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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava filozofijo in prakso pri trženju vina cviček, vinski trg v 
Sloveniji, trenutne trende na vinskem trgu ter priporočila za nadaljnji razvoj vinske kleti 
Vinotrs, d. o. o. V celoti je predstavljena navedena vinska klet kot tudi reprezentativni 
podatki, finančni podatki, kazalniki donosnosti, kazalniki financiranja in kazalniki 
gospodarnosti, produktivnosti in dohodkovnosti. Osrednja pozornost je namenjena tržni 
raziskavi s katero sem poizkušala ugotoviti položaj vina cviček na slovenskem trgu. Na 
podlagi ugotovitev ter trendov na vinskem trgu je predstavljena tržna strategija za 
vinsko klet Vinotrs. Dani so predlogi za bodoče nastopanje na slovenskem trgu. 

Ključne besede: vino cviček, trženje vina, vinski trg, raziskava trga, tržni delež, 
strategija trženja, zaščitna znamka vina cviček 

SUMMARY 

The graduation thesis treats the philosophy and practise in marketing of the wine 
cviček, the Slovenian wine market, and the current and future wine market trends on the 
wine market, as well as the recommendations for further development of the wine cellar 
Vinotrs, d. o. o. The quoted wine cellar has entirely been presented together with 
representative data, financial data, indicators of return, indicators of financing and 
indicators of cost effectiveness, productivity and income rate. The central attention is 
paid to the marketing research by which I tried to find out the situation of the wine 
cviček on the Slovenian market. On the basis of findings and trends on the wine market, 
marketing strategy has been presented for the wine cellar Vinotrs. Suggestions have also 
been given for the future entering the market. 

Key words: wine cviček, wine marketing, marketing research, marketing share, 
marketing strategy, wine brand cviček 
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1 UVOD, OPREDELITEV PROBLEMA , METODOLOGIJA IN 
HIPOTEZE 

Tradicija pridelovanja vinske trte v slovenskih krajih ima svoj začetek že v času 
Keltov približno 2.500 let pr. n. št. Na Dolenjskem se za začetek gojenja vinske trte 
šteje čas okoli leta 280 našega štetja, to je po prihodu Rimljanov v času vladavine 
cesarja Proba (Kuljaj et al. 2001) 

Slovenija ima danes uradno 16.000 hektarov vinogradov, ki so razdeljeni v tri 
vinorodne pokrajine: Podravje, Posavje in Primorsko. S posnetkov iz zraka se vidi, da je 
v resnici okrog 25.000 ha rodnih vinogradov, kar pomeni 8000 ha ilegalnih vinogradov. 
Naloga obravnava samo posavski vinogradni okoliš (slika 1) s posebnim ozirom na vino 
cviček PTP1 (v nadaljevanju cviček). 

Domovina cvička je jugovzhodna slovenska pokrajina Dolenjska. Že Janez Vajkard 
Valvasor je v svoji Slavi vojvodine Kranjske2 ob koncu 17. stoletja zapisal, da se ima 
lahko Dolenjska za srečno deželo, zaradi imenitnih vin. V zgodovini cvička tako 
najdemo slavne prednike v kleteh samostanskih redov na Bajnofu, Kostanjevici na Krki 
in v samostanu Pleterje.To prijazno rdečkasto vino je sinonim za Dolenjsko in je 
slovenska vinska posebnost. 

Dolenjski vinorodni okoliš je razdeljen na štiri ožje okoliše, ki jih predstavljam v 
naslednji tabeli 1.1. 

Tabela 1.1 Dolenjski vinorodni okoliši in okvirne površine: 

Vinorodni okoliš Površina v ha 
Gorjanski ožji vinorodni okoliš 550 
Krški ožji vinorodni okoliš 470 
Novomeški ožji vinorodni okoliš 1440 
Trebanjsko – mokronoški ožji vinorodni okoliš 880 
Brežice 220 
Trebnje 600 
Skupaj 4160 

Vir: Kuljaj et al. 2001, 71–78 

                                                 
1 1.čl Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček (Ur.list RS 

št.70/97) uporablja izraz »vino cviček PTP«, ki se nanaša na strokovni elaborat: »Elaborat o 
zaščiti vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem – cviček PTP«. 

2 Janez Vajkard Valvasor  (1994) v svoji knjigi je vino s tega območja imenoval Marwein (ali 
Märwein; iz nem. Mär = pravljica in Wein = vino). »Pravljično vino« zato verjetno nekaj 
posebnega, od tod vinski posebnež. 
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Slika 1.1 Posavski vinogradni okoliš 

 

 

Vir: Kuljaj et al. 2001, 71–78 
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Dejavniki, ki so vplivali na navedeno rajonizacijo, so bili: 
• tradicija predelave, 
• litološka osnova in tipi tal, 
• kratek ampelografski opis vinskih sort. 
Na Dolenjskem je registriranih nekaj večjih in manjših pridelovalcev cvička. Med 

večje pridelovalce uvrščajo: Kmečka Krško-vinska zadruga, Klet Kostanjevica (s 300 
člani), Kartuzija Pleterje (s 6 ha vinogradov) in tudi zasebnike: kot družina Brcar, Alojz 
Cvelbar v starodavni kleti Bajnof, Stane Jarkovič3 (z letno pridelavo 70.000 litrov), 
Franc Martinčič (s 5 ha vinogradov), Alojz Pirc (z letno pridelavo 100.000 litrov) in 
drugi.  

Z diplomsko nalogo želim predstaviti pomen markentiga pri zaščitenem vinu cviček 
na slovenskem trgu. Podrobneje proučujem teoretična izhodišča marketinga oz. tržnih 
raziskav pri uveljavitvi vina cviček pri potrošnikih. Trženje na sedanji način – sivi trgi – 
bo opuščeno. Potrebno je izdelati model za kvalitetno trženje vina cviček.  

Obravnavana organizacija je vinska klet Jarkovič, ki se je usmerila v novo podjetje z 
nazivom: 

Vinotrs, trsničarstvo, turizem, d. o. o., skrajšano Vinotrs, d. o. o. 
V kleti zori več sort vin: 

• Rdeča vina: 
- cviček PTP, cca 70.000 litrov,  
- portugalka, cca 1.000 litrov – kakovostno vino, 
- modra frankinja, 5000 litrov – vrhunsko vino, 
- modra frankinja barique, 675 litrov, vrhunsko vino, 
- modri pinot 300 litrov. 

• Bela vina: 
- dolenjsko belo cca 2000 litrov, 
- chardonnnay 500 buteljk – izbor. 

Ključni cilji prodaje so gostilne in restavracije po Sloveniji. Direktna prodaja vin 
navedenim, zagotavlja stik vsakih štirinajst dni in tako dobi klet povratno informacijo o 
povpraševanju po vinu. 

Vse večja konkurenca na slovenskem trgu pomeni za klet spodbudo za vzgojo bolj 
kvalitetnega grozdja in posledično kvalitetno vino. 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se povečuje konkurenca tujih vin na 
slovenskem trgu. Vinska klet Vinotrs, d. o. o. se na ta globalizacijski pojav odziva z 
dodatno usmeritvijo v turistično ponudbo. Prvi cilj turistične ponudbe je dokončanje in 
obratovanje vinotoča v Gadovi Peči. Vinotoč leži ob vinski cesti v Gadovi Peči, ki ji 
poznavalci pripisujejo »kot zibelka cvička«.  

                                                 
3 Stane Jarkovič, največji pridelovalec trsnih cepljenk na Dolenjskem, ki je za kakovost svojih 

trt leta 1988 dobil naziv »kralj cvička«. 
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Eksterno raziskavo sem izvedla z metodo anketiranja med naključno izbranimi 
osebami v vinski kleti Vinotrs, d. o. o. na Dolenjskem ter prebivalci Zgornje Gorenjske. 
Vzorec bo obsegal 135 anketirancev.  

Namen raziskave je ugotoviti značilnosti obnašanja potrošnikov pri izbiri, 
poznavanju in nakupu unikatnih vin. Te informacije bodo pomembne za vse 
pridelovalce vina cviček. 

Hipoteze: 

1. Predvidevam, da večina anketiranih pozna vino cviček. 

2. Predpostavljam, da  slovenski kupec ne pozna zdravilne lastnosti vina cviček. 

3. Predpostavljam, da pri prodaji vina odločilno vpliva zaščitena blagovna znamka. 

4. Predpostavljam, da večina potrošnikov najraje kupuje vino pri zasebnemu 
pridelovalcu. 

5. Predpostavljam, da je najprimernejša oblika promocije in pospeševanja prodaje 
ponudba, združena s turistično animacijo v organiziranih kleteh. 
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2 TEORIJA IN PRAKSA TRŽENJA CVIČKA 

Na bogatem slovenskem vinskem trgu so uspešne tiste kleti, ki marketinško 
filozofijo uveljavljajo v vsakodnevni praksi. Teorija in praksa trženja vin zahtevata 
uveljavljene vinske blagovne znamke in zato so posledično zadovoljni tudi kupci. 
Bistvo filozofije trženja je v tem, da je prilagodljiva oz., da upošteva plačilno sposobno 
povpraševanje. Devetak v tem kontekstu poudarja o ustvarjenem dobičku »za nadaljnji 
razvoj; istočasno pa moramo skrbeti za zadovoljstvo vseh udeležencev poslovno 
razvojnega procesa, še zlasti zaposlenih v lastni organizaciji oziroma podjetju« 
(Devetak 2000, 7).  

Potemtakem je bistvo vsakega trženja na vinskem trgu preučevanje potreb 
potrošnikov. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje zaporedje korakov pri načrtovanju 
trženja: 

• analiza – Kje smo sedaj? Kam nas to pelje? 
• cilji – Kje želimo biti čez 5 let? 
• strategije in taktike – Kako bomo prišli tja?  
• nadzor in ocenjevanje – Kako bomo vedeli, da smo prispeli na cilj? 

To dosežemo s segmentacijo trga. S segmentacijo trga dosežemo, da se na 
heterogenem trgu potrošnikov izvede možnost homogenizacije za potrošnjo, v našem 
primeru, cvička. Naslednji vidik segmentacije trga je tudi »odkrivanje konkretnih potreb 
določenih skupin ali segmentov potrošnikov na določenem območju zaradi njihovega 
zadovoljevanja« (Devetak, 1999, 42). Na drugi strani pa je nujno spremljanje 
konkurence, sodobnih tehnologij in pa plačilno sposobnost trga. Dobljene informacije 
prispevajo k boljši tržni aktivnosti in pripravo tržnega spleta. Končna posledica je 
ustvarjeni dobiček, ki omogoča nadaljnji razvoj panoge. 

