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POVZETEK  

Opravljena raziskava ugotavlja povezave med poreklom izdelka, elementi 

marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke izdelka. V 

kvalitativni in kvantitativni raziskavi uporabljeni podatki temeljijo na izbranem vzorcu 

porabnikov na trgu izdelkov široke potrošnje, natančneje na trgu piščančjih izdelkov v 

Sloveniji. Na temelju pregleda literature obravnavanega področja ter ob predhodnem 

raziskovalno-strokovnem delu pri upravljanju blagovne znamke piščančjih izdelkov 

smo razvili konceptualni model povezav med poreklom, elementi marketinškega spleta 

in zaznano vrednostjo blagovne znamke izdelka. V kvalitativni raziskavi smo ugotovili, 

da je glede na različne geografske ravni porekla izdelka (regija/država/širše geografske 

entitete), na podlagi katerih lahko porabniki vrednotijo izdelke, v zavesti porabnikov 

najbolj prisotna raven države. Izvirni znanstveni prispevek predstavlja oblikovanje 

modela povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke, ki je 

testiran s strukturnim modelom povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo 

blagovne znamke pri porabnikih. Pri tem je bil razvit merilni instrument in postopki 

preverjanja zanesljivosti in veljavnosti strukturnega modela zaznane vrednosti blagovne 

znamke piščančjega izdelka. Konceptualni model ter povezave v modelu smo evalvirali 

s pomočjo modeliranja z linearnimi strukturnimi enačbami na izbranem vzorcu 

anketirancev in tako preverili skladnost konceptualnega modela z empiričnimi podatki. 

Ugotovili smo, da ima poreklo izdelka vsaj tako statistično značilen vpliv na zaznano 

vrednost blagovne znamke izdelka, kot izbrani elementi marketinškega spleta izdelka 

(oglaševanje, izdelek, distribucija in cena). Na podlagi predstavljenih ugotovitev lahko 

zapišemo, da je priporočljivo v procesu upravljanja blagovne znamke poreklu izdelka 

posvečati enako pozornosti kot oblikovanju in razvoju novih izdelkov, načrtovanju 

marketinških poti (distribuciji), oglaševanju in oblikovanju cen. Z izvedeno raziskavo in 

izgradnjo strukturnega modela povezav za blagovni znamki Poli in Pivka smo dopolnili 

bazo znanja o zaznani vrednosti blagovne znamke ter o vplivu porekla izdelka na 

zaznano vrednost blagovne znamke za managerje v živilsko predelovalni industriji. 

Ključne besede: trženje, trženjski splet, vedenje porabnikov, nakupni proces odločanja, 

poreklo izdelka, piščančji izdelki, blagovna znamka, zaznana vrednost blagovne znamke 

izdelka 

SUMMARY 

The topic of this doctoral thesis is the relationship between the origin of the product, 

marketing mix elements and the perceived brand name value. Data used in both the 

quantitative and qualitative research are based on a sample of consumers from the 

general consumption market, i.e. from the poultry market in Slovenia. Based on the 

review of literature in this field and in accordance with the preliminary research work 
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regarding managing the brand name of poultry products we developed a conceptual 

model of relationships between the origin of the product, marketing mix elements and 

the perceived brand name value. The qualitative research showed that with regard to 

different geographical entities (region/country/wider geographical entity) upon which 

products can be evaluated, consumers are most often well aware of the country of 

origin. The model of relationships between the origin of the product and perceived 

brand name value, which was tested with a structural model of relationships between the 

origin of the product and perceived brand name value represents the original scientific 

contribution of this doctoral thesis. During the research activities we developed a 

measuring instrument and procedures for checking the reliability and validity of the 

structural model of perceived brand name value of poultry products. The conceptual 

model and the relationships within the model were evaluated by means of the modelling 

with linear structural equations on a selected sample of respondents, which enabled the 

verification of the conceptual model with empirical data. It has been found that the 

origin of the product has at least such statistically significant influence on the perceived 

brand name value as the selected marketing mix elements (advertising, product, 

distribution and price). On the basis of findings presented in this doctoral thesis it can be 

stated that during the process of brand name management it is highly recommended that 

the same attention should be paid to the origin of the product as to the creation and 

development of new products, planning of marketing routes (distribution), marketing 

and price setting. Through the research activities carried out within this doctoral thesis 

and the creation of the structural model of relationships for Poli and Pivka brand names 

we contributed to the knowledge base regarding the perceived brand name value in food 

processing industry. 

Key words: marketing, marketing mix, customer behaviour, purchasing process, 

decision making, poultry products, brand, perceived brand name value 

UDK: 658.626:339.138(043.3) 
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1 UVOD 

V teoretičnem delu doktorske disertacije podajamo poglobljen pregled razvoja 

marketinga ter skladno s tem opisujemo tudi vlogo in pomen marketinškega spleta 

izdelka. Prav tako podamo celovit in sistematičen pregled teoretičnih osnov porekla 

izdelka ter pregled izvedenih raziskav preučevanja povezav med poreklom izdelka in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke. Analiziramo glavne smeri preučevanja in 

povzemamo ključne ugotovitve nekaterih raziskav. 

Področje zaznane vrednosti blagovne znamke preučujemo z zunanjega vidika, z 

vidika zaznane vrednosti blagovne znamke v očeh slovenskih porabnikov. Teoretična 

spoznanja končujemo s prikazom konceptualnega modela povezav med poreklom 

izdelka, elementi marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke 

izdelka. Konceptualni model omenjenih povezav evalviramo na primeru izbranih 

blagovnih znamk piščančjih izdelkov, blagovne znamke Poli in blagovne znamke Pivka. 

Končni strukturni model za vsako izmed navedenih blagovnih znamk zasnujemo na 

rezultatih kvalitativne in kvantitativne raziskave. Predpostavljamo, da ga je z ustreznimi 

prilagoditvami mogoče pozneje razširiti tudi kot temelj za konstrukcijo splošnega 

modela in pripravo bolj poglobljenih raziskav na področju merjenja vpliva porekla 

izdelka na obnašanje porabnikov ter njihovo percepcijo zaznane vrednosti blagovne 

znamke. 

Cilj kvantitativne raziskave je, da z izbranimi statističnimi metodami empirično 

preverimo konceptualni model povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo 

blagovne znamke ter pri tem upoštevamo tudi povezave med vplivi elementov 

marketinškega spleta na zaznano vrednost blagovne znamke izbranega izdelka. 

Rezultati raziskave naj bi pokazali moč povezav latentnih spremenljivk v strukturnem 

modelu. 

Cilj kvantitativne raziskave je tudi preveriti temeljno tezo in raziskovalne hipoteze 

ter evalvirati lasten model povezav med poreklom izdelka in njegovim vplivom na 

zaznano vrednost blagovne znamke, in sicer posebej za blagovno znamko Poli in 

posebej za njeno konkurenčno blagovno znamko Pivka. Ugotavljamo pomanjkanje 

raziskav, kjer bi avtorji preučevali medsebojne povezave med navedenimi dejavniki, 

posebej še na primeru izdelkov široke potrošnje, kakor tudi na primeru piščančjih 

izdelkov, kjer ima poreklo izdelka vse večji pomen v nakupnem procesu odločanja, 

predvsem kot posledica dogodkov, ki so se zgodili na svetovnem trgu perutninskega 

mesa (izbruh aviarne influence). Pravzaprav na področju izdelkov široke potrošnje v 

Sloveniji prevladujejo komercialne raziskave, ki jih avtorji izvajajo za vsakokratne 

potrebe naročnikov ponavadi zelo pragmatično in teoretično nedodelano, obdelave 

podatkov z modeliranjem linearnih strukturnih enačb oziroma preučevanja hkratnih 

vplivov med preučevanimi latentnimi spremenljivkami pa po našem vedenju ni. 
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Doktorska disertacija v prvem delu temelji na ekonomskih teoretičnih spoznanjih in 

empiričnih analizah o razvoju marketinga in marketinškega spleta izdelka (npr. Dodds 

in soavtorji 1991, Smith 1992, Grewal in soavtorji 1998, Kotler 1998, 99–100, Kline 

1999, Snoj in soavtorji 1999, Sweeney in soavtorji 1999, Yoo in soavtorji 2000, Kotler 

2004, 16, Constantinides 2006, 414–416, Goi 2009, 8–10, Potočnik 2002, 302–303, 

Bojnec 2009, 351–363) in raziskovanju obnašanja porabnikov v nakupnem procesu 

odločanja (npr. Loudon in Della Bitta 1993, Hawkins in Best 1995, Schiffman in Kanuk 

1997, Antonides in van Raaij 1998, Damjan in Možina 1995, 29–31, Mumel 1999, 

Blackwell in soavtorji 2001, Solomon 1994, 293). Del raziskave, ki proučuje vpliv 

porekla izdelka na nakupni proces odločanja in njegove povezave z zaznano vrednostjo 

blagovne znamke pa temelji na avtorjih, ki obravnavajo področje porekla izdelka in 

zaznane vrednosti v svetu in v Sloveniji (npr. Bilkey in Nes 1982, Han in Terpstra 1988, 

Yoo in soavtorji 2000, 203, Kotler in Gertner 2001, Sweeney in Soutar 2001, 212, Vida 

in Dmitrovič 2001b, Kaynak in Kara 2002, Papadopoulos in Heslop 2002, Balabanis in 

Diamantopoulos 2004, Khalifa 2004, 648, Pappu in soavtorji 2005b, Pisnik Korda 2008, 

Vukasović 2009a, 50, Wang in soavtorji 2008). Koncept zaznane vrednosti blagovne 

znamke je osrednje področje, ki ga preučujemo v doktorski disertaciji, zato tako v 

teoretičnem kot empiričnem delu konceptu blagovne znamke in njeni zaznani vrednosti 

posvečamo nekoliko več pozornosti.  

V drugem, empiričnem delu doktorske disertacije, so obdelani rezultati opravljene 

kvalitativne in kvantitativne raziskave. V slednji je kot vir uporabljen vzorec 

prebivalcev Republike Slovenije, starih od 18 do 65 let, ki vsaj enkrat mesečno 

konzumirajo sveže perutninske salame in poznajo blagovni znamki Poli in Pivka vsaj po 

imenu. Rezultati raziskave naj bi pokazali, v kolikšni meri in kako vpliva poreklo 

izdelka na zaznano vrednost blagovne znamke ter kakšne so povezave med poreklom 

izdelka, elementi marketinškega spleta in zaznano vrednostjo blagovne znamke. 

