Ustrezno  obkroţi.) 

 da  

 ne  

 ne vem, ker ne sledim njihovi ponudbi 

Če ne, kaj bi dodali v ponudbo? ___________________________________________ 

9. Ali bi priporočili nakup Planikinih izdelkov prijateljem, sorodnikom, znancem itd.? 

 da  

 ne  

 ne vem, ker ne poznam tovrstnih izdelkov 

Zakaj? ________________________________________________________________ 

10. Ali nameravate tudi sami v prihodnje še kupovati mlečne izdelke Mlekarne Planika  

Kobarid? 

 da  

 ne 

11. Kaj bi predlagali oz. pogrešate pri izdelkih Mlekarne Planika Kobarid? (Ustrezno 

obkroţi.) 

 večjo ponudbo Planikinih izdelkov (skutni namazi, kisla smetana ipd.) 

 večji izbor okusov – predvsem pri sadnih jogurtih 

 niţja cena izdelkov 
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 več akcij ter cenovnih popustov  

 ne vem, ker ne poznam tovrstnih mlečnih izdelkov 

12. Spol (Ustrezno obkroţi.) 

 ţenski  

 moški  

13. Starost (Ustrezno obkroţi.) 

 pod 20  

 od 21 do 30 let  

 od 31 do 40 let  

 od 41 do 50 let  

 od 51 do 60 let 

 nad 60 let 

14. Regija (Ustrezno obkroţi.) 

 Severna Primorska oz. Zgornje Posočje 

 Goriška regija 

 Obalna regija 

15. Koliko članov šteje vaša druţina oz. vaše gospodinjstvo? (Ustrezno obkroţi.) 

 1–2 člana  

 3–4 člani  

 več kot 4 člani  

16. Kolikšen je pribliţno vaš mesečni dohodek? (Ustrezno obkroţi.) 

 manj kot 450 EUR  

 451–600 EUR  

 601–800 EUR  

 801–1000 EUR  

 1001–1500 EUR 

 več kot 1501 EUR 
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GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV PO POSAMEZNIH REGIJAH 

Severna Primorska oziroma Zgornje Posočje 

 

Graf 1: Prepoznavnost mlečnih izdelkov Mlekarne Planika Kobarid 

 

Graf 2: Pogostnost nakupovanja mlečnih izdelkov blagovne znamke Planika 
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Graf 3: Vrsta mlečnih izdelkov Planika 

 

Graf 4: Cena mlečnih izdelkov Planika 

 

Graf 5: Najljubši izdelki Mlekarne Planika Kobarid 
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Graf 6: Poznavanje novih izdelkov Planika 

 

Graf 7: Zadovoljstvo kupcev s ponudbo izdelkov 
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Graf 8: Priporočila za nakupne odločitve 

 

Graf 9: Nakupovalne odločitve v prihodnje 
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Graf 10: Priporočila oz. ţelje glede Planikinih izdelkov 

Goriška regija 

 

Graf 11: Prepoznavnost mlečnih izdelkov Mlekarne Planika Kobarid 
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Graf 12: Pogostnost nakupovanja mlečnih izdelkov blagovne znamke Planika 

 

Graf 13: Vrsta mlečnih izdelkov Planika 
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Graf 14: Cena mlečnih izdelkov Planika 

 

Graf 15: Najljubši izdelki Mlekarne Planika Kobarid 
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Graf 16: Poznavanje novih izdelkov Planika 

 

Graf 17: Zadovoljstvo kupcev s ponudbo izdelkov 
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Graf 18: Priporočila glede nakupnih odločitev 

 

Graf 19: Nakupovalne odločitve v prihodnje 

 

Graf 20: Priporočila oz. ţelje glede Planikinih izdelkov 
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Obalna regija 

 

Graf 21: Prepoznavnost mlečnih izdelkov Mlekarne Planika Kobarid 

 

Graf 22: Pogostnost nakupovanja mlečnih izdelkov blagovne znamke Planika 
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Graf 23: Vrsta mlečnih izdelkov Planika 

 

Graf 24: Cena mlečnih izdelkov Planika 
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Graf 25: Najljubši izdelki Mlekarne Planika Kobarid 

 

Graf 26: Poznavanje novih izdelkov Planika 
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Graf 27: Zadovoljstvo kupcev s ponudbo izdelkov 

 

Graf 28: Priporočila glede nakupnih odločitev 
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Graf 29: Nakupovalne odločitve v prihodnje 

 

Graf 30: Priporočila oz. ţelje glede Planikinih izdelkov 
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