Vse navedeno uresničujemo s strokovnim pristopom, preučevanjem oz. analizo 
vinskega trga, povpraševanjem, navadami in obnašanju kupcev, ipd., šele zatem sledi 
priprava in oblikovanje trženjskega spleta. Realizacija navedenih raznoterosti zahteva 
profesionalno usposobljen kader, motivacijo za delo, ter stimulacijo vseh udeležencev v 
tem procesu, kot so pridelovalci grozdja, kletarji in vsi ostali zaposleni v procesu 
pridelovanja vina. Uspešen obstoj na vinskem trgu zahteva vlaganje v razvoj, 
izobraževanje in selekcijo proizvodnih programov. Z ozirom na prost pretok blaga in s 
tem tudi vina na evropskem trgu je nujna uveljavitev kakovostne blagovne znamke 
cvička, ki ima tradicijo in vse večje zaupanje kupcev. Kot že omenjeno, cviček slovi kot 
edinstven produkt na slovenskem in evropskem trgu z zaščitenim vinorodnim okolišem.  
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2.1 Trženjski sektor v kleti Gadova Peč »Vinotrs, d. o. o.« 
Temeljna strategija trženjskega sektorja je stalna analiza in selekcija ciljnih trgov. 

Vinska klet Gadova Peč »Vinotrs« je manjša oblika podjetne organiziranosti, kar 
pomeni, da ni potrebna dosledna klasična oblika organiziranosti, ampak se aktivnosti 
uvajajo po potrebah prodiranja na trg. Reprezentativni podatki za leto 2003 (zneski v 
1000 SIT) izkazujejo: 

• skupni prihodki 21.294,000 SIT 
• kosmati dobiček 4.501, 000 SIT 
• sredstva 27.774, 000 SIT 
• kapital 8.169, 000 SIT 
• dodana vrednost 5.492, 000 SIT 

Primerjavo s povprečjem družb v isti dejavnosti in velikosti prikazujem v prilogi 2. 
Primerjava podatkov med družbo »Vinotrs« in večjimi družbami ne izkazuje večjih 
odstopanj. To pa pomeni, da obravnavana družba dobro posluje na slovenskem trgu. 

Iz sodnega registra pri okrožnem sodišču Krško na dan 12. 4. 2005 so razvidne 
naslednje dejavnosti: 

Pridelovanje žit in drugih poljščin, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in 
sadik, vinogradništvo, sadjarstvo, mešano kmetijstvo, proizvodnja in konzerviranje 
mesa, razen perutninskega, proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, proizvodnja 
žganih pijač, proizvodnja vina iz grozdja, proizvodnja vina iz drugega sadja, 
proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač, posredništvo pri prodaji raznovrstnih 
izdelkov, trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, trgovina na debelo z alkoholnimi in 
brezalkoholnimi pijačami, trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 
mehkužci, trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, 
druga trgovina na debelo, trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, trgovina na 
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, trgovina na drobno na tržnicah in 
stojnicah, druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, dejavnost hotelov in podobnih 
obratov, dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, dejavnost 
oddajanja sob gospodinjstev turistom, druge nastanitve za krajši čas, d.n., dejavnost 
restavracij in gostiln, dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, 
točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, cestni tovorni promet, dajanje lastnih 
nepremičnin v najem, dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem, podjetniško in 
poslovno svetovanje, pakiranje. 

Ciljna skupina prodaje so gostinski lokali. Turistična dejavnost je šele v fazi 
priprave. Sanitarno – tehnični pogoji objektov so bili šele v letošnjem letu izpolnjeni. 
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2.2 Segmentiranje in pozicioniranje trga 

Sodobni pristop trženjske strategije sestavljajo koraki kot segmentiranje, izbor 
ciljnih trgov in pozicioniranje. To jedro trženjske strategije omogoča uporabo orodja za 
strateški uspeh na trgu (Kotler 1998, 264). 

Pod pojmom »segmentacija trga« Rocco razume razdelitev trga na skupine 
potrošnikov, ki jih vežejo določene skupne značilnosti. Segmentacijo prikazuje na pet 
načinov (Devetak 2001, 77): nesegmentiran trg, totalno segmentiran trg glede na 
dohodek, segmentiran trg glede na starost in segmentiran trg glede na dohodek in 
starost. 

Osnove za segmentacijo trga najdemo v: 

• geografskih osnovah; območju, bivanju, velikosti kraja, podnebnih razmerah, 
tipu pokrajine ipd., 

• demografske in socioekonomske osnove; starost, spol, velikost gospodinjstva, 
dohodek, poklic, stopnja izobrazbe, narodnost, vera, zakonski stan ipd., 

• psihografske osnove (izhajajo iz socioloških in psiholoških dejavnikov 
nakupnega vedenja); osebnostne lastnosti, življenjski slog (človekove aktivnosti, 
interesi, mnenja),  

• vedenjske osnove; priložnost nakupa ali uporabe nekega izdelka, iskane oz. 
želene koristi od izdelka, obseg porabe, stopnja lojalnosti (do blagovne znamke, 
do podjetja), pripravljenost za nakup, status porabnika ipd. 

Devetak poleg navedenih osnov za segmentiranje navaja še »ekonomski, kulturni 
kriterij potrošniške kulture, nakupnih navad ipd.« (Devetak 2000, 78–79).  

Segmentiranje je prva faza pri določanju tržnih segmentov in izbiranju ciljnih trgov. 
To pomeni trženje po meri odjemalca, ki vključuje tržni program, prilagojen potrebam 
in zahtevam določenega segmenta kupcev. Tudi za trženje z vinom je aktualna 
vnaprejšnja določitev in segmentacija ciljnega trga.  

Demografska segmentacija izhaja iz delitve trga v skupine na podlagi demografskih 
spremenljivk: spola, starosti, velikosti družine, dohodka, poklica, izobrazbe, religije, 
etične pripadnosti itd. Za porabnike vina cviček štejemo večino polnoletnega 
prebivalstva ne glede na starost, mladino4, spol poklic ipd. 

Z razvojem znanosti in tehnike bo zahtevalo od segmentiranja določeno 
prilagodljivost zlasti na evropskem in globalizacijskem trgu. 

Pri vinu cviček sodim, da je najpomembnejša geografska segmentacija. Slovenski 
trg ima zaradi raznolikosti ponudbe po regijah specifično obnašanje potrošnikov. Še 
posebej je opažena močna lojalnost (zvestoba) pri Dolenjcih do svoje blagovne znamke 

                                                 
4 Zbornik ob deseti prireditvi, Praznik cvička - 10 študentskih Cvičkarij, predstavlja kronološki 

pogled na deset prireditev. 
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in v regiji znanih pridelovalcev na zaščitenem območju. Vinska klet lahko pri 
strateškemu pozicioniranju izbere dve možnosti (Devetak 2000, 82): 

• strategijo imitacije, 
• strategijo eksterne diferenciacije. 

Po prvi strategiji vinska klet posnema konkurenco in v okolju uporablja enake 
prijeme. Pri drugi strategiji pa pri ustvarjanju lastne prepoznavnosti uporabi metodo 
razlikovanja s konkurenti.  

Strategija eksterne diferenciacije omogoča vključevanje dodatne vrednosti kot so 
embalaža, nagrade pri ocenjevanju, turistična ponudba ipd. S turistično ponudbo (lasten 
vinotoč, prenočišča, organizacija različnih prireditev) vinska klet izkoristi konkurenčno 
prednost pred drugimi proizvajalci.  

Vinska klet Vinotrs ponuja raznovrstna vina značilna za pridelovalce na 
Dolenjskem. Poleg cvička – delež cvička v kleti Vinotrs je 90 % – ima v prodajnem 
programu še: 

• rdeča vina: portugalko, modro frankinjo, modro frankinjo barique in modri pinot 
• bela vina: dolenjsko belo, chardonnay suho, chardonnay polsladko.  

Ker se pri kupcu poudarja najboljša kakovost te ponudbe, se omogoča tudi višja 
cena. Čeprav je cena vrhunskih vin res višja, pa je količina pridelave majhna. 
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3 TRŽENJSKI SPLET 4 P ZA CVIČEK 

V teoriji in praksi marketinga je uveljavljena kombinacija marketinških 
spremenljivk, ki se morajo kontrolirati, da bi dosegli ustrezno prodajo na ciljnem trgu. 
Posamezne prvine izhajajo iz začetne angleške črke P, kar pomeni: product (izdelek), 
price (cena), place (prostor, razpečava), promotion (promocija), people (ljudje), 
procesing (procesiranje), physical evidence (fizični dokazi).  

Trženjski splet P 4 prikazujem na sliki 3.1. 

Slika 3.1 Trženjski splet za izdelke in storitve 

 

Vir: Devetak 2000, 31 

V nadaljevanju bom v zgoščeni obliki prikazala posamezne prvine trženjskega 
spleta. 

3.1 Izdelek – cviček (P-1) 

Pri izdelku obravnavamo zlasti: kakovost, funkcionalnost, obliko, barvo, asortiment, 
stil, blagovno znamko … Navedene značilnosti izdelka ocenjuje tudi potrošnik. Pri 
izdelku je posebnega pomena spremljanje življenjskega cikla, to je vseh faz, ki jih 
doživlja izdelek (od uvajanja do izločanja).  

Navedena teoretična izhodišča apliciram na produkt cviček.  
Vino cviček je avtohtono slovensko vino in je sprva bil sinonim za pretirano kislo, 

lahko in pitno vino. Kdaj se je pričel uporabljati izraz cviček, ni dokumentirano. 
Etimološko razlago imena cviček pojasnjuje etnologinja Omerzel, ko pravi, da »je 
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besedi cviček sorodna hrvaška beseda »cvič«, ki označuje sirotko, torej vodo skisanega 
mleka. Podoben pomen imata tudi čakavski »šik«, ki pomeni kislo vino in bolgarski 
»cvik, cviček«, prav tako sinonim za kislo mleko in sirotko. Podoben pomen ima 
besedna zveza »gezwickte Milch«, saj v bavarskem dialektu pomeni mleko, ki se je 
ravno začelo kisati. Tako etimologi domnevajo, da je južnoslovanska beseda c(v)ik 
soznačnica za romansko besedo »fermenter« – vreti.« (Kuljaj et al.  2001, 44) 

V našem primeru je vino cviček osnovni element trženjskega spleta. To pomeni, da 
upoštevamo zlasti kakovost, značilnost, embalažo in pakiranje, blagovno znamko, 
ugled, dobro ime ipd.  

Ko pride vino na trg, je kupec oz. potrošnik v vlogi ocenjevalca. Za vinsko klet to 
pomeni, da se mora kupcu čimbolj približati, še posebej s kakovostjo. Kvaliteta cvička 
je med drugim odvisna od letine in od spretnosti kletarjenja.  