Prepričani, smo, da bomo dosegli zastavljene cilje doktorske disertacije in 

pripomogli k bolj poglobljenemu razumevanju zaznane vrednosti, še posebej zaznane 

vrednosti blagovne znamke piščančjih izdelkov ter osvetlili povezave med poreklom 

izdelka, elementi marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke 

izdelka. Ob koncu bomo podali sklepne ugotovitve in nekatere predloge. 
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2 RAZVOJ MARKETINGA IN MARKETINŠKEGA SPLETA IZDELKA  

Spremembe v obdobju nove ekonomije 21. stoletja bistveno vplivajo na razvoj 

marketinga ter na oblikovanje marketinških strategij: hiter tempo življenja, 

nepredvidljivost okolja, naraščajoča vloga marketinga, spremembe v načinu življenja in 

prehranjevanja, večji poudarek na poreklu izdelkov, nenehne zahteve po novih izdelkih 

ter velik vpliv razvoja tehnologij, posebej interneta. Podjetja so osredotočena na 

porabnike, ki imajo vedno večjo moč, zrelost večine trgov vpliva na kratek življenjski 

cikel izdelkov, vodilni položaj zavzemajo inovativna podjetja, obseg konkurence je 

globalen. V tako spremenjenih pogojih delovanja je glavni element rasti podjetij znanje: 

poznavanje porabnikov, konkurence, trgov in trendov na eni strani ter obvladovanje 

sodobnih marketinških principov in praks na drugi (Kregar Brus 2008, 9). Številni 

razlogi, kot so povečana konkurenca tako na lokalnem kot globalnem trgu, spremenjene 

nakupne navade porabnikov, katerih potrebe se vedno hitreje spreminjajo, vedno večja 

storitvena usmerjenost organizacij, vedno večja prisotnost informacijske tehnologije, 

kličejo po razvoju novih usmeritev v marketingu (Hunt in soavtorji 2006). 

2.1 Opredelitev marketinga 

V smislu navedenih sprememb tako na lokalnem kot na globalnem trgu je AMA 

(American Marketing Association) leta 2004 po 20 letih prenovila opredelitev 

marketinga. Ta opredelitev pravi, da je marketing organizacijska funkcija in skupek 

procesov ustvarjanja, komuniciranja in dostavljanja vrednosti porabnikom ter 

upravljanja odnosov s porabniki na načine, ki so koristni za organizacijo in njene 

zainteresirane segmente javnosti (deležnike, angl. stakeholders) (Grönroos 1994). V 

primerjavi s predhodno opredelitvijo je ta seveda skladna z navedenimi spremembami 

in poudarja pomen vrednosti za porabnike (in ne le pojavne oblike izdelkov). Poudarja 

tudi odnose s porabniki in drugimi zainteresiranimi segmenti javnosti in poudarja 

koristnost, ki mora biti prisotna v menjavi za obe strani (Pisnik Korda 2008, 30, 

Gummesson 1999). Marketing se sooča z novo paradigmo, imenovano marketing, 

naravnan na trajnejše odnose (angl. relationship marketing). Izraz marketing, naravnan 

na trajnejše odnose je prvi uporabil Berry (1983). Postavil je tezo, da tako raziskovalci 

kot tudi managerji namenjajo preveč pozornosti pridobivanju porabnikov in premalo 

njihovemu zadržanju. Zagovarjal je prehod s transakcijskega pristopa na pristop, 

katerega namen je ustvarjanje trajnejših odnosov, kjer je pridobivanje porabnikov le 

vmesna, vendar ne najpomembnejša stopnja v marketinškem procesu. Marketing, 

naravnan na trajnejše odnose, opredeli kot pridobivanje, vzdrževanje in razširjanje 

trajnejših odnosov s porabniki (Hunt 1997, 431). 

Skladno z razpravami in kritikami opredelitve marketinga je bila leta 2007 (AMA 

2007) sprejeta nova opredelitev marketinga, ki odpravlja nekatere slabosti prejšnje 
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opredelitve. Tako v najnovejši opredelitvi ne najdemo več definicije, da je marketing 

organizacijska funkcija, temveč aktivnost, ki jo upravljajo organizacije in posamezniki, 

s pomočjo različnih procesov in institucij na način, da oblikujejo, posredujejo in 

izmenjujejo celovito tržno ponudbo, ki ima vrednost za porabnike, dobavitelje, 

marketinške managerje in družbo kot celoto (Ravald in Grönroos 1996, 19). Takšna 

opredelitev je širša in poleg preseganja marketinga kot le organizacijske funkcije, 

vključuje tudi institucije, ki so del celotnega marketinškega sistema, kot na primer 

raziskovalne in oglaševalske agencije (Pisnik Korda 2008, 31). 

Po pregledu literature s področja razvoja marketinga ugotavljamo, da v marketingu 

nikoli ni bila razvita in sprejeta splošno veljavna teorija (Grönroos 1997). Avtorji 

(Kotler 1998 in 2004, Ravald in Grönroos 1996) pogosto obravnavajo kot najbolj 

splošno teorijo marketinga koncept marketinškega spleta in njegovo upravljanje. 

2.2 Opredelitev marketinškega spleta izdelka 

Spremembe, s katerimi so se srečale teorije marketinga v zadnjih desetletjih, so 

odziv na čedalje večje dvome v funkcionalnost že uveljavljenega marketinškega spleta. 

Vse močnejši je poudarek na zvestobi porabnika ter na vzpostavljanju in ohranjanju 

dolgotrajnega, tesnega odnosa med porabnikom, prodajalcem in drugimi deležniki. 

Odmik od marketinškega spleta je potisnil v ospredje modele marketinških odnosov, ki 

temeljijo na omenjenih vrednotah. Razvili so se iz potrebe po grajenju partnerstva, ki bi 

pomagalo pri pridobivanju in ohranjanju konkurenčnih prednosti. Koncept 

marketinškega spleta je prvotno vseboval 12 spremenljivk: izdelek, ceno, blagovno 

znamko, nabavne in prodajne poti, osebno prodajo, oglaševanje, pospeševanje prodaje, 

embalažo, razstavljanje izdelkov, storitve, fizično rokovanje, iskanje podatkov in 

analizo (Borden 1964, Rafiq in Ahmed 1995). Nekaj let pozneje je McCarthy (1964 v 

Vignali in Davies 1994, Goldsmith 1999) predstavil prenovljeni koncept marketinškega 

spleta, t. i. koncept 4 P, ki je eden najbolj znanih, najpogosteje preučevanih in tudi 

kritiziranih konceptov v marketingu. Nekateri avtorji (Kent 1986, Mindak in Fine 1981, 

Sheth in soavtorji 1991, Grönroos 1994, Duncan in Moriarty 1998) pravijo, da gre za 

pretirano poenostavitev seznama spremenljivk in da ta ni bil mišljen kot temeljna 

opredelitev ali metoda v teoriji marketinga, temveč le kot skupek vodil, ki naj jih 

organizacija upošteva v integriranem marketinškem programu. Vendar je prav 

poenostavljen in privlačen koncept 4 P postal zelo popularen. Koncept 4 P določajo 

začetnice štirih angleških besed: izdelek (angl. product), cena (angl. price), distribucija 

oziroma tržne poti (angl. place) in oglaševanje (angl. promotion). Koncept so razvili v 

Združenih državah Amerike (ZDA) po drugi svetovni vojni. Takrat je povpraševanje 

močno presegalo ponudbo, ZDA so bile velik trg z relativno homogenimi porabniki, 

visoko stopnjo zaupanja porabnikov, s slabo razvitimi marketinškimi potmi in 

dominantnimi proizvajalci (Harker in Egan 2006). V takšnih okoliščinah je koncept 4 P 
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odlično deloval, zato so ga prav v tistem času začeli navajati kot osnovo modernega 

marketinga (Pisnik Korda 2008 24). 

Po letu 1980 zasledimo čedalje več kritik koncepta 4 P. Koncept marketinškega 

spleta je preveč poenostavljen, saj je namreč realnost na trgu veliko kompleksnejša. 

Ponudnik je tisti, ki ima aktivno vlogo, ki torej oblikuje svojo ponudbo, porabnik pa 

nastopa le v pasivni vlogi. Kritike in pozneje seveda tudi razvoj novih pogledov na 

marketing so se začeli razvijati v Evropi (Harker in Egan 2006). Koncept marketinškega 

spleta je bil tudi preveč preprost, predvsem pri izvajanju marketinških aktivnosti med 

organizacijami (B2B) in na področju storitev, zato je nadaljnji razvoj koncepta 

marketinškega spleta z dodajanjem različnih P-jev, razumljiv in logičen. Tako so Kotler 

(1986), Mindak in Fine (1981) dodali še odnose z javnostmi (angl. public relations), 

Kotler (1986) tudi politiko (angl. politics), Judd (1987) ljudi (angl. people), Booms in 

Bitner (1981) sodelujoče, fizične dokaze in procese (angl. participants, physical 

evidence, process), Christopher in soavtorji (1991) ljudi (angl. people), procese (angl. 

process) in storitve porabnikov (angl. customer service). Nekateri avtorji so dodajali 

tudi elemente, ki so zunaj P-jev, na primer Harker in Egan 2006, ki sta kot peti P 

navedla tržne raziskave, Doyle (1994) predlaga razširitev 4 P z 2 S, storitvami in 

osebjem (angl. services, staff). Ti avtorji so le razširjali obstoječi marketinški splet, 

nekateri avtorji pa so bolj revolucionarno predlagali večje spremembe. Različice 

koncepta marketinškega spleta prikazuje tabela 2.1. 

Tabela 2.1 Različice koncepta marketinškega spleta 

Avtor/avtorji Kritika 4 P Predlog 

Ohmae (1982) Marketinški splet ne vsebuje 
strateških elementov. 

Marketinška strategija je 
določena s tremi C-ji. 

Trije C-ji, ki določajo marketinško 
strategijo: 

• porabniki (angl. customers), 

• konkurenti (angl. competitors), 

• organizacija (angl. company). 

Lauterborn (1990) Marketinški splet 4 P je 
izdelčno naravnan, uspešen 
marketinški plan mora 
vključevati osredotočenost na 
porabnika. 

Predlaga koncept 4 C, ki bi nadomestil 
obstoječi 4 P koncept:  
• potrebe porabnika (angl. customer 
needs), 
• udobje (angl. convenience), 
• stroški za porabnika (angl. customer's 
cost), 
• komuniciranje (angl. 
communication). 
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Tabela 2.1 – nadaljevanje 

Robins (1991) Marketinški splet je preveč 
interno naravnan. 

Štirje C-ji pomenijo eksterno 
naravnanost marketinškega spleta: 
• porabniki (angl. customers), 
• konkurenti (angl. competitors), 
• sposobnosti (angl. capabilities), 
• organizacija (angl. company). 

Doyle (1994) Večina marketinških 
managerjev vključuje v 
koncept marketinškega spleta 
dva dodatna elementa, ki 
vplivata na pozicioniranost 
izdelkov in izvedbo 
marketinških aktivnosti. 