V naslednjem poglavju bom celovito predstavila produkt cviček. 

3.2 Cena (P-2) 

V nalogi obravnavam vino cviček in z njim povezano ceno. »Cena je denarni izraz 
izdelka …« (Devetak 2000, 32). Cena je tista, ki predstavlja vrednost izdelka in je 
denarno nadomestilo za prodano blago. Tržna cena zajema običajno naslednje 
najpomembnejše prvine (Devetak 2000, 143): 

• stroške elementov posameznih operacij, kot na primer zbiranje in ocenjevanje 
idej za nov izdelek, poslovno tržne analize, tehnološki razvoj, testiranje izdelka, 
investicijsko proizvodne stroške, stroške kontrole kakovosti, garancija s servisno 
dejavnostjo in podobno; 

•  stroške, ki se nanašajo na tržno razpečavo (distribucijo) izdelka; to so zlasti 
stroški skladiščenja in skladiščnega manipuliranja, stroški transporta in 
transportnega manipuliranja, stroški lastnega in tujega grosističnega 
posredovanja pri razpečavi, stroški lastnega in tujega detajlističnega 
posredovanja pri razpečavi; 

• stroški elementov pospeševanja ali promocije prodaje, ki so zlasti: stroški 
osebne ponudbe – klasične osebne prodaje, stroški ekonomske kakor tudi 
institucionalne publicitete, stroški, ki se nanašajo na odnose z javnostjo ter 
številni drugi promocijski stroški, zlasti na sejmih, razstavah, degustacijah, 
demonstracijah itd. 

• splošne stroške poslovanja (vključno z režijskimi stroški), ki obsegajo zlasti 
tekoče stroške poslovne administracije, stroške za marketinško informacijski 
sistem in druge; 

• fiskalne elemente, kot so davek, carine in drugi fiskalni stroški (s 1.julijem 1999 
je bil uveden DDV – davek na dodano vrednost); 

• dobiček. 
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Vinska klet Vinotrs, d. o. o. spada med večje pridelovalce na Dolenjskem. Da bi 
dosegli višjo ceno, so potrebni naslednji ukrepi: 

• nastopati na vinskih sejmih in tekmovanjih, 
• dokazovati kvaliteto, 
• širiti razpoznavnost blagovne znamke. 

3.3 Tržne poti (P-3) 

Za tržne poti se uporablja tudi izraz distribucija. To pomeni, da gre za organiziran 
prevoz blaga po vnaprej določenih prodajnih poteh do določenih kupcev. Lahko vstopa 
tudi vmesni člen, to je grosist, veleprodaja, diskont ipd. Proizvajalci se običajno 
prizadevajo za čim manj vmesnih ali celo nič posrednikov. Pri distribuciji je potrebno 
upoštevati vprašanje zalog, transporta, stroškov, lokacije trga.  

Vinska klet Vinotrs se poleg distribucije po gostinskih lokalih na območju 
Slovenije, poslužuje turistične ponudbe na kraju samem tj. z organiziranjem lastne 
prodajalne. Distribucija poteka direktno in nekaj preko grosističnih podjetij, ki grosirajo 
gostinske lokale. Vina se distribuirajo predvsem na Dolenjskem, okolica Celja, 
Savinjska dolina in Ljubljana z okolico. Delež prodaje od njihove celotne proizvodnje 
po slovenskih regijah: 

• celjsko –savinjski okoliš, 30 % 
• dolenjska regija, 40 % 
• Ljubljana z okolico. 30 % 

Prodaja cvička lahko poteka po več poteh. Glavni pridelovalci grozdja imajo urejene 
svoje polnilnice in cviček sami tržijo. Druga oblika prodaje predstavljajo zadružne kleti, 
ki prevzemajo pridelke grozdja od svojih članov, ga vinificirajo in tržijo. Tretja oblika 
prodaje pomeni, da samostojni podjetniki prevzemajo tržne presežke tako grozdja kot 
vina od manjših pridelovalcev, kar je odvisno predvsem od trenutnih tržnih potreb. 

3.4 Promocija oz. tržno komuniciranje (P4) 

S pomočjo promocije oz. tržnega komuniciranja se informira tako sedanje kot 
bodoče potrošnike o prodaji določenega izdelka. Če so ti izdelki slabši in celo dražji, 
promocija ne uspeva. Za uspešno promocijo so pomembne degustacije, svetovanja, 
reklama v množičnih medijih.  

Vinska klet Vinotrs sodeluje skoraj na vseh vinskih oz kmetijskih sejmih v 
Sloveniji. Promocijo izvaja na naslednjih sejmih: 

• Kmetijsko živilski sejem Gornja Radgona, 
• MOS Celje, 
• GAST Celovec, 
• Festival Ljubljana, 
• Študentska cvičkarija Ljubljana, Maribor, Koper 
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• Cvičkarija Kostanjevica na Krki. 

Podobo cvička na tržišču razvijajo skupaj v združenju »Konzorcij cviček, d. o. o. V 
Konzorciju je združeno deset večjih pridelovalcev cvička, ki srbi za kvaliteto in 
promocijo. Zaščitni znak je kapica na steklenici, ki je oštevilčena in vodena v evidenci 
pri Poslovni skupnosti za vinogradništvo Slovenije. Ta kapica prispeva k boljši 
prepoznavnosti na tržišču. Poslovna skupnost tudi kontrolira kvaliteto vina. 

Vsi pridelovalci združeni v Konzorciju cviček, d. o. o. vlagajo po tri tolarje od 
prodane steklenice cvička v poseben sklad za promocijo. Uspešnost promocije se že 
reflektira v povečevanju povpraševanja, predvsem za ustekleničeno vino cviček.  

Podrobneje bom promocijo obdelala v petem poglavju. 
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4 SPECIFIČNOST CVIČKA (P-1) 

4.1 Tržni vidiki cvička 

Eden najpomembnejših zahtev pri obravnavi tržnega vidika je problem 
zagotavljanja kakovosti. O kakovosti se razpravlja tako doma kot v tujini. Devetak 
poudarja, da je kakovost kompleksna kategorija: to je skupek vseh aktivnosti in opravil, 
ki se neposredno odražajo v obliki proizvodov in storitev (Devetak 2000, 94). 

Bistvo strategije trženja oz. marketinga je v tem, da uspeva tisto podjetje, ki poleg 
konkurenčnosti, tržne cene in kakovosti vpeljuje tudi diferenciacijo izdelkov. 
Teoretično izhodišče strategije trženja in vpliva na tržišče predstavljam na sliki 4.1. 

Slika 4.1 Vpliv na tržišče 

 

Vir: Chen 1966 v Tavčar 2002, 452 

Slika obravnava konkuriranje na istem tržišču s podobnimi zmožnostmi. Za 
konkurente velja, da se lahko obnašajo proaktivno ali reaktivno. 

Pri obravnavi tržnega vidika cvička ima pomembno vlogo raziskovanje trga 
(povpraševanje, ponudba, konkurenca, tehnologija itd.). Konkurenca, ki jo imajo 
slovenska vina in s tem tudi cviček, po vstopu v Evropsko unija, je neizprosna. Trženje 
s pomočjo »sivega trga« bo opuščeno. V zgodovini so se že uveljavile zadružne 
organizacije, poleg njih pa tudi ustanavljanje majhnih zadrug po Dolenjskem. Tako 
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organizirani vinogradniki se bodo lažje uveljavili na slovenskem in evropskem trgu. V 
ta namen bo potreben pristop k raziskovanju prodajnega trga, ki zahteva »da ugotovimo 
družbene potrebe, kupno moč, velikost in značilnost trga, kakor tudi težnje pri razvoju 
novih trgov« (Devetak 2000, 58).  

Trženje vina cviček gledamo iz več vidikov: 

• z vidika kakovosti,  
• z vidika embalporekla blaga, 
• k sestavnemu delu politike izdelka spada tudi asortiment, to je vrsta sestava, 

velikost variacije cen izdelka ipd. 

Če želi cviček vzdržati konkurenco na trgu moramo doma in v svetu poudarjati 
izboljšanje kakovosti na vseh tržnih področjih. Devetak poudarja, da je kakovost 
kompleksna kategorija: to je skupek vseh aktivnosti in opravil, ki se neposredno 
odražajo v obliki proizvodov in storitev (Devetak 2000, 94).  

Za opredeljevanje kakovosti se uporabljajo ustrezni standardi in normativi. 
Kakovost cvička določa Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja – cviček (Ur.list RS, št. 70/97) in od pridelovalcev zahteva, da ima 
cviček naslednje vsebnosti snovi: 

• dejanski alkohol: 8,5 do 10,0 %, 
• naravni alkohol: ne manj kot 8 %, 
• titracijske kisline: 6,0 do 9,5 g/l, 
• ekstrat brez sladkorja: najmanj 17 g/l, 
• reducirajoči sladkor: do 2,5 g/l, 
• pepel: najmanj 1,4 g/l, 
• hlapne kisline: do 1,0 g/l, 
• SO2 skupni: do 120 mg/l, So2 prosti do 25 mg/l. 

Dolenjski cviček je vino, ki se pridobi z mešanjem približno 70 % vina rdečih - 
žametovka, imenujejo jo tudi kavčina, v nemško govorečih deželah pa Kölner blauer - 
ter 30 % vina belih sort. Žametovka je dolenjska avtohtona sorta, ki se je skozi stoletja 
razmnoževala.  

Cviček, obravnavan iz tržnega vidika ima naslednje prednosti (Kuljaj et al. 2001, 
128): 

• V Sloveniji in v Evropi nima konkurence v nobenem vinu5. 
• Na Dolenjskem je največ vinogradov zasejanih s sortami cviček. 
• Tržišču je mogoče ponuditi večje količine in s tem vzdrževati kontinuiteto na 

trgu. 
                                                 

5 V marketinški študiji Von Nella iz Wiesbadna iz leta 1995, ki je bila predstavljena v Ljubljani, 
na nemškem trgu nima smisla prodajati druga že tisočkrat navzoča vina kot npr. cabernet 
sauvignon, chardonnay, ampak naj raje ponudijo nemškemu trgu vina avtohtone sorte. 
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• Tisočletne izkušnje s pridelavo cvička in tradicijo v vinarstvu. 
• Zaupanje pri kupcih vina igra veliko vlogo. 
• Tržno so uspešni vinorodni okoliši , ki imajo samo eno sorto in eno vino. 
• Vključevanje cvička »v dolgoročni marketing«, ki zajema turistično in 

zdraviliško dejavnost – Krka Zdravilišča, sredozemska dieta, »Francoski 
paradoks«. 

Vino cviček je z zaščitenim poreklom že ustvaril ugled dolenjske pokrajine. Kljub 
temu, da ima Dolenjska največ vinogradov v Sloveniji, pa je s svojimi vini premalo 
navzoča na slovenskem trgu. Dolenjska lahko izkoristi svoje naravne možnosti za 
obnovo vinogradov in si zagotovi tudi nova delovna mesta ter redno oskrbo trga z vini 
dolenjskega porekla. 
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Slika 4.2 Žametna črnina 

 

 

 
Žametna črnina, slovenska avtohtona sorta, ki daje cvičku njegovo poglavitno 

vinsko naravo. 
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Slika 4.3 Kraljevina 

 

 

 
Kraljevina mehča cvičku kislost ter mu povečuje pitnost 

 17



4.2 Najpomembnejše spodbude za razvoj in trženje cvička 

Dejavniki, ki vplivajo na spodbude o razvoju novih storitev, se dobijo na trgu, iz 
okolja, zakonodaje ter tehnologije. Povezanost teh sklopov prikazujem na sliki 4.4. 

Slika 4.4 Nov izdelek, kot rezultat spodbud trga, tehnologije, okolja in 
zakonodaje 

 

Vir: Devetak 2000, 108 

Na trgu oziroma tržišču kot sklopu spodbud se kažejo: 

• Ponudba novih ali izboljšanih izdelkov/storitev konkurenčnih podjetij. 
• Vsakodnevno povpraševanje po izdelkih, ki so tehnično dovršeni v smislu 

funkcionalnosti, oblike, standardov. 
• Specifično povpraševanje po določenih izdelkih zaradi mode, trenutne 

aktualnosti določenih izdelkov. 
• Trg oz. tržišče hkrati uravnava ponudbo in povpraševanje, s tem v zvezi cene, 

plačilne pogoje: lahko rečemo, da trg opredeljuje oz. spodbuja razvoj storitev. 

Naslednji sklop je tehnologija. Ta se kaže : 

• z uvajanjem nove tehnologije (pri novi ali obstoječi proizvodnji), 
• s pojavom novih tehnično zahtevnejših storitev ali z inoviranjem zapletenih 

storitev, 
• z izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja ter varstva pri delu. 

Kot tretji sklop sta okolje in ekologija, ki spodbujata inoviranje umazane 
tehnologije. Ob tem je zelo aktualna uporaba odpadkov ali ostankov pri redni 
proizvodnji, tako da se uporabijo novi načini njihove uporabnosti. 

Zadnja spodbuda je v zakonodaji. Ta se kaže v mnogoterih oblikah (Devetak 2000, 
107–110): 
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• Sprememba trgovinskih režimov običajno vpliva na vlaganja v razvoj novih 
izdelkov/storitev. Z uvajanjem tržnega gospodarjenja ter zniževanjem določenih 
carinskih in davčnih stopenj se moramo odpirati svetu. Nekoliko drugače je bilo 
v nekdanji Jugoslaviji. Takrat je bila domača industrija razmeroma dobro 
zaščitena, kar ni prispevalo k hitrejšemu razvoju novih izdelkov/storitev in 
konkurenčnih tehnologij ter k večji produktivnosti dela. 

• Nova zakonodaja daje večji poudarek varovanju delovnega in bivalnega okolja 
ter prepoveduje uporabo številnih storitev, strojev, opreme in tehnologije, ki so 
zdravju škodljivi. S tem so dane vzpodbude za razmišljanje in razvijanje novih 
storitev ter boljših tehnologij. 

Cviček in z njim povezano vinogradništvo je gospodarska dejavnost, podrejena trgu 
in tržišču. Vina so nenehno v primežu tržnih nihanj. Tudi cviček je doživljal vzpone in 
padce. V danih razmerah bi bilo za Dolenjsko primerno, da se posveti sajenju sort trt za 
cviček. To pa ne pomeni, da bi opustili vsa druga uveljavljena rdeča in bela vina. 
Konkurenca v tem pogledu ne drži križem rok in bo izkoristila vsako slabost v 
organiziranosti vinogradniške Dolenjske.  

Vinska trta zahteva dolgoročno načrtovanje. Edino jamstvo za uveljavljeno vino 
cviček je tržno uspešno gospodarstvo. Za vinogradnike to pomeni obnova vinogradov z 
njihovim povezovanjem s tržnimi kletmi in z doslednim spoštovanjem pravilnika o 
zaščiti cvička PTP. Dokument »Strategija izvoza slovenskih vin« ima med strateškimi 
prednostmi zapisano, da izvozna strategija temelji na ponovnem širjenju in uveljavljanju 
rdečih vin, zlasti nekaterih naših unikatnih vin (cviček). V zadnjem času je povečano 
povpraševanje po avtohtonih vinih, tako na domačem trgu kot državah uvoznicah. 

4.3 Blagovna znamka in geografsko poreklo cvička 

Za uspešno nastopanje na domačem kot tudi na tujem vinskem trgu je pomembna 
kakovost in prepoznavna blagovna znamka. Ta znamka mora imeti tradicijo, ugled in 
zaupanje potrošnikov. Dolgoletna vlaganja v blagovne znamke omogoča 
vinogradnikom konkurenčno prednost na trgu, saj so vina ugledne blagovne znamke na 
policah bolj izstopajoča. Pri pridelovanju vina je znana visoka pripadnost določeni 
blagovni znamki tj. vinogradniku oz. vinorodnemu okolišu. Številne raziskave 
dokazujejo, da se večina kupcev (50 %) o nakupu vina ne odloča pred prodajno polico 
ampak že mnogo prej. Kupci v glavnem posežejo po tistih vinih, ki jih že poznajo, zlasti 
okus, na katerega so navajeni (Rankov 1999, 38). 

Vloga blagovne znamke vina cviček je lahko (Devetak 2001, 321): 

• Razločevalna; z njo prepoznavamo določena vina na trgu, zlasti če so 
kakovostna oz. vrhunska. 

• Izvorna je povezana z razločevalno vlogo in pride zlasti do izraza pri poreklu 
blaga. Z označbo porekla blaga se zavaruje geografsko ime proizvodov, katerih 
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posebne lastnosti so pretežno odvisne od kraja oziroma območja, na katerih so 
bili proizvedeni, če so te lastnosti nastale naravno – pod vplivom podnebja ali 
tal ali z ustaljenim načinom in postopkom proizvodnje ter obdelave. 

Vino cviček se doneguje in sme polniti samo na območju dolenjske regije. Ta predel 
daje po svojem talno-fizikalnem bogastvu tisto izredno svojstvenost, tipičnost in vse 
odlike, ki so posebna značilnost cvička. Brez talnih pogojev ni cvička, ni vinogradništva 
za pridelavo cvička, kajti vinska trta cvička raste na naravnih bogastvih svoje zemlje in 
svojega podnebja (Likar v Kuljaj 2001). Stekleničenje je strokovno zahtevno delo, saj 
zaradi nizke alkoholne stopnje vina zahteva visoke higienične razmere. Cvičku ni 
dovoljeno dodajati konzervans za biološko stabilizacijo vina. Streže se ga pri 
temperaturi 12–14 stopinjah C, kar velja predvsem za gostince. 

Blagovna znamka vin je običajno označena na steklenici, v reklamnih sporočilih 
ipd. Z blagovno znamko se zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen za 
ločevanja blaga iste ali podobne vrste. Z znamko se sme zavarovati samo znak, ki je 
primeren za ločevanje blaga v gospodarskem prometu kot so slika, risba, beseda, izraz, 
vinjeta, šifra, kombinacija znakov in barv. Vložnik prijave za priznavanje kolektivne 
znamke mora skupaj s prijavo predložiti splošen akt o kolektivni znamki. Splošni akt 
mora vsebovati:  

• firmo oz. naziv prijavitelja, 
• naziv organa oz. osebe, ki jo je pooblaščena predstavljati, 
• določbo o tem, kdo ima pravico uporabljati kolektivno znamko in pod katerimi 

pogoji, 
• določbe o ukrepih in obveznostih uporabnikov kolektivne znamke v primeru 

kršitev znamke ter določbe o ukrepih in posledicah, če so kršene določbe.  

Embalaža in pakiranje morata biti med najpomembnejšimi deli politike vinske kleti, 
ki se nanaša na dolgoročno poslovanje.Vinska klet se mora stalno prilagajati tržnim in 
drugim spremembam. Embalaža ima več dejavnikov, zlasti z vidika proizvodnje, zaščite 
pred zunanjimi vplivi, konstrukcij, oblike … Embalažo lahko razvrščamo glede na 
material kakor tudi na obliko, namen in funkcijo. Njena najpomembnejša funkcija je 
fizična zaščita izdelka in informiranje potrošnika o vsebini in načinu uporabe. 

Na sliki 4 predstavljam značilno oznako za blagovno znamko cviček v značilni 
embalaži. Na sliki 5 pa uveljavljeno reklamno sporočilo ter v prilogi 2 etiketo 
pridelovalca Jarkoviča. 
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Slika 4.5 Prihodnost cvička je v steklenicah 
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Slika 4.6 Reklama 
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5 POLITIKA PROMOCIJE OZIROMA TRŽNEGA KOMUNICIRANJA 
ZA CVIČEK 

Politika promocije v marketingu pomeni, da proizvajalci ali ponudniki na različne 
načine obveščajo kupce o izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo. Sama beseda promocija 
izhaja iz latinske besede »promotio«, ki je sestavljena iz »pro + movere« in pomeni 
gibanje naprej. Izraz promocija potemtakem pomeni napredovanje po rangu, stopnji 
(npr.: promocija v doktorja znanosti) poziciji in podobno (Devetak 2000, 116) 

Nekateri avtorji namesto izraza promocija raje uporabljajo besedo komuniciranje.  
Potrebe po komuniciranju in informacijah so se povečale zaradi preskoka; od 

lokalnega na globalno trženje, od nakupnih potreb do nakupne želje in od cenovne na 
necenovno konkurenco.  

V nadaljevanju bom opisala orodja promocijsko – komunikacijskega spleta 

5.1 Promocijsko komunikacijski splet 

Promocija v marketingu je sestavni del marketinškega spleta in zajema aktivnosti 
kot informiranje, spominjanje, prepričevanje, in povezovanje potrošnikov s proizvajalci. 
Najbolj celovito je promocijsko komunikacijski splet pripravil (Kotler 1996 v Devetak 
2000, 117). Njegov splet oz. najpogostejša orodja predstavljam v tabeli 5.1. 