Dva dodatna elementa je treba vključiti 
v obstoječi 4 P marketinški splet: 
• storitve (angl. cervices), 
• ljudje (angl. ctaff) 

Vignalli in Davies 
(1994) 

Marketinško načrtovanje bo 
pripomoglo k uspešnosti 
organizacije samo, če bo 
načrtovanje usklajeno in 
povezano z marketinško 
strategijo. Marketinški splet 
je premalo strateško naravnan 
in ne izraža eksterne 
naravnosti. 

Predlagata metodo, ki omogoča 
kombiniranje elementov marketinškega 
spleta in njihovih spremenljivk, tako da 
je zagotovljena konsistentnost med 
strateško in taktično ravnijo (MIXMAP 
metoda). 

Benett (1997) Marketinški splet oziroma 
njegovi elementi so preveč 
interno naravnani. Potreba po 
naravnanosti na porabnike. 

Predlaga koncept 5V: 
• celovita vrednost za porabnika 
(angl. value), 
• raznolikost (angl. variety), 
• obseg prodaje (angl. volume), 
• učinkovitost (angl. virtue), 
• sposobnost za razvoj (angl. viability). 

Yudelson (1999) Marketinški splet ni primerna 
podlaga za marketing v 21. 
stoletju. Treba je razviti novo, 
bolj dinamično osnovo. 

Predlaga koncept 4 P, ki temelji na 
menjalnih aktivnostih: 
• izdelek: delovanje, izvajanje (angl. 
performance), 
• cena: žrtve (angl. penalty), 
• komuniciranje: zaznave (angl. 
perceptions), 
• poti: procesi (angl. process). 

Beckwith (2001) Spreminjajoče se poslovno 
okolje zahteva večjo 
osredotočenost na porabnike 
in njihovo zadovoljstvo. 

Predlaga štiri ključe modernega 
marketinga: 
• cena (angl. price), 
• blagovna znamka (angl. brand), 
• embalaža in embaliranje (angl. 
package and packaging), 
• trajnejši odnosi (angl. relationship). 

Vir: povzeto po Constantinides 2006, 414–416 in Goi 2009, 8–10. 
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2.3 Elementi marketinškega spleta izdelka in njihove značilnosti 

Marketinški splet pomeni specifično kombinacijo sestavin marketinga, ki jo 

oblikuje podjetje z namenom, da bi vplivalo na povpraševanje po svojih izdelkih 

oziroma storitvah in tako spodbudilo odzive porabnikov na ciljnih trgih. Marketinški 

splet je tista oblika trženjskih instrumentov, ki sprejeti marketinški strategiji zagotavlja 

optimalno uporabo vsega, kar marketinški splet zajema. Sestavljen je iz kombinacije 

marketinških spremenljivk, ki jih mora podjetje nadzirati, uporabljati in med seboj 

povezovati na takšen način, da bo doseglo želeno raven prodaje na svojem ciljnem trgu 

(Kotler 2004, 16). Elemente marketinškega spleta prikazuje slika 2.1. 

Slika 2.1 Elementi marketinškega spleta (4 P) 

 
Vir: Kotler 2004, 16. 

V nadaljevanju doktorske disertacije se bomo osredotočili na ključne značilnosti 

elementov marketinškega spleta 4 P, ki je eden najbolj preučevanih konceptov v 

marketingu. Elemente marketinškega spleta 4 P bomo preučevali tudi v empiričnem 

delu doktorske disertacije, in sicer v povezavi z zaznano vrednostjo blagovne znamke. 

V konceptualni model povezav bomo na osnovi pregleda literature obravnavanega 

področja ter ob predhodnem raziskovalno – strokovnem delu pri upravljanju blagovne 
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znamke piščančjih izdelkov vključili izbrane elemente marketinškega spleta (4 P) in v 

kvantitativni raziskavi preverjali njihov vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke. 

2.3.1 Izdelek 

Opredelitev izdelka 

Temeljni instrument marketinškega spleta je izdelek, ki predstavlja oprijemljivo 

ponudbo izdelka na trgu, vključno s kakovostjo, obliko, lastnostmi, opremljanjem z 

blagovno znamko in embaliranjem izdelka. Izdelek pojmujemo kot celoto otipljivih 

(stvari, snovi, fizičnih sestavin) in neotipljivih sestavin (aktivnosti, dejanj, storitev), ki 

porabniku ponujajo funkcionalne, družbene in psihološke koristi (Gabrijan in Snoj 

1994, 175, Kotler 1998, 99–100, Snoj in soavtorji 1999, 11, Kotler in soavtorji 2001, 

456–469). Izdelek je glavni vir zaznane vrednosti blagovne znamke. Z njim se porabniki 

srečujejo z blagovno znamko, prek njega podjetje blagovno znamko komunicira (Keller 

1998, 176). Uporabna vrednost izbranega izdelka za porabnika je njegova sposobnost 

zadovoljiti njegove specifične potrebe. Vrednost izdelka za porabnika je enaka razliki 

med njegovo uporabno vrednostjo za porabnika in vsemi stroški, ki so povezani s 

pridobitvijo in uporabo izdelka. 

Ravni izdelka 

Če razmišljamo o izdelku z marketinškega zornega kota, torej iz zornega kota 

končnih porabnikov, razmišljamo o izdelku kot o sestavljenem skupku vrednosti, ki 

porabniku omogočajo zadovoljitev njegovih potreb. Pri načrtovanju ponudbe oziroma 

izdelka razmišljamo o petih ravneh izdelka, ki jih ponazarjamo na sliki 2.2. Ta koncept 

razdelitve izdelkov lahko poimenujemo čebuljni koncept, zaradi oblike, s katero 

ponazarjamo ravni izdelka. Ravni izdelka se nanašajo na sestavine izdelka, na njihovo 

delovanje (funkcije) in rezultate tega delovanja. 

Najosnovnejša raven je jedro izdelka, ki predstavlja osnovno korist ali storitev, ki jo 

porabnik kupuje. Jedro izdelka moramo pretvoriti v osnovni izdelek, ki je temeljna 

različica izdelka. Na tretji ravni zasledimo pričakovani izdelek, ki ga sestavlja niz 

lastnosti in pogojev, ki jih ponavadi porabniki pri nakupu pričakujejo in z njimi 

soglašajo. Na četrti ravni zasledimo razširjeni izdelek, ki vsebuje dodatne koristi in 

storitve, zaradi katerih se ponudba podjetja razlikuje od konkurenčnih ponudb. Današnja 

konkurenca je pravzaprav na ravni razširjenega izdelka. Razširitev izdelka vodi 

marketinškega managerja, da gleda na celotni sistem porabe porabnika: način, kako 

porabnik izdelka izpelje vse naloge za dosego tistega, kar želi z uporabo izdelka doseči. 

Ponuditi izdelek, ki popolnoma zadovoljuje porabnikove potrebe in želje, je predpogoj 

uspešnega marketinga. Tako bo marketinški manager prepoznal veliko možnosti za 

konkurenčno učinkovito razširitev svoje ponudbe. Na peti ravni je potencialni izdelek z 
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vsemi razširitvami in spremembami, ki bi jim izdelek lahko bil izpostavljen v 

prihodnosti. Medtem ko razširjeni izdelek prikazuje, kaj vsebuje izdelek danes, 

potencialni izdelek nakazuje možen razvoj izdelka (Kotler 1998, 432–433, Logman 

1997, 40). 

Slika 2.2 Pet ravni izdelka (čebulni koncept) 

 
Vir: Kotler 1998, 433. 

V našem primeru raziskovanja se bomo osredotočili na četrto raven izdelka, na 

razširjeni izdelek. Ugotavljali bomo vpliv lastnosti izdelka na zaznano vrednost 

blagovne znamke. Lastnosti izdelka bomo identificirali s kvalitativno raziskavo. Vpliv 

lastnosti izdelka na zaznano vrednost njegove blagovne znamke bomo preverili s 

hipotezo H4, ki jo bomo oblikovali po pregledu literature, ki obravnava elemente 

marketinškega spleta izdelka. 

2.3.2 Cena 

Naslednji element marketinškega spleta izdelka je cena. Sodeč po različnih avtorjih 

je med vsemi spremenljivkami marketinškega spleta cena najbolj prilagodljiva. Podjetja 

lahko prilagodijo ceno izdelka mnogo lažje in hitreje, kot pa prilagodijo izdelek, 

strategijo oglaševanja in preuredijo distribucijo. Porabniki uporabljajo informacijo o 

ceni izdelka kot zunanjo lastnost izdelka in kot kazalnik kakovosti ter koristi izdelka. 

Avtorji (Blattberg in Winniewski 1989, Rao in Monroe 1989, Sweeney in soavtorji 

1999, Erevelles in soavtorji 1999) so ugotovili, da višja zaznana cena vodi k višji 

zaznani kakovosti izdelkov. Rezultati raziskav avtorjev (Dodds in soavtorji 1991, 
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Grewal in soavtorji 1998, Sweeney in soavtorji 1999, Erevelles in soavtorji 1999, Pisnik 

Korda 2008) tudi kažejo, da zaznana cena neposredno vpliva na zaznano vrednost. Cena 

se oblikuje glede na tri C-je: stroške (angl. costs), porabnike (angl. consumers) in 

konkurenco (angl. competition). Podjetje lahko postavi nizko ceno in si na ta račun 

poveča tržni delež, ali pa se nasprotno odloči za visoko ceno in pobere smetano. Lahko 

se odloči, da bo cena le preživetvena, kar pomeni, da krije le variabilne stroške, ali pa jo 

postavi glede na to, koliko so porabniki pripravljeni plačati za izdelek. Metod je več, 

pomembno je le, da podjetje svojega izdelka ne preceni ali podceni. Ko je cena enkrat 

določena, prepogosto spreminjanje ni dobro. S tem so mišljene predvsem akcijske 

ponudbe, ki porabnike hitro razvadijo. V kontekstu do sedaj izvedenih raziskav s 

področja vpliva cene na zaznano vrednost blagovne znamke bomo v empiričnem delu 

doktorske disertacije preverjali hipotezo H2. Rezultate raziskav avtorjev Dodds in 

soavtorji 1991, Grewal in soavtorji 1998, Sweeney in soavtorji 1999, Erevelles in 

soavtorji 1999 in Pisnik Korda 2008 bomo dopolnili z rezultati lastne raziskave. 

2.3.3 Distribucija 

Skupek medsebojno povezanih podjetij prek katerih potuje izdelek od proizvajalca 

do kupca oziroma končnega porabnika imenujemo tržne poti oziroma distribucija 

izdelka. Tržne poti so različne, odvisne od števila posrednikov. Delijo se na neposredne 

(osebni stiki, pošta, telefonski pogovori, elektronska oblika) in posredne (prek tretje 

osebe – distributerji, uvozniki, trgovske verige). Več kot bo tržnih poti, praviloma dražji 

bo izdelek na policah. 