Tabela 5.1 Najpogostejša orodja za trženjsko komuniciranje 

Oglaševanje Pospeševanje 
prodaje 

Odnosi z 
javnostmi 

Osebna prodaja Neposredno 
trženje 

Tiskani ter radijski 
in TV oglasi 
Zunanja stran 
embalaže 
Priloge v embalaži 
Filmi 
Brošure in knjižice 
Lepaki in zgibanke 
Imeniki 
Ponatisi oglasov 
Oglasne deske 
Znaki na 
prikazovalnih 
Prikazovalni 
na prodajnih mestih 
Avdioviz. materiali 
Simboli in logotipi 

Tiskovna 
poročila 
Govori 
Seminarji 
Letna poročila 
Dobrodelna 
darila 
Sponzorstvo 
Objave 
Odnosi s 
krajevnim 
okoljem 
Lobiranje 
Predstavitvena 
občila 
Revije podjetij 
Dogodki 

Prodajne 
predstavitve 
Prodajna 
srečanja 
Spodbujevalni 
programi 
Vzorci 
Sejmi in 
prodajne 
razstave 

Katalogi 
Neposredna 
pošta 
Trženje po 
telefonu 
Elektronska 
prodaja 
Televizijska 
prodaja 

 

Vir: Kotler 1996, 597  
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V nadaljevanju bom prikazala posamezne sklope orodij za trženjsko komuniciranje 
glede na prikazano tabelo 5.1. 

5.2 Oglaševanje 

Namen oglaševanja je, da informira potencialne kupce o izdelkih, ki se ponujajo. 
Oglaševanje obsega: oglase v množičnih medijih, zunanjo in notranjo embalažo, 
brošure in knjižice, lepake in najrazličnejše zgibanke, oglasne deske, audiovizualne 
materiale, TV oglase, simbole, logotipe, filme, panoje, propagandne plošče, displeje, 
opozorilne kartone ipd. Za doseganje uspešne in racionalne politike oglaševanja 
moramo upoštevati naslednja dejstva (Devetak 2000, 118).: 

• cilj, ki ga želimo doseči s konkretnim oglaševanjem oziroma propagando, 
• čas, ki je potreben za dosego postavljenih ciljev, 
• območje, kjer bomo izvajali oglaševanje, 
• selekcijo ustreznih medijev in sredstev propagande, da bi dosegli ustrezno 

racionalnost in zastavljene učinke. 

Glavni oglaševalec za zaščiteno vino cviček je Združenje dolenjskih vinogradnikov 
v Konzorciju Cviček, d. o. o. Naloga Konzorcija je, da organizira oglase v množičnih 
medijih, izdaja knjižice in brošure, postavlja propagandne plošče skratka, skrbi za 
enotno oglaševanje v Sloveniji kot tudi v tujini. 

5.2.1 Pospeševanje prodaje 

Kot pogoste trženjske aktivnost pri pospeševanju prodaje se uporabljajo aktivnosti: 
nagradni natečaji, tekmovanja, nagradne igre, tombole, darila, vzorci, sejmi, 
predstavitev novih izdelkov, prodajni popusti, javne prireditve, najrazličnejše zabave 
ipd. 

Po Scheniderju pri pospeševanju prodaje razlikujemo (Schneider et al. v Devetak 
2000, 118): 

• pospeševanje prodaje (razna tekmovanja pri prodaji, poslovna srečanja lastnega 
prodajnega osebja, posredovanje reklamnega materiala itd.), 

• pospeševanje trgovanja (izmenjava informacij s prodajalci trgovin; dostava 
reklamnih materialov za prodajalne; pomoč pri urejanju izložbenih prostorov; 
sodelovanje v prodajalnah s specializiranim osebjem; popusti pri cenah, zlasti 
pri uvajanju novih izdelkov; tekmovanje med prodajalci trgovin itd.), 

• pospeševanje porabe (brezplačne poskušnje; reklamna darila; nagradni kuponi; 
nagradne igre; posebna znižanja cen itd.). 

Namen pospeševanja oziroma izboljšanja prodaje je v tem, da pripelje potrošnike do 
izdelkov, hkrati pa jim pomaga pri odločitvi za nakup. 
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Začetnik pospeševanja prodaje je bil moj praded Franc Kerin, lastnik posestva in 
kleti Gadova Peč6 že pred drugo svetovno vojno. Danes to nadaljuje Tone Jarkovič in 
njegova sinova Robi in Toni. 

Kot primer pospešene prodaje vina cviček predstavljam skrivnost tovarne zdravil 
KRKA, ki je na svoj način pristopila k načrtni promociji cvička pri poslovnih srečanjih. 
V ta namen so uredili leta 1971 zidanico in vinograd na Trški Gori, ki je danes znana po 
svetu kot Krkin hram. Krkin hram je namenjen reprezentančnim potrebam v katerem 
gostijo poslovne partnerje. Miloš Kovačič navaja svoja doživetja s poslovnimi partnerji: 

Američani ne morejo verjeti svojim očem, ko na Trški Gori sneži; Japonci si še v 
sanjah niso predstavljali, da je kdo na zemlji sposoben ustvariti takšno lepoto; Rusi se 
raznežijo in nazdravljajo; Poljaki pravijo, da ne gredo več domov. Skratka, vsi poslovni 
partnerji, ki pridejo na Trško Goro, postanejo drugačni ljudje. Kovačič poudari: »To pa 
je trenutek, ko se poslovne vezi začnejo nadgrajevati s prijateljskimi (Kovačič v Kuljaj 
et al. 2001). 

Med pomembne promotorje pri pospeševanju prodaje cvička je tudi Cvičkarija, ki jo 
od leta 1994 organizira Društvo novomeških študentov. Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostjo (PR – Public Relations) predstavljajo vez med podjetjem in 
javnostjo oziroma reakcijo javnosti nasproti podjetju (Devetak 2000, 119). To pomeni, 
da z javnostjo oblikujemo in ohranjamo dobre odnose z različnimi segmenti javnosti. 
Kot najpogostejše oblike stika z javnostjo so: 

• tiskovna sporočila, 
• letna poročila in letna srečanja, 
• dobrodelna darila in dnevi odprtih vrat, 
• sponzorstva in sodelovanje pri reševanju določenih problemov v lokalni 

skupnosti (pri tem moramo vnaprej opredeliti, katere cilje želimo doseči in kako 
bi s sponzorstvom merili rezultate), 

• odnosi s krajevnim okoljem in izdajanjem internih glasil. 

Pri vinu cviček štejemo odnos z javnostjo izdajanje različnih publikacijo kot: Naš 
cviček, Ljubljana 1955, avtor Likar J., Vinska modrost, Ljubljana 1998, avtor Trdina J., 
Cviček, Ljubljana 2001, avtor Kuljaj et al., Cviček in druge bajke, Ptuj 1997, avtor 
Kekec A., Cvičkarija, Ljubljana 1999, avtor Drobnič, M., Jenžur, K., CVIČEK:Tudi 
hrana in zdravilo. Novo mesto:2002, avtor Kapš P. 

                                                 
6 Pred ustanovitvijo Vinarske zadruge Kostanjevica leta 1928 je oral ledino kakovostne 

pridelave cvička Franc Kerin iz Podbočja – Sv. Križ, ki nje znal popraviti sloves cvička iz 
Gadove Peči. Ime Gadova Peč izvira iz časa gorskih bukev – prej se je imenovala Kačja 
pečina. V obdobju gorskih zborov namreč ni bilo vsakemu vinogradniku dovoljeno postaviti 
zidane hiše s pečjo. Prva je bila postavljena na tej gorici in od tod ime Gadova Peč (Kuljaj 
et al. 2001, 45 in Novak 2000, 155–162).  
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5.2.1 Osebna prodaja 

Osebna prodaja obsega več trženjskih dejavnosti s sklopa trženjskega 
komuniciranja. Pri osebnem trženju gre za ustno prezentiranje izdelkov v pogovoru z 
enim ali več potencialnimi kupci s ciljem, da bi dosegli ugodno prodajo. Osebna prodaja 
je relativno draga, dosega pa dobre rezultate. Osebna prodaja zajema (Devetak 2000, 
121): 

• prodajne predstavitve, 
• prodajna srečanja, 
• številne spodbujevalne programe, 
• prodajne vzorce, ki jih ponudijo tovarniški predstavniki. 

Kotler (1996, 597) uvršča sejme in prodajne razstave na področje osebne prodaje.  
Za vino cviček lahko ugotovimo, da osebna prodaja ne obstaja v klasični obliki. 

Razvija se sodobna prodaja preko organiziranih vinskih kleti z razširjeno turistično 
ponudbo. 

5.2.2 Neposredno trženje 

Za neposredno trženje je nujno potrebno, da zbiramo informacije iz eksternih virov, 
kot npr. pri zbornicah, raznih trženjeskih agencijah, na zavodih za statistiko ipd. 
(Devetak 2000, 136). Prodajne metode neposrednega trženja so (Devetak 2000, 137): 

• prodaja od vrat do vrat, 
• prodaja po pošti, 
• telemarketing, 
• prodaja s pomočjo avidiovizualnih sredstev, 
• prodaja po katalogu. 

Vse te oblike neposrednega trženja pri cvičku niso več aktualne. Glede na zaščito in 
dobro uveljavljenost na slovenskem trgu se cviček prodaja neposredno v trgovinah in 
vinskih kleteh. 

5.3 Pomembni dejavniki za uspeh promocije 

Kot dejavnike, ki prispevajo k uspešnosti promocijskih aktivnosti, štejemo (Devetak 
200, 122): 

• strokovno zasedenost in sposobnost ljudi za komuniciranje, 
• motivacijo in stimulacijo vseh zaposlenih, zlasti pa odgovornih 

strokovnjakov,da sproti in na najrazličnejše načine propagirajo lastno podjetje in 
izdelke (ali storitve) bližnji in daljni okolici, 

• organizacijski pristop (ta se prične pri vodilnih in odgovornih strokovnjakih, 
nadaljuje pa se po sektorjih, oddelkih itd.), 

• konkurenco, 
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• plačilno sposobnost potrošnikov oz. kupcev na določenih tržnih segmentih. 

Pomembni dejavnik promocije vina cviček v zadnjem obdobju je v ugotovitvah o 
njegovih blagodejnih in zdravilnih učinkih na človeški organizem. Po ugotovitvah naših 
in ameriških znanstvenikov in zdravnikov ima rdeče vino močan zdravilni učinek na 
sladkorno bolezen, je dobro sredstvo pri zdravljenju skorbuta, varuje človeški 
organizem pred poapnenjem žil in bolezni prebavil, čisti žleze in sluznice, pri bolniku 
dviguje razpoloženje, kar vpliva zdravilno na živčevje in vodi k hitrejšemu ozdravljenju 
(Likar v Kuljaj et al. 2001). 