Predhodne raziskave (Ferris in soavtorji 1989, Smith 1992), ki so preučevale 

povezave med distribucijo, zadovoljstvom porabnikov in zaznano vrednostjo blagovne 

znamke, kažejo, da redna prisotnost izdelka na prodajnih policah vpliva na zadovoljstvo 

porabnikov in na zaznano vrednost blagovne znamke. Porabnikom prikrajša čas iskanja 

izbranega izdelka v različnih tipih prodajaln. Kakovostna distribucija oziroma redna 

prisotnost izdelka na prodajnih policah je tudi oglaševanje, kar lahko pozitivno vpliva 

na zaznano vrednost blagovne znamke izdelka. V primeru slabše distribucije izdelka, 

oziroma če izdelek ni širše oziroma vedno dostopen porabnikom, poveča to pri 

porabnikih nezadovoljstvo. V primeru sistematičnega ponavljanja nedostopnosti izdelka 

pomeni to na srednji in dolgi rok negativen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke 

izdelka. 

V sklopu preverjanja povezav med elementi marketinškega spleta izdelka bo v 

empiričnem delu preverjen tudi vpliv distribucije na zaznano vrednost blagovne 

znamke. Hipotezo H3 bomo izpeljali iz pregleda predhodno izvedenih raziskav (Ferris 

in soavtorji 1989, Smith 1992, Yoo in soavtorji 2000) s področja vpliva distribucije na 

zaznano vrednost blagovne znamke in jo vključili v konceptualni model. 
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2.3.4 Oglaševanje 

Ena od štirih temeljnih sestavin marketinškega spleta je tudi oglaševanje, ki ga ob 

neposrednemu trženju, pospeševanju prodaje, odnosih z javnostmi in osebni prodaji 

uvrščamo v tržno komunikacijski splet (slika 2.3). V tržno komunikacijskem spletu 

prikazujemo splet orodij, ki jih ima podjetje na razpolago za sporočanje doslednih in 

jasnih sporočil porabnikom o svojih izdelkih. 

Slika 2.3 Tržno-komunikacijski splet 

 
Vir: Winer 2004, 230. 

Cilji oglaševanja so predvsem zgraditi želje po kategoriji izdelkov, oblikovati 

zavedanje o blagovni znamki ter vplivati na intenco nakupa ter ga pospešiti. Tako 

končni komunikacijski splet poleg elementov tržnega komuniciranja, ki so predstavljeni 

na sliki 2.3, sestavljajo še sponzoriranje, embalaža, celostna podoba, sejmi in ustno 

oglaševanje (Kline 1999, 6, Kotler in soavtorji 2001, 630). Vsi ti elementi morajo biti 

integrirani. Podjetja se morajo zavedati tudi tega, da ne komunicirajo le prek 

načrtovanih, plačanih sporočil, pač pa ravno tako prek nenačrtovanih sporočil in 

sporočil, ki jih nosita izdelek oziroma storitev. 

Osnovna naloga oglaševanja je širjenje informacij o izdelkih, storitvah, idejah 

podjetja in drugih procesih. Na izbiro določene oglaševalske aktivnosti vplivajo zlasti 

cilji in strategije, razpoložljiva denarna sredstva ter značilnosti trga in izdelka. Zato je 

za sodobno podjetje temeljno vprašanje, kako in s kom naj komunicira, o čem in kako 

pogosto, da se bo porabnik odločil za njegov in ne za konkurenčni izdelek. Privabiti 

porabnika konkurenčnega izdelka k sebi, da postane lojalen, je ključ do uspeha na trgu. 

Posredovane informacije morajo biti čim bližje tistim, ki jih porabniki uporabljajo pri 

svojih nakupnih odločitvah in morajo prepričati v koristnost določenega nakupa 

(Potočnik 2002, 302–303). Pomembno je izbrati pravi način komunikacije, bodisi 

oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, osebno 
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prodajo (Kotler 2004, 596). Pravilno izbran način komunikacije v veliki meri omogoča, 

da podjetje doseže želene cilje, kot sta na primer dvig stopnje zvestobe porabnikov in 

vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke izdelka. 

V empiričnem delu doktorske disertacije bomo preverili neposredno povezavo med 

oglaševanjem in zaznano vrednostjo blagovne znamke piščančjega izdelka. Ob lastnem 

raziskovanju in izsledkih raziskav avtorjev (Boulding in soavtorji 1994, Yoo in 

soavtorji 2000, Johnson 1984, Maxwell 1989, Simon in Sullivan 1993, Aaker in 

Jacobson 1994), ki so preučevali povezavo med vplivom oglaševanja na zaznano 

vrednost blagovne znamke, bomo oblikovali hipotezo H5, s katero bomo preverjali 

omenjeno povezavo v konceptualnem modelu. 

Po pregledu literature s področja razvoja marketinga in marketinškega spleta 

zaključujemo to poglavje z razmišljanjem avtorja Constantinidesa (2006, 431), ki v 

svojem delu pravi, da v kolikor želi marketing ostati pomembna poslovna funkcija, 

morajo marketinški managerji usmeriti svoja prizadevanja na izboljšanje poglobljenega 

vpogleda v dinamiko in neprestano spreminjajoča se pravila marketinškega okolja 21. 

stoletja. Ni dovolj, da se ukvarjajo s 4 P elementi marketinškega spleta. Energijo morajo 

usmeriti na dejavnike, ki vplivajo na vrednost za porabnike in jo hkrati tudi oblikujejo, 

in tudi v graditev marketinško naravnane in fleksibilne organizacije, ki bo sposobna 

nenehnega inoviranja in prilagajanja hitro spreminjajočim se razmeram na trgu (Pisnik 

Korda 2008, 31). Razmišljanje avtorja Constantinidesa (2006, 431) bomo upoštevali pri 

snovanju ciljev kvalitativne in kvantitativne raziskave. V slednji predvsem pri 

oblikovanju konceptualnega modela povezav med poreklom, elementi marketinškega 

spleta in zaznano vrednostjo blagovne znamke izdelka. 
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3 OBNAŠANJE PORABNIKOV 

Obnašanje porabnikov opredelimo kot obnašanje, ki ga porabniki kažejo ob iskanju, 

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

da bodo zadovoljili njihove potrebe (Shiffman in Kanuk 1997, 7–8). Loundon in Della 

Bitta (1993) opredeljujeta obnašanje porabnikov kot proces odločanja in fizične 

aktivnosti, ki se pojavlja pri posamezniku pri vrednotenju, pridobivanju, uporabi in 

znebitvi izdelkov in storitev. 

3.1 Raziskovanje obnašanja porabnikov 

Raziskovanje obnašanja porabnikov so začeli sistematično izvajati po drugi 

svetovni vojni. Po letu 1960 je raziskovanje porabnikov doživelo razcvet in postalo 

pomembna marketinška disciplina. Prav tako postaja omenjeno področje ena izmed 

priljubljenih tem raziskovalcev. Naraščajoče število objavljenih prispevkov v 

znanstvenih revijah s področja marketinga predstavlja enega izmed kazalcev, s katerimi 

je mogoče utemeljevati aktualnost koncepta. Omenjeno področje je obravnavano v 

literaturi obnašanja porabnikov številnih tujih avtorjev, med katerimi velja izpostaviti 

avtorje Loudon in Della Bitta 1993, Hawkins in Best 1995, Antonides in van Raaij 

1998, Assael 1998, Mumel 1999, Blackwell in soavtorji 2001, Mowen in Minor 2001. 

Schiffman in Kanuk (1997) navajata, da je raziskovanje obnašanja porabnikov 

raziskovanje tega, kako porabniki sprejemajo nakupne odločitve. Vključuje 

raziskovanje tistega, kar kupujejo, zakaj kupujejo, kdaj kupujejo, kje kupujejo in kako 

pogosto kupujejo posamezne izdelke. Podobno Milenović (1986) pravi, da je ena od 

nalog raziskovanja vedenja porabnikov ta, da pojasni, zakaj porabniki raje kupujejo 

določene izdelke ali izdelke z določeno blagovno znamko. Razlogov za to je lahko več. 

Večina raziskovalcev je iskala odgovore s pomočjo naslednjih vprašanj (Mumel 1999, 

21): 

− kaj porabnik kupuje (katere izdelke kupuje za zadovoljevanje določene 

potrebe); 

− kje kupuje (v katerih prodajnih objektih); 

− kdaj kupuje določeni izdelek (sezonsko, mesečno, tedensko, dnevno); 

− kdo kupuje (posameznik, družina, posamezni člani družine, organizacije); 

− kdo uporablja izdelek (kupec ni nujno tudi uporabnik); 

− kako kupuje (za gotovino, za kredit, rutinsko, iz navade); 

− zakaj kupuje (katere cilje želi doseči z nakupom). 

Najpomembnejši razlog za raziskovanje obnašanja porabnikov je pomembna vloga, 

ki jo ima obnašanje nas samih kot porabnikov v življenju. Pomemben del našega 

življenja preživimo na nakupih. Velik del časa pa porabimo še dodatno, ko o izdelkih in 
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storitvah razmišljamo, se o njih pogovarjamo ali o njih kaj izvemo iz medijev. Razen 

tega izdelki, ki jih izbiramo, in način, na katerega jih uporabljamo, v pomembni meri 

vplivajo na način našega vsakodnevnega življenja. 

3.2 Nakupni proces odločanja 

Preden lahko podjetje razvije strategije marketinga za zadovoljitev potreb 

porabnikov, mora vedeti, kako porabniki sprejemajo svoje nakupne odločitve. Nakupni 

proces odločanja porabnikov je dinamičen proces. Število udeležencev in njihova 

previdnost pri nakupu se povečujeta sorazmerno z zapletenostjo situacije pri nakupu. Za 

uspešna podjetja je značilno, da raziskujejo nakupni proces odločanja za svoje izdelke. 

Porabnike vprašajo, kdaj so spoznali izdelek in blagovno znamko, kakšno je njihovo 

prepričanje o blagovni znamki, kako visoka je njihova zavzetost pri nakupu, kako 

izbirajo blagovno znamko in ali so s kupljenim izdelkom zadovoljni. 

3.2.1 Stopnje nakupnega procesa odločanja 

Nakupni proces odločanja označimo kot celovit proces porabnikovega odločanja, ki 

poteka večinoma v petih stopnjah (Wilkie 1994, 481, Solomon in soavtorji 1999, 207, 

Kotler 1998, 193–198, Damjan in Možina 1998, 29–31, Peter in Olson 2005, 156) kot 

prikazuje slika 3.1. Predvsem pri izdelkih z nizko zavzetostjo porabnika lahko slednji 

določene stopnje preskoči ali pa jih zamenja. Model vsebuje vse postavke, s katerimi se 

sreča porabnik, ki prvič kupuje izdelek z visoko stopnjo nakupne zavzetosti. Večina 

avtorjev navaja pet stopenj nakupnega procesa, medtem ko Blackwell in soavtorji 

(2001, 70–82) ločijo sedem stopenj nakupnega procesa: identifikacija potreb, zbiranje 

informacij, vrednotenje alternativ, porabnikova izbira in ponakupno obnašanje. Dodatni 

dve po sedemstopenjskem modelu sta uporaba kupljene alternative (zadovoljstvo 

oziroma nezadovoljstvo s kupljenim izdelkom) in znebitev neuporabljenih izdelkov ali 

njihovih delov. 

Slika 3.1 Petstopenjski model nakupnega procesa odločanja 

 
Vir: Solomon 1994, 293. 

V poenostavljeni obliki se začne proces v porabnikovi zaznavi razlike med 

dejanskim in želenim ali idealnim stanjem. Vrzel med dejanskim in idealnim stanjem je 

problem, ki ga porabnik prepozna kot potrebo. V lastnem okolju začne zbirati podatke, 
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ki bi bili osnova za prepoznavanje možnih alternativ zadovoljevanja določene potrebe, 

njihovo vrednotenje in sprejemanje najbolj smiselne in razumne odločitve. V tem 

procesu pride do pojava več alternativnih možnosti, katere porabnik ovrednoti po lastnih 

kriterijih s ciljem, da bi prišel do optimalne rešitve prvotnega problema. Izbor izdelka 

temelji na bolj ali manj temeljiti presoji vseh alternativ, ki lahko s ponavljanjem 

postopka (večkratnim nakupom) postane še bolj enostavna. 

Doktorska disertacija obravnava osrednje tri dele porabnikovega procesa odločanja, 

kjer se porabnik med ostalim sooča tudi s podatki o poreklu izdelka. Ti so zbiranje 

podatkov in informacij, vrednotenje alternativ in porabnikova izbira. 

Zaradi pomanjkanja časa ter informacij porabniki v svojem nakupnem procesu 

odločanja večinoma ne gredo skozi dodelano zaporedje korakov, kot jih vidimo v sliki 

3.1. Če je le mogoče, poiščejo krajšo pot. Tako porabniki posedujejo več strategij, ki jih 

uresničijo v odvisnosti od motivacije in napora, ki ga vložijo za pridobitev ustreznih 

podatkov, ki bodo osnova za sprejetje posamezne nakupne odločitve. Porabnik išče 

relevantne informacije v povezavi z nakupom ali pogostostjo nakupa, stroški, 

poznavanjem blagovnih znamk ter vrednotenjem alternativ, ter vrednoti čas, namenjen 

iskanju informacij ter sprejemu odločitve. Na ta način lahko ugotovimo, da se večji del 

odločitvenega procesa odvija med dvema skrajnostma: vsakodnevne odločitve, ki vodijo 

v navade ter iz razširjenega reševanja problemov. Med tema skrajnostma obstaja 

omejeno reševanje problemov, ki je temelj nakupnega odločanja. Takšno bližnjico v 

procesu nakupnega odločanja pa bi lahko pomenilo tudi vrednotenje izdelka na podlagi 

njegovega porekla. 

3.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na nakupni proces odločanja 

Podjetja so osredotočena na porabnike, ki imajo vedno večjo moč. S trendi, kot so 

globalizacija, specializacija in naraščajoča konkurenca, se spreminja tudi vloga 

porabnika. Ta danes ni več le klasični kupec in porabnik izdelkov, temveč postaja 

aktivni sodelavec pri oblikovanju, razvijanju in ponujanju izdelkov (Wang in soavtorji 

2004, 171). Posledica tega je, da morajo podjetja zdaj veliko bolje poznati porabnika kot 

v preteklosti. Poznati morajo dejavnike, ki vplivajo na nakupni proces odločanja. Danes 

je nesporno dejstvo, da poznavanje potreb in razumevanje obnašanja porabnikov 

prispeva k večjemu poslovnemu uspehu oziroma k boljšim in manj tveganim 

odločitvam na vseh ravneh podjetja. Na porabnikove nakupne odločitve vpliva mnogo 

različnih dejavnikov. Te lahko razdelimo v tri skupine: individualne razlike, vplivi 

okolja in psihološki procesi (Damjan in Možina 1998, 30). 

Individualne razlike 

Individualne razlike, ki vplivajo na obnašanje porabnikov, so (Engel in soavtorji 

1990, 143): 
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− porabnikovi viri: vsak porabnik mora pri nakupni odločitvi sprejeti kompromis 

med naslednjimi viri: časom, denarjem in zmožnostjo sprejemanja in 

obdelovanja informacij. Na splošno ima vsak posameznik omejena sredstva, 

zato mora z njimi previdno ravnati. 

− znanje: je definirano kot informacije, shranjene v spominu, ki zajemajo 

ogromno podatkov. Zajema široko področje informacij: dosegljivost in 

značilnost izdelka, kje in kako kupovati, kako uporabljati izdelek. 

− stališča: obnašanje porabnika je pod vplivom stališč do določene znamke ali 

izdelka. Stališča močno vplivajo na bodoče odločitve in jih težko spreminjamo. 

− motivacija: nezadovoljene potrebe in motivi vplivajo na vse faze nakupnega 

procesa, še posebej pomembni pa so v začetni stopnji, saj so nezadovoljene 

potrebe tiste, ki zahtevajo posameznikovo aktivnost pri njihovem 

zadovoljevanju. 

− osebnost, vrednote in življenjski stil: porabniki se razlikujejo v mnogo 

osebnostnih značilnostih, ki vplivajo na nakupni proces in nakupno obnašanje. 

Vplivi okolja 

Obnašanje porabnikov je odvisno tudi od različnih vplivov okolja. Ti vplivi so 

(Engel in soavtorji 1990, 144): 

− kultura: zajema norme, vrednote, ideje, ki pomagajo posamezniku kot članu 

družbe komunicirati, interpretirati in vrednotiti; 

− socialni sloji: so posebni oddelki v družbi, sestavljeni iz posameznikov, ki 

imajo enake značilnosti, interese, vrednote, obnašanje. Razlikujejo se glede na 

socialno-ekonomski status in jih delimo na visoke in nizke razrede; 

− osebni vpliv: na obnašanje porabnikov velikokrat vplivajo tudi mnenja drugih. 

Mnogokrat pa porabniki vprašajo za mnenje druge ljudi, ali jih opazujejo, kako 

ravnajo v določenih situacijah; 

− družina: je pogosto osnovna in prva celica, ki vpliva na nakupno obnašanje 

porabnikov. 

− situacija: obnašanje porabnikov se spreminja od situacije do situacije, saj se 

mora prilagajati spremembam v okolju. Včasih so te spremembe 

nepredvidljive, drugič predvidljive in jih upoštevamo pri oblikovanju 

marketinških strategij. 

Psihološki procesi 

Za razumevanje in vplivanje na obnašanje porabnikov moramo poznati tri osnovne 

psihološke procese: zaznavanje, kamor sodi obdelovanje informacij, učenje in proces 

spreminjanja stališč in vedenja (Mumel 1999, 165): 
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− obdelovanje informacij: komuniciranje je osnova marketinških aktivnosti, zato 

je pomembno poznavanje tega, kako ljudje sprejemajo, obdelujejo in 

osmišljajo tržna sporočila; 

− učenje: kdorkoli skuša vplivati na spremembo vedenja porabnikov mora 

poznati proces učenja;  

− spreminjanje stališč in vedenja: spreminjanje stališč in vedenja je v marketingu 

pomemben cilj, saj s tem ko spremenimo stališče, spremenimo tudi težnjo k 

nekemu načinu vedenja oziroma odločanja. 

V tem poglavju smo prikazali osnovne značilnosti obnašanja porabnikov in 

opredelili proces nakupnega odločanja porabnika ter dejavnike, ki vplivajo nanj. Slednje 

smo uporabili kot osnovo za oblikovanje temeljnih ciljev in vsebine kvalitativne 

raziskave, ki nam omogoča bolj celovito razumevanje vpliva porekla izdelka na 

porabnikovo obnašanje in odločanje. Na podlagi pregleda uporabljene literature lahko 

zaključimo, da je proces nakupnega odločanja na osnovi informacij o poreklu izdelka 

ena izmed pomembnih strategij odločanja, ki se je poslužujejo porabniki v želji bolj 

učinkovitega in poenostavljenega sprejemanja nakupnih odločitev. 
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4 TEORETI ČNE OSNOVE POREKLA IZDELKA 

Znano poreklo izdelka se je v mednarodnem raziskovanju izkazalo za enega izmed 

dejavnikov razlikovanja izdelkov in izbire porabnikov in s tem tudi konkurenčnosti. 

Omenjeno področje obravnavajo v študijah številni avtorji, kot na primer Bilkey in Nes 

1982, Han in Terpstra 1988, Kaynak in soavtorji 2000, Vida in Dmitrovič 2001b, Vida 

2002, Kaynak in Kara 2002, Kotler in Gertner 2001, Papadopoulos in Heslop 2002, 

Balabanis in Diamantopoulos 2004, Dosen Ozretic in soavtorji 2007, Vukasović 2009a, 

Strašek 2010. 

4.1 Opredelitev porekla izdelka 

Avtorji si glede definicije porekla izdelka niso povsem enotni. Pri pregledu 

literature namreč ugotavljamo, da ni soglasno sprejete in enovite opredelitve porekla 

izdelka. Johansson in soavtorji (1985) so državo porekla (ang. country of origin) izdelka 

opredelili kot državo, kjer stoji sedež podjetja. Ponavadi je to matična država krovnega 

podjetja. Država porekla izdelka je povezana z določeno blagovno znamko. Han in 

Terpstra (1988), Papadopoulos in Heslop (1993) opredeljujejo državo porekla izdelka 

kot državo, kjer je bil izdelek proizveden. Avtorji Bilkey in Nes (1982), Lampert in 

Jaffe (1998) so pri svoji definiciji države porekla izdelka izhajali iz marketinškega 

vidika ter državo porekla opredelili kot porabnikovo splošno zaznavo kakovosti 

izdelkov iz različnih držav. Izhajajoč iz zgornje definicije, sta Roth in Romeo (1992) 

državo porekla izdelka definirala kot porabnikovo celostno zaznavo izdelkov iz 

določene države, ki temelji na njihovih predhodnih zaznavah o proizvodnih in 

marketinških prednostih ter slabostih posamezne države. 