5.4 Izvajanje reklamnih strategij 

Na samem začetku trženjskih aktivnosti je potrebno določiti cilje, ki jih želimo 
realizirati z reklamnimi strategijami. Reklamne cilje določamo na podlagi trženjskih 
ciljev, ki so lahko splošni ali pa posebni reklamni cilji. Med splošne reklamne cilje 
štejemo tiste, ki se nanašajo na pospeševanje prodaje v posamezni fazi cikla izdelka, kot 
tudi tiste, ki se nanašajo na osvajanje novih strank. Med posebne reklamne cilje 
uvrščamo vodenje evidenc glede na prodajo v posameznem letnem obdobju in glede na 
doseganje tržnih deležev.  

Schneider (v Devetak 2000, 128) omenja naslednja področja reklamnih strategij 
glede na: 

• reklamne objekte (kaj reklamiramo?), 
• reklamne sodelavce (s kom reklamiramo?), 
• reklamne subjekte (komu reklamiramo?), 
• reklamna sporočila (kako reklamiramo?), 
• reklamno sredstvo (s čim reklamiramo?), 
• reklamne nosilce (kje reklamiramo?), 
• čas reklamiranja (kdaj reklamiramo?), 
• stroške reklamiranja (koliko denarja potrebujemo?). 

Najpomembnejše izvajanje reklamne strategije vina cviček je, da je cviček sinonim 
za Dolenjsko in je slovenska posebnost. V tem kontekstu postaja cviček pojem 
slovenske nacionalne pijače in tako že sodi v narodno zakladnico Slovenije. To pa 
pomeni, da se približuje značilni slovenski plemenitosti, dobrohotnosti, resnicoljubnosti 
in poštenosti. Kot slovenska nacionalna posebnost se združuje tudi z nacionalnim 
simbolom – Planico, in to predstavljam na sliki 5.1. 
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Slika 5.1 Planica in cviček, slovenska nacionalna simbola 

       Vir: Kuljaj 2001 
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6 TRŽNA RAZISKAVA 

Raziskovanje trga temelji na verificiranih znanstvenih metodah zbiranja in 
analiziranja vseh dogajanj v zvezi s prometom, prodajo in potrošnjo proizvodov in 
storitev. Pri tržni raziskavi sem sledila strokovnim priporočilom raziskovanja, opisanem 
v delu Evropski marketing storitev (Devetak 2000, 58–64). 

Postopek tržne raziskave sem pripravila na dveh ravneh: 

1. pripravljalno fazo: 
• opredelitev raziskave, 
• plan raziskave – opredelitev ciljev, postavljanje hipotez, določitev temeljnih 

virov literature, izbor metod in tehnik zbiranja in obdelave podatkov, 

2. izvajalno fazo: 
• v tej fazi sem zbrala, uredila, obdelovala in analizirala pridobljene podatke, 

oblikovala sklepe in na koncu napisala poročilo. 

6.1 Namen in cilji raziskave 

Slovenski vinski trg je relativno zasičen zaradi presežkov vina. Vinska klet Jarkovič 
se je zato reorganizirala v Gadova Peč Vinotrs d.o.o, da bi bolj intenzivno tržila svoje 
proizvode. Z ozirom na dolgoletno družinsko prijateljstvo sem se odločila, da bom 
analizirala cvičkov vinski trg in tako z raziskavo prispevala k bolj učinkovitemu 
nastopu na trgu. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti prepoznavnost blagovne znamke vina cviček na 
slovenskem trgu. Prepoznavnost sem raziskovala z več vprašanji kot:  

• Kakšne asociacije vam sproža beseda cviček? 
• Katere lastnosti cvička bi ponudil slovenskemu kupcu? Najpogostejši odgovori: 

zdravljenje sladkorne bolezni, pri zdravljenju in pospeševanju delovanja 
prebavnih organov, pri pomanjkanju teka, pri pomanjkanju spanja, 
gastronomske odlike.  

• Katera je po vaši oceni najprimernejša oblika promocije in pospeševanja prodaje 
za cviček? Najpogostejši odgovor:. oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnos z 
javnostmi, osebna prodaja, neposredno trženje.  

Poleg tega sem v raziskavo tržišča vključila tudi alokacijo nabave cvička tj.:  

• Kje najraje kupujete cviček? Najpogostejši odgovori: pri kmetu, zasebnem 
pridelovalcu, pri večjem priznanem prodajalcu, v trgovini, v diskontu. 

in  

• katere slovenske pridelovalce cvička poznate in če le tega kupujejo pri teh 
pridelovalcih? 

Pri izbiri pridelovalcev sem vključila najbolj znane vinske kleti na Dolenjskem.  
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6.2 Metodologija raziskave 

Pri tržni raziskavi sem se odločila za terensko raziskavo z anketnim vprašalnikom. 
Pred odhodom na teren sem anketni vprašalnik temeljito pripravila. Upoštevala sem 
naslednje kriterije (Kavran v Devetak 2002, 67–68): 

• način postavljanja vprašanj, 
• vsebina anketnega lista, 
• vsebina podatkov, ki jih zbiramo, 
• vsebina podatkov glede na anketirance, 
• predmet oz. subjekt, na katerega se podatki nanašajo, 
• čas, na katerega se podatki nanašajo, 
• diskretnost do osebnosti anketiranca. 

V anketi sem predstavila prepoznavnost večjih pridelovalcev vina cviček na 
Dolenjskem. Oblika vprašanj, razen prvega, so bila zaprtega tipa. Anketa je bila 
anonimna. Pri nekaterih zaprtih tipih vprašanj sem omogočila večjo izbiro odgovorov. 
Anketiranje sem izvajala sama in to pri strankah v vinski kleti »Vinotrs, d. o. o.« v 
Ljubljani in okolici ter na Zgornjem Gorenjskem. V celoti sem anketirala 135 
prebivalcev. Vsi odgovori respondentov so bili korektni, tako da nisem izločila nobene 
ankete.  

6.3 Anketni vprašalnik 

Vprašalnik (priloga 1) zajema osem vprašanj na temo cviček in štiri demografska 
vprašanja. Kot sem že omenila so vsa nadaljnja vprašanja bila zaprtega tipa. Vrstni red 
vprašanj se je pričel z »ogrevanjem« na temo cviček, nadalje z ocenjevanjem, nabavo, 
poznavanjem pridelovalcev in na koncu še demografska vprašanja. Prvo vprašanje je 
vsebovalo besedne asociacije na pojem cviček. Vprašanje št.3 je zaradi možne pestrosti 
ponudbe cvička omogočilo več ponujenih odgovorov. Poudarek je bil, poleg 
gastronomskih užitkov, še na zdravstvene lastnosti vina cviček. Za tržno raziskavo so 
bila postavljena vprašanja št. (4 in 5), ki so od respondentov dobila pričakovane ocene o 
izbiri in promociji vina cviček. Kje najraje kupujejo cviček in pri katerih pridelovalcih. 
To so bila naslednja postavljena vprašanja. 

Raziskava je bila izvedena v aprilu in maju 2005 na območju Gorenjske, Ljubljane 
in v Gadovi Peči. 

6.4 Analiza in interpretacija rezultatov 

Podatki so bili izvajani v statističnem programu SPSS/Pc verzija 13. Najprej sem 
izdelala datoteko, ki je bila osnova za statistično obdelavo. Pri vnosu podatkov je prišlo 
do manjših sintaktičnih napak, ki sem jih odkrila pri preverjanju rezultatov. Le-te sem 
takoj odpravila. 
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Besedne asociacije na cviček  

Po pregledu anket sem asociacije respondentov ob besedi cviček razvrstila v pet 
naslednjih kategorij in dobila naslednje rezultate, ki jih prikazujem v tabeli 6.1. 

Prvo vprašanje: Kakšne asociacije Vam sproža beseda cviček? 

Tabela 6.1 Prikaz asociacij, ki jih sproža beseda cviček? 

 Frekvenca Delež (v %)
Veljavni 

delež (v %) 
Skupni 

delež (v %) 
vino 37 27,4 27,4 27,4 
Dolenjsko pokrajino 32 23,7 23,7 51,1 
dobro voljo 46 34,1 34,1 85,2 
kislost 9 6,7 6,7 91,9 
drugo 11 8,1 8,1 100,0 
skupaj 135 100,0 100,0   
 
Respondenti najpogosteje asociirajo na dobro voljo (34,1 %), zatem na vino 

(27,4 %), sledi Dolenjska pokrajina (23,7 %), kislost (6,7). Pod kategorijo drugo 
(8,1 %) sem uvrstila odgovore kot »adijo tiček«, popivanje. 

Informacije o cvičku  

Drugo vprašanje: Od kod si dobil informacije o cvičku? 
Anketiranci so imeli na voljo štiri možne odgovore, ki jih skupaj z rezultati 

predstavljam na grafu 1 

Graf 6.1 Informacije o cvičku 

3,77%
3,77%

63,21%

29,25%

knjiga cviček
mediji
prijatelji
sorodniki

Od kje si dobil
informacije o cvičku?
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Večina respondentov (60,21 %) je informacije o cvičku dobila od prijateljev, sledijo 
sorodniki (29,29 %), mediji in knjiga cviček (3,7 %) pa z minimalno udeležbo. 

Priporočene lastnosti cvička 

Tretje vprašanje: Katere lastnosti cvička bi ponudil slovenskemu kupcu (možnih je 
več odgovorov)?  

Tabela 6.2 Prikaz lastnosti cvička  

Lastnosti cvička frekvenca 
zdravljenje slad.bolezni 27 
zdravljenje in pospeševanje delovanja prebavnih organov 57 
pomanjkanje teka 74 
pomanjkanju spanja 39 
gastronomske odlike 79 

 
Respondenti bi slovenskemu kupcu kot najboljšo lastnost vina cvička ponudili 

gastronomske odlike, sledijo pitje cvička pri pomanjkanju teka in zdravljenju prebavnih 
organov. Vprašani ne poznajo ugodnih učinkov pri zdravljenju sladkorne bolezni. 
Nekateri anketiranci so odgovarjali na več vprašanj, zato je v koloni »Frekvenca« večje 
število odgovorov, kot je bilo anketirancev. 

Četrto vprašanje: Kateri dejavniki najbolj vplivajo na vašo odločitev pri izbiri vina? 
(označite s števili od 1-5 glede na vpliv dejavnika; 5-zelo vpliva, 1-ne vpliva) 

Tabela 6.3 Prikaz dejavnikov, ki najbolj vplivajo na odločitev pri izbiri vina 

 frekvenca 
geografsko poreklo 32 
kakovost 84 
embalaža 49 
cena 34 
Zdravstveni vpliv 46 

 
Iz dobljenih rezultatov predstavljam najbolj pogostne frekvence odgovorov. Kupci 

pri vinu najbolj cenijo kakovost, cena in geografsko poreklo pri tem ne igrata 
pomembne vloge, saj gre po njihovi oceni za zmeren vpliv. Nekateri anketiranci so 
odgovarjali na več vprašanj, zato je v koloni »Frekvenca« večje število odgovorov, kot 
je bilo anketirancev. 