4.2 Vpliv porekla izdelka na nakupni proces odločanja porabnikov 

Raziskovanje vpliva porekla izdelka na obnašanje porabnikov v nakupnem procesu 

odločanja se kot predmet preučevanja pri različnih avtorjih (Bilkey in Nes 1982, Han in 

Terpstra 1988, Papadopoulos in Heslop 1993, Kaynak in soavtorji 2000) pojavlja že na 

začetku druge polovice dvajsetega stoletja. Vzroki, zakaj poreklo izdelka vpliva na 

nakupno odločitev, so raznovrstni: obsegajo poznavanje kategorije, znanje o določeni 

državi in patriotizem. Realnost današnjega sveta je, da sodobni porabniki izbirajo med 

mnogimi izdelki, ki so izdelani v različnih deželah sveta. Odzivi porabnikov na to 

dejstvo so različni in odvisni od značilnosti in prepričanja posameznika ter drugih 

objektivnih zunanjih vplivov. V nekaterih primerih je poreklo izdelka temelj za zaznavo 

boljše ali slabše kakovosti izdelka. Na splošno ljudje radi ovrednotijo izdelke iz lastne 

države bolje kot tuje, in izdelke iz razvitih držav bolje kot tiste iz manj razvitih. S tem 

postane podatek o poreklu izdelka pomembna informacija v procesu porabnikovega 

vrednotenja in v kasnejši fazi nakupne odločitve (Solomon in soavtorji 1999, 228, Lim 



Teoretične osnove porekla izdelka  

20 

in O’Cass 2001, 121, Profeta 2008, 4, Speece in Pinkaeo 2002, 60, Balabanis in 

soavtorji 2002, 584). 

V literaturi zasledimo dva nasprotujoča si pogleda glede porabnikovega obnašanja 

v nakupnem procesu odločanja in verjetnosti, da nanj vplivajo informacije o poreklu 

izdelka. Zagovorniki prvega pogleda trdijo, da bo porabnik informacijo o poreklu 

izdelka izbral kot osnovo za vrednotenje kakovosti izdelka v primeru pomanjkanja 

ostalih podatkov o izdelku. Drugi pogled zagovarja, da večje število dosegljivih 

informacij o izdelku samo pospeši in poveča uporabno vrednost zunanjih informacij, kot 

je informacija o poreklu izdelka (Schaefer 1995, 56). 

Raziskave vpliva porekla izdelka na obnašanje porabnikov temeljijo na prepričanju, 

da na nakupno odločitev porabnika vplivajo tako zunanje (na primer cena, blagovna 

znamka, embalaža, proizvajalec) kot notranje (na primer oblika, uporabnost) lastnosti 

izdelka (Vida in Damjan 2000, Huddleston in soavtorji 2001, 238). Informacija o 

poreklu izdelka predstavlja zunanjo lastnost izdelka, ki porabniku sporoča kakovost in 

vrednost izdelka ter vpliva na njegovo vrednotenje izdelka, odnos do izdelka ter tudi na 

nakupno odločitev. Hkrati pa je ta zunanja lastnost podobno kot blagovna znamka nekaj 

posebnega, saj lahko porabnik na njeni osnovi sklepa o drugih lastnostih izdelka, 

pomembnih za njegovo vrednotenje (Han 1988, 228). 
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5 PREGLED RAZISKAV PREU ČEVANJA POVEZAV MED 
POREKLOM IZDELKA IN ZAZNANO VREDNOSTJO BLAGOVNE 

ZNAMKE IZDELKA 

Podobo določene države v veliki in pomembni meri oblikuje podoba izdelkov in 

blagovnih znamk, ki izvirajo iz te države. Številni avtorji (Cattin in soavtorji 1982, Jaffe 

in Nebenzahl 2001) trdijo, da je učinek države porekla posebno pomemben v primeru, 

ko porabniki o izdelku oziroma blagovni znamki ne vedo veliko, oziroma takrat, ko 

nimajo dostopnih dovolj informacij. Ta fenomen nadomestnih kazalnikov avtorji 

imenujejo stereotipiziranje, ki je lahko pozitivno, negativno ali nevtralno. 

Papadopolous in Heslop (1989, 32) glede na rezultate raziskav trdita, da imajo 

porabniki stereotipne podobe o različnih državah in da te podobe vplivajo na način 

ocenjevanja kakovosti in podob izdelkov oziroma blagovnih znamk iz teh držav. Trdita 

tudi, da so porabniki pripravljeni plačati višjo ceno za izdelke oziroma blagovne 

znamke, ki izvirajo iz njim zaželene oziroma všečne države. 

Prve empirične raziskave so preučevale odnose med izdelkom, njegovim poreklom 

in porabnikovim vrednotenjem teh izdelkov skozi preučevanje oznake »narejeno v ...«. 

Usunier (1993) je v svojih raziskavah ločil naslednje elemente, ki lahko vplivajo na 

zaznave in sklepanja o značilnostih izdelkov glede na njegovo poreklo: 

− oblikovanje podobe mednarodnih izdelkov v odnosu do oblikovanja podobe 

nacionalnih izdelkov (negativne ali pozitivne pristranskosti do tujih izdelkov – 

razlike med vrednotenjem tujih izdelkov v državah v razvoju in v razvitih 

državah); 

− nacionalna podoba izdelkov (na primer testenine v Italiji, parfumi v Franciji), 

− nacionalna podoba podjetja – proizvajalca, 

− podoba oznake »narejeno v« kot poreklo proizvodnje, ki pravno opredeljuje 

izdelavo izdelka. 

Rezultati raziskav nekaterih avtorjev (Papadopolous in Heslop 1989, Vukasović 

2003) dokazujejo, da država porekla izdelka vpliva na porabnikovo zaznavanje 

blagovnih znamk in njihove vrednosti. V kolikšni meri se ta vpliv pokaže pri 

posameznem porabniku, pa je odvisno od njegovih socio-demografskih in psiholoških 

značilnosti ter skupine izdelkov, v katero se preučevana blagovna znamka uvršča. 

Podjetjem se tako postavlja ključno vprašanje, ali pri svojih blagovnih znamkah 

izpostaviti poreklo izdelka. Kot odgovor lahko povzamemo ugotovitve lastne 

kvalitativne raziskave, kjer smo ugotovili, da je smiselno poreklo izdelka poudariti, 

kadar ima država pozitivno podobo in skriti v primeru njene negativne podobe. 

Zaključimo lahko torej, da je pomembno, kakšno podobo ima država, v kateri nastajajo 

izdelki, saj je to lahko ključnega pomena v nakupnem procesu odločanja porabnikov. 
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Na področju raziskovanja vpliva porekla izdelka na zaznano vrednost blagovne 

znamke so redke raziskave sistematično preučevale to področje skozi ujemanje med 

elementi marketinškega spleta, poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne 

znamke. Omenjene raziskave (Yasin in soavtorji 2007, 38–48, Pappu in soavtorji 2005a, 

696–717) preučujejo v večjem obsegu trajne dobrine in ugotavljajo pozitivno povezavo 

med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. 

Pri pregledu literature ne zasledimo raziskav obravnavanega področja na primeru 

izdelkov široke potrošnje, prav tako ne raziskav na primeru piščančjih izdelkov, ki bodo 

predmet naše raziskave. Iz pregleda izvedenih raziskav tudi ugotavljamo, da skuša 

večina raziskav meriti vpliv porekla izdelka na zaznano vrednost blagovne znamke pri 

porabnikih skozi spremenljivke, ki jih v svojih modelih zaznane vrednosti navajata 

Aaker (1996) in Keller (1998): prepoznavnost imena blagovne znamke, zaznana 

kakovost, asociacije o blagovni znamki, zvestoba blagovni znamki, druge edinstvene 

lastnosti blagovne znamke, imidž blagovne znamke in opaznost blagovne znamke. Ne 

zasledimo pa raziskav, ki poskušajo meriti vpliv porekla izdelka na zaznano vrednost 

blagovne znamke pri porabnikih skupaj z izbranimi elementi marketinškega spleta, kot 

so oglaševanje, izdelek, distribucija in cena. Ugotovimo torej pomanjkanje raziskav, 

kjer bi avtorji preučevali medsebojne povezave med navedenimi dejavniki, posebej še 

na primeru izdelkov široke potrošnje, kakor tudi na primeru piščančjih izdelkov. V 

tranzicijskih državah, tudi v Sloveniji, tovrstnih raziskav nismo zasledili. 

Na podlagi pregleda teorije in empiričnih raziskav preučevanja povezav med 

poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke ugotovimo, da se z vidika 

celovitega preučevanja povezav med omenjenimi dejavniki pri porabnikih kaže potreba 

po bolj poglobljenem proučevanju omenjenega področja, predvsem pa potreba po 

jasnejši preučitvi tako neposrednih in posrednih povezav in moči teh povezav med 

posameznimi dejavniki. Ker ni dovolj celovitih pristopov, je mogoče, da obstoječi 

modeli povezav med poreklom izdelka in ostalimi lastnostmi izdelka dajejo nepopolno 

sliko. Pregled in ugotovitve izvedenih raziskav s področja vpliva porekla izdelka 

prikazujemo v prilogi 1. 

Najpomembnejši raziskovalni problemi s področja preučevanja povezav med 

poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke so naslednji: 

− večina objavljenih raziskav je precej statičnih, zasledimo le redke novejše 

pristope v raziskavah s področja porekla izdelka, ki poskušajo biti bolj 

vseobsegajoče in merijo vplive porekla izdelka na zaznave porabnikov skupaj z 

nekaterimi drugimi elementi marketinškega spleta izdelka, kot sta cena in tržno 

komuniciranje; 

− večina avtorjev (Damjan in Vida 1996, Vida 2002, Vida in Maher 2002) v 

raziskavah, izvedenih v Sloveniji in širši regiji jugovzhodne Evrope (Vida in 



Pregled raziskav preučevanja povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne 
znamke izdelka  

23 

Dmitrovič 2001a in 2001b) obravnava vpliv porekla skozi prizmo pomena 

nacionalne identitete in etnocentrizma porabnikov; 

− navkljub pomembnosti poznavanja obnašanja porabnikov, nakupnih vzorcev, 

vpliva porekla izdelka na porabnikovo vrednotenje izdelkov in blagovnih 

znamk za postavljanje marketinških strategij, so raziskave, vezane na 

preučevanje vpliva porekla izdelka v Sloveniji, redke; 

− tako v domači kot tuji literaturi, ki obravnava trg izdelkov široke potrošnje, 

kamor uvrščamo tudi področje piščančjih izdelkov, ki je predmet našega 

raziskovanja, ne zasledimo raziskav, ki bi preučevale povezave med poreklom 

izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. 

Na slovenskem trgu izdelkov široke potrošnje zasledimo pestro izbiro uvoženih 

piščančjih izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk. Za porabnike, ki so od dneva vstopa 

Slovenije v EU soočeni z veliko izbiro blagovnih znamk in njihovih izdelkov, pa 

predstavljajo relativno novost. Naraščajoča tuja konkurenca ima pogosto uničujoč vpliv 

na domače gospodarstvo, zato je za marketinške managerje pomembno, da poznajo 

stališča in obnašanje porabnikov v zvezi z nakupovanjem domačih oziroma tujih 

(uvoženih) izdelkov. V tem okviru je raziskovanje vpliva porekla izdelka na nakupni 

proces odločanja porabnika in njegovo odločitev o blagovni znamki izdelka domačega 

oziroma tujega porekla zelo zanimivo, saj predstavlja pomemben dejavnik obnašanja 

porabnikov. 

V četrtem in petem poglavju smo naredili pregled teoretičnih osnov porekla izdelka 

ter pripravili pregled izvedenih raziskav preučevanja povezav med poreklom izdelka in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke. Analizirali smo glavne smeri preučevanja in 

povzeli ključne ugotovitve nekaterih raziskav. Pregledali smo tudi dosedanje 

raziskovalne študije omenjenega področja v Sloveniji. Zbrani sekundarni podatki 

teoretičnih osnov porekla izdelka ter rezultati izvedenih preteklih raziskav 

obravnavanega področja so izhodišče za izvedbo poglobljene raziskave, s katero bomo 

zasnovali konceptualni model za ugotavljanje povezav med poreklom izdelka in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke. Sočasno bomo pri oblikovanju temeljne teze 

raziskave upoštevali razmišljanja avtorjev Jaffe in Nebenzahl (2001), Papadopoulos in 

Heslop (1993), Parameswaran in Pisharodi (1994), ki poreklo izdelka že štejejo kot 

dodatno sestavino marketinškega spleta, ki ima močan vpliv na obnašanje porabnikov. 

Navedeno razmišljanje sicer še ni dokazano in podprto s številnimi raziskavami, ki bi 

jih lahko zasledili v literaturi, posebej pa ne z raziskavami s področja izdelkov široke 

potrošnje. Iz navedenega razloga bomo oblikovali temeljno tezo doktorske disertacije, 

ki jo bomo preverjali v sklopu empiričnega dela doktorske disertacije, na primeru 

izdelkov široke potrošnje, natančneje na primeru piščančjih izdelkov. 
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6 KONCEPT BLAGOVNE ZNAMKE 

Koncept blagovne znamke je ena izmed priljubljenih tem avtorjev (Aaker 1991, 

Keller 1993, Kapferer 1997, Kotler 1998, Aaker in Joachimsthaler 2000, de Chernatony 

2002, Konečnik 2006). Naraščajoče število objavljenih prispevkov v znanstvenih 

revijah s področja marketinga in managementa predstavlja samo enega izmed kazalcev, 

s katerimi je mogoče utemeljevati aktualnost koncepta. Nadaljnji razlog vidimo v 

nastajanju novih, za preučevano področje specializiranih revij (Journal of Brand 

Management, Journal of Product and Brand Management).  

Koncept blagovne znamke opredelimo kot koncept njene identitete oziroma kot 

koncept vrednosti blagovne znamke. Koncept identitete blagovne znamke obravnavamo 

z vidika skrbnikov. Koncept vrednosti blagovne znamke pa z vidika porabnikov 

(Konečnik 2006). V doktorski disertaciji se bomo osredotočili na koncept vrednosti 

blagovne znamke, saj bomo preučevali povezave med poreklom izdelka, elementi 

marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke z vidika 

slovenskih porabnikov ter skušali potrditi temeljno tezo in ostale hipoteze raziskave, ki 

predpostavljajo pozitivne povezave med omenjenimi dejavniki. 

Blagovne znamke postajajo ena izmed aktualnejših tem razmišljanj in pogovorov 

tudi na slovenskem poslovnem področju. Glavni vzrok je predvsem dejstvo, da so po 

mnenju managerjev blagovne znamke največje premoženje podjetij (Konečnik 2005). 

Opremljanje oziroma označevanje z blagovno znamko je v današnjem času tako 

močan dejavnik, da skoraj ni stvari, ki ne bi bila označena z imenom blagovne znamke. 

Porabniki imajo vedno več zahtev, pričakovanj odlične kakovosti, funkcionalnosti 

izdelka ter imidža blagovne znamke. Spreminjanje vrednot porabnikov močno vpliva na 

njihov odnos do blagovnih znamk. Potreba po poznavanju obnašanja porabnikov je 

skozi razvoj proizvodne, izdelčne, prodajne in marketinške usmerjenosti postajala 

vedno večja in sčasoma nujna. Navedene spremembe in zahteve porabnikov silijo 

podjetja, da prilagajajo strategije upravljanja blagovnih znamk spremembam na trgu. 

Definiranje strategije blagovne znamke je neposredno povezano z oblikovanjem 

marketinškega spleta. Bolj kot bomo pozorni na to, kaj porabniki potrebujejo, na razvoj 

izdelkov, ki njihove potrebe zadovoljujejo, oblikovanje ustrezne cenovne politike in 

distribucijske mreže ter učinkovito marketinško komuniciranje s ciljnimi trgi, tem večji 

uspeh lahko pričakujemo, saj bodo naši izdelki prilagojeni potrebam in zahtevam 

porabnikov. Uspeh bo hkrati vodilo k zvestobi, ki je podlaga za ponavljajoče nakupe in 

temelj vsake močne blagovne znamke (Arnold 1992). Končni cilj koncepta blagovne 

znamke je zasnovati in oblikovati blagovno znamko ter o njej komunicirati tako 

uspešno, da postane privlačna za katero koli kategorijo osnovnih potreb porabnikov 

(Kline 1999, 10). 
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6.1 Opredelitev blagovne znamke 

V literaturi je mogoče najti več različnih definicij blagovne znamke, ki so si morda 

vsaj navidezno različne, v svojem bistvu pa večinoma izražajo isto. Najpogosteje 

navedeno pojmovanje blagovne znamke je pojmovanje AMA (Kotler 1998). AMA 

opredeljuje blagovno znamko kot »ime, izraz, simbol in obliko ali kombinacijo 

naštetega, ki je namenjena prepoznavanju in ločevanju izdelkov ali storitev enega 

oziroma skupine podjetij od konkurenčnih podjetij« (Kotler 1998, 444, Kapferer 1997, 

187). Je celota vseh zaznav, predstav, asociacij o izdelku ali storitvi v glavah 

porabnikov. Tudi Aaker (1991) je podobno opredelil blagovno znamko, in sicer kot 

razlikovalno ime oziroma simbol (logo, zaščitni znak, značilna embalaža), ki ima namen 

razlikovati izdelek oziroma storitev od konkurentov. Kapferer (1997, 25) in Upshaw 

(1995, 6) razlikovalni in komunikacijski funkciji dodajata še pomensko in simbolno, 

nobeden od njiju pa blagovne znamke ne opredeljujeta kot izdelek, temveč kot njegovo 

poreklo. Tako Kapferer (1997, 25) poudarja, da blagovna znamka ni izdelek, temveč 

poreklo le-tega, Upshaw (1995, 6) pa navaja, da je blagovna znamka simbol, ki služi za 

razlikovanje izdelkov ali storitev enega podjetja od drugih in ima dve osnovni funkciji: 

razlikuje izdelke med seboj in opredeljuje poreklo izdelka. Iz rezultatov lastne 

kvalitativne raziskave lahko izpeljemo definicijo, da blagovna znamka sporoča 

porabnikom informacijo o kakovosti izdelka, tradiciji, imidžu, proizvajalcu ter poreklu 

izdelka. Blagovna znamka se tesno povezuje s poreklom izdelka. 

6.2 Pomen blagovne znamke 

V današnjem času prenasičenosti z informacijami in marketinškim pritiskom nad 

porabniki predstavljajo blagovne znamke temelj kakovosti, doslednosti in zaupanja 

(Kapferer 1997, 15–18). Blagovna znamka porabnikom olajša nakup, saj vedo katere 

koristi bodo pridobili z nakupom izdelka uveljavljene blagovne znamke. Močna in 

uveljavljena blagovna znamka porabniku zraven funkcionalnih koristi zagotavlja še 

emocionalne koristi. Njihovo vlogo tako za porabnike kot za lastnike prikazuje tabela 

6.1. 

Blagovna znamka porabnikom posreduje informacije o poreklu izdelka in 

njegovemu proizvajalcu. Marketinške aktivnosti proizvajalca in porabnikove izkušnje z 

blagovno znamko zmanjšujejo tveganje pri nakupu izdelka, skrajšajo in pocenijo sam 

nakupni proces (porabniku ni treba razmišljati o nakupu, ni mu treba iskati drugih 

možnosti). Porabniki zaupajo blagovni znamki in ji ostajajo zvesti, v zameno pa 

zahtevajo maksimiranje lastne funkcije koristnosti prek učinkovitosti, cene, promocije 

in distribucije izdelka (Keller 1998). V množici izdelkov široke potrošnje postaja 

blagovna znamka ključni vir diferenciacije, je obljuba, ki porabniku poleg funkcionalnih 

koristi zagotavlja še emocionalne koristi (Doyle 1994). 
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Tabela 6.1 Vloga blagovne znamke 

Porabnik Lastnik 
− Prepoznavnost izdelka 
− Zmanjševanje tveganja 
− Zmanjševanje stroškov iskanja  
− Olajša in pospeši odločitev nakupa 
− Omogoča preglednost na trgu 
− Zaveza s proizvajalcem izdelka 
− Sporočanje kakovosti 
− Zvezda stalnica v svetu sprememb 
− Dodana vrednost 
− Informacija o poreklu izdelka 
− Informacija o proizvajalcu 

− Diferenciacija in segmentacija trga 
− Vir konkurenčne prednosti 
− Vir pogajalske moči 
− Predmet prodaje na finančnih trgih 
− Olajša uvajanje novih izdelkov 
− Dodatna donosnost 
− Krepi konkurenčni položaj 
− Odpira vrata novim kupcem 
− Dodajanje edinstvenih asociacij izdelku 

Vir: Keller 1998, 7–9. 

V nadaljevanju doktorske disertacije se bomo osredotočli na vlogo blagovne 

znamke za porabnike, saj bomo v empiričnem delu prikazali rezultate raziskave 

preučevanja zaznane vrednosti blagovne znamke z vidika slovenskih porabnikov na 

primeru izdelkov široke potrošnje, natančneje na primeru piščančjih izdelkov. 