Peto vprašanje: Katera je po vaši oceni najprimernejša oblika promocije in 
pospeševanja prodaje za cviček? (označite s številko od 1-5 glede na vašo oceno; %- 
zelo pomembno. 1 – manj pomembno) 
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Tabela 6.4 Povprečne ocene promocije in pospeševanja prodaje 

Ocena 1–5 
Oglaševa
nje 

Pospeševan
je prodaje 

Odnos z 
javnostmi 

Osebna 
prodaja 

Neposred
no trženje 

Aritmetična sredina pri 3,83 2,98 2,84 2,56 2,74 
AS pri % odgovorov 25 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
AS pri % odgovorov 50 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 
AS pri % odgovorov 75 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
Najboljšo povprečno oceno za oblike promocije in pospeševanja prodaje cvička 

dosega oglaševanje (ocena = 3,83) in tudi z najvišjim deležem ocene z odlično (75 %). 
Osebno prodajo in neposredno trženje vprašani v glavnem zavračajo. Tudi reklamiranje 
cvička (odnos z javnostmi) in pospeševanje prodaje ni v središču pozornosti kupcev. To 
pomeni, da se je cviček kot znamka na slovenskem trgu že uveljavil. Nekateri 
anketiranci so odgovarjali na več vprašanj, zato je v koloni »Frekvenca« večje število 
odgovorov, kot je bilo anketirancev. 

Šesto vprašanje: Kje najraje kupujete cviček? 

Tabela 6.5 Prikaz kraja nakupa oz. prodajalca 

 frekvenca 
pri kmetu 83 
pri večjem prodajalcu 36 
v trgovini 32 
v diskontu 10 

 
Kupci najraje kupujejo pri kmetu (61,5 %), sledi večji prodajalec (26,7 %), v 

trgovini (23,7) in najmanjši nakup pa v diskontu (7,4 %). Nekateri anketiranci so 
odgovarjali na več vprašanj, zato je v koloni »Frekvenca« večje število odgovorov, kot 
je bilo anketirancev. 

Sedmo vprašanje: Katere slovenske pridelovalce cvička poznate? 

Tabela 6.6 Katere slovenske pridelovalce cvička poznate? 

 frekvenca 
Klet Katruzija 61 
Vino Krško 76 
Klet Jarkovič 19 
Drugi 55 

 
 



Osmo vprašanje: Ali kupujete cviček od spodaj navedenih pridelovalcev enako pogosteje, pogosteje ali redkeje kot v prejšnjih letih? 
Prikaz navedenih pridelovalcev kjer anketiranci kupujejo enako pogosto, pogosteje, pogosteje ali redkeje kot v prejšnjih letih? 

Tabela 6.7 Ime tabele 

 

Klet 
Kostanjevica 

pogosteje 

Klet 
Kostanjevica 

redkeje 

Klet Kartuzija 
Pleterje enako 

pogosteje 

Klet Kartuzija 
Pleterje 

pogosteje 

Klet Kartuzija 
Pleterje 
redkeje 

Vino Krško 
enako 

pogosteje 
Vino Krško 
pogosteje 

Vino Krško 
redkeje 

     
Aritmetična sredina  1,95 1,84 1,86 1,88 1,77 1,79 1,90 1,84 
    
 % 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
 % 50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
 % 75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 

 

Klet Jarkovič 
enako 

pogosteje 
Klet Jarkovič 

pogosteje 
Klet Jarkovič 

redkeje 
Drugi enako 

pogosto 
Drugi 

pogosteje Drugi redkeje
    
Aritmetična sredina 1,96 1,95 1,91 1,76 1,82 1,89
  
 % 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
 %  50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
 % 75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 
Datoteka je bila urejena na ta način, da je vsak možen odgovor bil, označen z »da« tj. kot 1, in odgovor »ne« – kot 2. Dobljene 

frekvence so omogočile izbor kriterija s pomočjo aritmetične sredine. Dobljene aritmetrične sredine pri vseh odgovorih so v območju 1,76 
do 1,96, kar pomeni, da respondenti niso spremenili kupnih navad do navedenih pridelovalcev.  

 



Demografski podatki 

Graf 6.2 Primerjava med spolom in starostjo 
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V anketi prevladujejo moški v starosti od 25 do 45 let. 

Graf 6.3 Prikaz zaposlitve 
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V zajetem vzorcu prevladujejo zaposleni anketiranci. 
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Tabela 6.8 Bivališče 

 Frekvenca Delež (v %)
Veljavni 

delež (v %) 
Skupni 

delež (v %) 
mesto 59 43,7 43,7 43,7 
primestje 18 13,3 13,3 57,0 
vas 58 43,0 43,7 100,0 
skupaj 135 100,0 100,0   
 
Zastopanost v vzorcu iz mesta in vasi je enakomerna. 

6.5 Odgovori na hipoteze 

Z anketno raziskavo sem ugotavljala asociativnost na cviček, dobljene informacije o 
cvičku, ponujene lastnosti cvička, odločitev za cviček, oblike promocije in pospeševanja 
prodaje cvička, nakup cvička, poznavanje pridelovalcev in pogostnost nakupa vina 
cviček. Postavljene hipoteze potrjujejo naslednje ugotovitve, kjer: 

1. Predvidevam, da večina anketiranih pozna vino cviček. 
Asociacije kot kriterij poznavanja vina cviček kar 85,2 % anketiranih označuje z 
vinom, Dolenjsko pokrajino in dobro voljo. Iz tega sledi, da je prepoznavnost 
cvička med Slovenci zelo dobra. 

2. Predpostavljam, da  slovenski kupec ne pozna zdravilne lastnosti vina cviček. 
Zdravilne lastnosti cvička bi Slovenci priporočali pri pomanjkanju teka 
(54,8 %), pri zdravljenju in pospeševanju delovanja prebavnih organov (42,2), 
pri pomanjkanju spanja (28,9) in najmanj pri zdravljenju sladkorne bolezni 
(20 %). 

3. Predpostavljam, da na prodajo vina odločilno vpliva zaščitna blagovna znamka. 
Odgovori na vprašanja o dejavnikih izbire vina in najprimernejše oblike 
promocije kažejo na poznavanje zaščitene blagovne znamke cvička. Srednje 
vrednosti odgovorov in zahteva po kakovosti potrjujejo postavljeno hipotezo. 

4. Predpostavljam, da večina potrošnikov najraje kupuje vino pri zasebnemu 
pridelovalcu. 
Anketiranci najraje kupujejo pri kmetu, zasebnemu pridelovalcu. Odstotek je v 
primerjavi z drugimi prodajalci na strani kmeta in znaša 61,5 %. 

5. Predpostavljam, da je najprimernejša oblika promocije in pospeševanje prodaje 
tista prodaja, ki je združena s turistično ponudbo v organiziranih kleteh. 
Pomemben del podatkov sem pridobila z analizo dokumentov, ki so se nanašali 
na posamezne procese pospeševanja prodaje, združene s turistično ponudbo. 
Posebno pozornost sem posvetila verodostojnosti vira. Izkušnje M. Kovačiča o 
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majhnih skrivnosti poslovnih uspešnosti tovarne zdravil Krke v grajski kleti na 
Trški Gori potrjuje, da je uspešna promocija združena s turistično ponudbo. 
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7 STRATEGIJA TRŽENJA ZA CVIČEK 

7.1 Temeljne strategije 

Strategija trženja je sestavni del strategije podjetja. Podjetje dokazuje lastno 
uspešnost s tržno realizacijo dodane vrednosti iz svojega delovanja. Osnova je tržna 
ponudba, pogoji trženja, poti trženja in pospeševanje trženja. Strategije za doseganje 
ciljev trženja so po Tavčarju (v Možina 1994): 

• načini: programi in usmeritve do trženjskih partnerjev in konkurentov; 
• urejenost: členjenost tržne funkcije v organizaciji in organiziranost delovanja 

trženja; 
• sredstva za trženje: materialna (finančna, material, energija ipd.) in nematerialna 

(delo, znanje, podjetnost, čas ipd.). 

Reprezentativni podatki za leto 2003 izkazujejo, da podjetje Vinotrs dokazuje lastno 
uspešnost s tržno realizacijo dodane vrednosti, ki znaša 5.492.000 SIT iz svojega 
delovanja (vir IBON 2004). Da gre za dobro organiziranost in delovanje trženja 
dokazuje tudi čisto dobičkonosnost kapitala (ROE) v višini 70,9 % v primerjavi s 
podobnimi majhnimi družbami A/01.1, ki znaša 0,1 %. Nekaj podatkov prikazujem v 
prilogi 3. 

7.2 Strateško načrtovanje in benchmarking 

Pri strateškem načrtovanju podjetja je koristno poznavanje ekstremnih in zmernih 
strategij. V kontekstu naše obravnave ekstremnih strategij je pozornost usmerjena na 
»Razvijalca« (Developer), ki se zaveda: da so v okolju motnje in da jih kaže skrbno 
spremljati. Pozorno spremlja poteze konkurentov, ki mu lahko zmanjšajo tržni delež ali 
dobiček. Primerjalno merjenje (benchmarking) je le osnova za določitev o inoviranju ali 
izboljševanju proizvodov/storitev drugih (Devetak 2000, 238). 

Primerjalno poreverjanje podjetja Vinotrs z drugimi majhnimi družbami izkazujejo 
prednost pred konkurenti. Ne oziraje se na trenutno uspešnost se mora podjetje Vinotrs 
posvetiti inoviranju oz. izboljšanju proizvodov. Tržna niša v tem pogledu je proizvodnja 
vrhunskih vin. 

7.3 Elektronsko poslovanje 

Elektronsko poslovanje, ki se nanaša na marketing, pomeni pomemben napredek pri 
poslovni dejavnosti. Devetak (2000, 272) izpostavlja naslednje informacijske servise: 

• E-mail: to je elektronska pošta, ki omogoča sprejemanje in oddajanje 
elektronskih sporočil. Z njo si lahko dopisujemo s tistimi uporabniki, ki so 
vključeni v omrežje internet in imajo svoj elektronski naslov. 

• Telnet: omogoča, da se kot terminal prijavimo na katerikoli računalnik, ki nam 
to omogoča. 
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• FTP: to je storitev, ki omogoča sprejemanje ali pošiljanje datotek med 
računalniki. 

• Gopher: namenjen je iskanju podatkov s pomočjo enostavnega sistema menijev. 

Preko interneta se vse bolj odvija elektronski marketing. Elektronsko poslovanje ni 
pretiran finančni zalogaj. Potrebno je le računalniško znanje oz. zaposlitev le enega 
človeka in en računalnik. Pri elektronskem poslovanju je potrebno stalno izobraževanje 
in dopolnjevanje za doseganje ustrezne spretnosti. 

V kleti Vinotrs so vsi domači zaposleni računalniško izobraženi, tako da elektronsko 
poslovanje poteka nemoteno. 

7.4 Poslovna odličnost in ugotavljanje zadovoljstva kupcev 

Ugotavljanje poslovne odličnosti izvaja Urad za standardizacijo in meroslovje, ki 
vsem zainteresiranim pošlje poseben vprašalnik. V njem se spoznajo določena evropska 
pravila, pogoji, kakovost in drugi dejavniki, ki vplivajo na končne rezultate. Devetak 
(2000, 358–359) predstavlja razporeditev od skupnega možnega števila 1000 točk ali 
100 % kar je razporejeno: 

A. 500 točk ali 50 % na dejavnike, ki jih sestavljajo: voditeljstvo, upravljanje s 
sposobnostmi zaposlenih, strategija in načrtovanje, viri, sistem kakovosti in 
procesi, kot je razvidno iz omenjene slike. 

B. 500 točk ali 50 % na rezultate, ki jih sestavljajo: zadovoljstvo zaposlenih, 
zadovoljstvo kupcev, vplivi na družbo, poslovni rezultati. 

Filozofija in praksa marketinga zajema tudi zadovoljevanje kupcev in hkratnemu 
ustvarjanju ustreznega dobička.  
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8 ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

Po podatkih iz registra IBON 2004 je tržni delež vinske kleti Vinotrs na slovenskem 
trgu 0,05 %. Tudi primerjava s povprečjem družb v isti dejavnosti in velikosti izkazuje 
uspešnost na slovenskem trgu. Tudi kazalci gospodarnosti, produktivnosti in 
dohodkovnosti so v primerjavi s podobnimi boljši in jih prikazujem v tabeli 8.1. 

Tabela 8.1 Kazalniki gospodarnosti Vinotrs, d. o. o. 

 Družba Vinotrs, 
d. o. o. 

Majhne družbe, 
A/01.1 

Gospodarnost poslovanja 126,8 % 100,3 % 
Čista dobičkovnost skupnih prihodkov 20,1 % 0,0 % 
Kosmata dobičkovnost skupnih 
prihodkov 

21,1 % 0,03 % 

 

Predlogi za povečanje prodaje in povečanje tržnega deleža na slovenskem tržišču 

1. Zdravilni učinki cvička pri zdravljenju sladkorne bolezni in drugih bolezni 
Raziskava je pokazala majhen delež anketiranih (20,0 %), ki poznajo zdravilne 

učinke cvička na sladkorno bolezen. Objavljene znanstvene raziskave bi z reklamo, ki bi 
poudarila močan zdravilni učinek na sladkorno bolezen, povečala prodajo pri populaciji 
s to boleznijo. V Sloveniji so že nekaj časa vodilni vzroki umrljivosti za vse starosti 
skupaj bolezni srca in ožilja npr. 1998 že 67 % (Javornik et al., 2003, 45). Seznanjanje 
javnosti, da cviček varuje človeški organizem tudi s svojimi antibiotiki in ga krepi z 
radioaktivnostjo v boju zoper poapnenje žil in bolezni prebavil, zagotavlja povečanje 
prodaje.  

2. Cviček – družabnik domačih jedi 
Cviček predstavlja pomemben del tradicije dolenjske kuhinje. Zalivanje jedi s 

kozarčkom cvička je priporočljivo pri kuhanju prekajene krače, pri zorenju dolenjske 
šunke, pri vseh vrstah štrukljev nastopa kot začimba pri pripravi klobas in salam in 
jedeh kot so krap v kaši, kurja obara s cvičkom in košutin ragu. Turistična ponudba s 
poudarkom na domačih jedeh, ki so pripravljene s cvičkom, dviguje ugled pri izvajanju 
promocijske dejavnosti za pospeševanje prodaje.  

3. Dvigovanje ugleda vinske kleti Jarkovič 
Vinski kleti Jarkovič bi priporočila, da naj še naprej redno in aktivno sodeluje na 

različnih prireditvah (Martinovanje, Praznik cvička, Cvičkarija, Cvičkarija Kostanjevica 
na Krki) in sejmih (Kmetijsko živilski sejem Gornja Radgona, Gast Celovec, MOS 
Celje, Ljubljanski festival vina) ter o tem sproti obvešča kupce. Obvešča naj jih tudi o 
vseh tehnoloških novostih. Jarkovič naj kakovost svojih trt povezuje z nazivom kralja 
cvička, ki ga je prejel leta 1998.  

 40



Zadnje razpoloženje javnosti je naklonjeno biološki pridelavi, oz. poudarku na 
»naravnem«. Aktualno v tem pogledu je poudarjanje zorenja vin v barique sodih. 
Degustacija vin naj poteka v kleti ali posebej pripravljeni degustacijski sobi. 
Degustirajo naj se izključno vina, pridelana v domači kleti. Posebej je treba poudariti 
zdravilne učinke cvička. To naj velja tudi za gostinske lokale, kjer se distribuira domače 
vino in to zlasti v celjsko - savinjski regiji in ljubljanski regiji. Razmisliti bo treba tudi o 
nastopu na Gorenjskem.  

4. Uvajanje inovativne politike in ustvarjalnosti s trženjem 
Stalne spremembe na vinskem tržišču zahtevajo, da mora vinska klet Jarkovič 

prilagajati upravljanje in vodenje kleti tržnim razmeram (inovacijska politika), saj bo s 
tem klet konkurenčna tudi na najzahtevnejših trgih. V mislih imam prodajo vrhunskih 
vin tako rdečih kot belih a tudi modra frankinja barique, modri pinot; od belih pa 
chardonay suho in chardonay polsladko. Inovacijska politika naj poteka tako v 
domačem okolju in pri kupcih. Gre za zbiranje predlogov, obravnavanje in 
implementacija le-teh. Najboljši inovacijski naj se nagradijo.  

5. Promocija z olimpijskim zmagovalcem Lukom Špikom 
Moj osebni prijatelj Luka Špik je olimpijski zmagovalec v dvojnem dvojcu leta 

2000 v Sydnejy in dobitnik srebrne olimpijske kolajne iz Aten leta 2004 in letošnje zlate 
in srebrne kolajne v Gifuju na Japonskem. Pripravlja se na olimpijado v Pekingu 2008, 
kjer bo tekmoval v dvojnem dvojcu in dvojnem četvercu. Pripravlja se že pogodba o 
promociji tovarne LEK- NOVARTIS. Luka Špik pa se lahko vključi tudi v promocijo 
Vinske kleti Jarkovič s sloganom: »Zdravilni učinki cvička kot antioksidanta«. 

 
6. Promocija z nagrado Vinske kleti Gadova Peč. Nagrajeni bi bili najboljši kupci, 

zatem najpogostejši obiskovalci ipd. V ta namen bo potrebno izdelati ustrezen Pravilnik 
o nagradi Gadove Peči. 
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Priloga 1 

ANKETA O CVIČKU 
 
Sem Aleksandra Krainer, absolventka  študija Fakultete za management v Kopru, in 

kot diplomsko nalogo pripravljam trženje Cvička. V okviru naloge izvajam empiričen 
del, ki se nanaša na poznavanje Cvička v Sloveniji. Cvička na evropskem trgu. Anketa 
je anonimna. Pričakujem korektne odgovore in se za sodelovanje lepo zahvaljujem. 

 

2) Kakšne asociacije vam sproža beseda cviček? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Od kod si dobil informacije o cvičku? 

a) sorodniki 
b) prijatelji 
c) mediji 
d) knjiga cviček 

 

4) Katere lastnosti cvička bi ponudil slovenskemu kupcu? (označite lahko več 
odgovorov) 

a) zdravljenje sladkornih bolezni 
b) pri zdravljenju in pospeševanju delovanja prebavnih    organov 
c)  pri pomanjkanju teka 
d) pri pomanjkanju spanja 
e) gastronomske odlike 

 

5) Kateri dejavniki najbolj vplivajo na vašo odločitev pri izbiri vina? (označite 
s števili od 1-5 glede na vpliv dejavnika; 5-zelo vpliva, 1- ne vpliva ) 

a) geografsko poreklo 
b) kakovost 
c) embalaža 
d) cena 
e) zdravstveni vpliv 



 

6) Katera je po vaši oceni najprimernejša oblika promocije in pospeševanja 
prodaje za cviček? (označite s številko od 1–5 glede na vašo oceno; 5 - zelo 
pomembno, 1 - manj pomembno )  

a) oglaševanje 
b) pospeševanje prodaje 
c) odnos z javnostmi 
d) osebna prodaja 
e) neposredno trženje  

 

7) Kje najraje kupujete cviček? 

a) pri kmetu, zasebnemu pridelovalcu 
b) pri večjem priznanem prodajalcu 
c) v trgovini 
d) v diskontu 

 

8) Katere slovenske pridelovalce cvička poznate? 

a) Klet Kostanjevica 
b) Klet Kartuzija Pleterje 
c) Vino Krško 
d) Klet Jarkovič 
e) Drugi …………. 

 

9) Ali kupujete cviček od spodaj navedenih pridelovalcev enako pogosto, 
pogosteje ali redkeje kot v prejšnih letih? 

enako pogosto pogosteje redkeje 
a) Klet Kostanjevica ٱ ٱ ٱ 
b) Klet Kartuzija Pleterje ٱ ٱ ٱ 
c) Vino Krško ٱ ٱ ٱ 
d) Klet Jarkovič ٱ ٱ ٱ 
e) Drugi……. ٱ ٱ ٱ 

 

 



10) Demografski podatki 

9a Spol 
a) ٱ moški 
b) ٱ ženski 

 

9b Starost 
a) d o 25 let 
b) 26–45 let 
c) nad 46 

 
9c Zaposlitev 

a) zaposlen 
b) nezaposlen 
c) študent 
d) upokojenec 

 
9d Bivališče 

a) mesto 
b) primestje 
c) vas 

 
 
Kraj in datum: __________________________________ 
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Priloga 2 

Originalna etiketa na ustekleničenem vinu vinske kleti Jarkovič 
 

 
 





Priloga 3 

Finančna primerjava s povprečjem družb v isti dejavnosti 
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