Kotler in soavtorji (1999, 571–572) vlogo blagovne znamke za porabnika delijo na 

štiri nivoje: 

− Lastnosti – blagovna znamka prikliče določene lastnosti izdelka (na primer 

blagovna znamka Poli v porabniku spodbudi predstavo z lastnostmi, kot so 

visoka kakovost, visoka varnost, neponovljiv okus njenih izdelkov ter izdelki 

za višji sloj porabnikov). 

− Koristi – porabnik ne kupuje lastnosti, temveč koristi (maksimira lastno 

funkcijo koristnosti). Lastnosti se tako spremenijo v funkcionalne in 

emocionalne koristi (npr. lastnosti visoka varnost, visoka kakovost lahko 

prevedemo v korist: ni mi treba vedno razmišljati o tem, če se varno in 

kakovostno prehranjujem). 

− Vrednote – blagovna znamka opredeljuje lastnikove vrednote (vrednote 

porabnikov piščančjih izdelkov blagovne znamke Poli so: uveljavitev v družbi, 

denar, uživanje, družina in prijatelji) (Kline in soavtorji 2006, Hrastar in 

soavtorji 2008). 

− Osebnost – blagovna znamka privlači tiste porabnike, ki enačijo predstavo o 

sebi s predstavo o izdelku (piščančje izdelke blagovne znamke Poli kupujejo 

porabniki, ki so ambiciozni: želijo doseči višji standard, imajo pestro življenje 

z izzivi in stremijo h uspehu (Kline in soavtorji 2006, Hrastar in soavtorji 

2008). 



Koncept blagovne znamke 

28 

6.3 Uravnotežen pogled na blagovno znamko 

Novejši pristopi opredeljevanja blagovne znamke poudarjajo smiselnost 

uravnoteženega pogleda na blagovno znamko, ki jo je treba opazovati tako z notranjega 

kakor tudi zunanjega vidika. Notranji pogled je predstavljen predvsem s konceptom 

identitete blagovne znamke, ki navaja njene glavne značilnosti z vidika managerjev 

oziroma skrbnikov (Kapferer 1997, de Chernatony 1999, Aaker in Joachimsthaler 

2000). Zunanji vidik na blagovno znamko v nasprotju z notranjim pogledom zajema 

njeno ovrednotenje z vidika morebitnih porabnikov, pri katerih analiziramo njihovo 

zavedanje, podobo, zaznano kakovost ter zvestobo blagovni znamki. Splet navedenih 

dejavnikov analizirajo porabniki v nakupnem procesu odločanja s pomočjo elementov 

marketinškega spleta izdelka (cena, izdelek, razpoložljivost/dostop izdelka, 

oglaševanje). Rezultat predstavlja zaznano vrednost blagovne znamke v očeh 

porabnikov (Barwise 1993, Keller 1993, Aaker 1996). Čeprav z omenjenima pogledoma 

pristopamo k analizi blagovne znamke z različnih zornih kotov, predlagajo strokovnjaki 

oba vidika kot soodvisna in povezana pristopa pri modernem analiziranju blagovnih 

znamk (de Chernatony 1999). 

Slika 6.1 Uravnotežen pogled na blagovno znamko 

 
Vir: Konečnik 2006, 266 

Pri uravnoteženem pogledu na blagovno znamko igrata pomembno vlogo identiteta 

in premoženje blagovne znamke (slika 6.1). Identiteta blagovne znamke opredeljuje, 

kakšna je blagovna znamka v resnici, kako naj bi jo porabniki videli, razumeli in kakšen 

odnos naj bi z njo izoblikovali. Je element prenašanja sporočil o izdelkih širšemu 

občinstvu (Kapferer 1997). Identiteto blagovne znamke oblikujejo v podjetju. Pri 

ustvarjanju identitete blagovne znamke igrajo pomembno vlogo tako managerji in 

skrbniki znamke, kakor tudi ostali zaposleni, ki skrbijo za njeno uveljavitev na trgu 

(Konečnik 2006, 268). 

Pri opredeljevanju blagovne znamke z notranjega vidika prihaja vedno bolj v 

ospredje tudi njeno dojemanje v očeh potencialnih porabnikov. V danem okviru lahko 

izpostavimo predvsem blagovno znamko kot podobo, ki jo zaznavajo porabniki v svojih 

glavah (Boulding 1956, Joyce 1963), blagovno znamko kot osebnost, ki se skuša čim 

bolj približati osebnostnim značilnostim njenih potencialnih porabnikov (Plummer 

1985, Blackston 1992, Wee 2004) ter tako zgraditi dolgoročen odnos med porabniki in 
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blagovno znamko (Blackston 1992). Premoženje blagovne znamke, kot zunanji pogled 

na blagovno znamko (Konečnik 2006), je tem višje, čim višja je zvestoba blagovni 

znamki, zavedanje o obstoju blagovne znamke, zaznana kakovost blagovne znamke ter 

jasnost asociacij v zvezi z blagovno znamko. 

Koncept zaznane vrednosti blagovne znamke je osrednje področje, ki ga bomo 

preučevali v sklopu empiričnega dela doktorske disertacije, zato tudi v teoretičnem delu 

konceptu blagovne znamke in njeni zaznani vrednosti posvečamo nekoliko več 

pozornosti. V sklopu raziskave bomo skušali ugotoviti, kakšen vpliv ima poreklo 

izdelka na zaznano vrednost blagovne znamke. Sočasno bomo iskali povezave med 

elementi marketinškega spleta in zaznano vrednostjo blagovne znamke. Zaznano 

vrednost blagovne znamke bomo preučevali z zunanjega vidika, torej z vidika zaznane 

vrednosti blagovne znamke v očeh slovenskih porabnikov. Iz navedena razloga smo 

predhodno preučili koncept blagovne znamke, uravnotežen pogled nanjo ter pomen 

blagovne znamke za porabnika. 

Porabniki so pogosto pristranski do izdelkov tujega porekla. Zavračajo uvožene 

izdelke, ker so zaskrbljeni za blaginjo domačega gospodarstva (Bilkey in Ness 1982, 

Shimp in Sharma 1987, Vida in Dmitrovič 2001a). Blagovne znamke in izdelke, ki so 

proizvedeni v lastni državi, vrednotijo bolje kot izdelke iz tujih držav (Han in Terpstra 

1988, Good in Huddleston 1995). Navedene ugotovitve so pomembne v našem primeru 

raziskovanja, saj prav tako predvidevamo pozitivno povezavo med domačim 

(slovenskim) poreklom izdelka in zaznano vrednostjo njegove blagovne znamke. 

Izpeljali smo hipotezo H1a, ki predpostavlja pozitivno povezavo med domačim 

poreklom piščančjega izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke izbranega 

izdelka pri porabnikih. 
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7 ZAZNANA VREDNOST BLAGOVNE ZNAMKE 

V tem poglavju bomo podali razvoj teorije in modelov koncepta zaznane vrednosti 

blagovne znamke za porabnika in predstavili sodobne opredelitve in modele zaznane 

vrednosti, kot jih navajajo izbrani avtorji s področja marketinga. Poglavje bomo 

smiselno zaokrožili s pregledom merilnih lestvic zaznane vrednosti izdelkov in 

blagovnih znamk. 

7.1 Koncept zaznane vrednosti blagovne znamke v očeh porabnika 

Velik izziv slovenskim managerjem pomeni iskanje odgovora na vprašanje: ali bo 

podjetje sposobno obdržati oziroma ustvariti močne blagovne znamke v očeh 

porabnikov, za katere bodo pripravljeni plačati zahtevano vrednost? Takšna skrb za 

blagovne znamke je po vstopu Slovenije v EU še izrazitejša, saj postajajo slovenske 

znamke evropske in imajo možnost nastopa na večjem trgu. Ta ponuja več priložnosti 

za njihov uspeh kakor tudi večje nevarnosti za njihov obstoj. 

Avtorji, ki preučujejo zaznano vrednost izdelkov, se soočajo s težavami pri njenem 

opredeljevanju. Težave izhajajo predvsem iz subjektivnosti in dinamičnosti koncepta 

(Pisnik Korda 2008, 42). Kljub temu obstajajo splošno veljavna pravila, kot je na 

primer, da zaznano vrednost določijo porabniki in ne podjetja (Anderson in Narus 1998, 

Woodruff in Gardial 1996, Zeithaml 1988), ali kot pravi Khalifa (2004): »Vrednost ni 

tisto, kar ponudnik da v menjavo, temveč tisto, kar porabnik dobi iz menjave.« 

Zaznana vrednost je široko uporabljen koncept, ki ga uporabljajo različne discipline 

v poslovnih vedah, kot na primer računovodstvo, finance, proizvodni menedžment in 

marketing (Ulaga in Chacour 2001, 527). Število izdelkov ter njihovih blagovnih znamk 

zaradi svojega naraščajočega značaja iz leta v leto dobesedno preplavlja sodobne 

porabnike, ki pa imajo zaradi spremenjenega življenja vedno manj časa za poglobitev v 

resnične prednosti in koristi našega izdelka v primerjavi s konkurenčnimi izdelki. 

Kreiranje superiorne vrednosti izdelka in blagovne znamke za porabnika je edina pot, ki 

zagotavlja dolgoročen uspeh na trgu (Pisnik Korda 2008, 11). 

Blagovne znamke se med seboj razlikujejo glede na moč in vrednost, ki jo imajo na 

trgu. Obstajata dva glavna razloga, zaradi katerih je bilo v zadnjem desetletju 

preučevanju vrednosti blagovne znamke namenjeno tako veliko pozornosti. Prvi razlog 

je finančna ocena vrednosti blagovne znamke. Za podjetje je zelo pomembno, da ve, 

kako investicije v blagovne znamke ter različne strategije upravljanja z blagovno 

znamko vplivajo na poslovni rezultat. Drugi razlog je potreba po poznavanju vrednosti 

blagovne znamke, ki se je pojavila kot posledica višjih stroškov marketinga ter večje 

konkurence. Zaradi tega so podjetja začela iskati metode, s katerimi bi lahko preučevale 

učinkovitost marketinških vložkov (Keller 1993, 2). Ta dva razloga sta tudi povod za 

ločevanje med finančno vrednostjo (angl. brand value) in premoženjem blagovne 
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znamke (angl. brand equity). Terminološko se razlikujeta. Vrednost blagovne znamke 

pomeni njeno finančno vrednost. Premoženje blagovne znamke pa gledamo v okviru 

marketinškega vidika, ki pomeni osnovo vrednosti blagovne znamke. Za številna 

podjetja predstavlja blagovna znamka premoženje. Premoženje blagovne znamke je tem 

višje, čim višja je zvestoba blagovni znamki, zavedanje o obstoju blagovne znamke, 

zaznana kakovost blagovne znamke ter jasnost asociacij v zvezi z blagovno znamko 

(Irmscher 1993, 106). 

Teoretično podlago koncepta zaznane vrednosti izdelka najdemo v moderni 

mikroekonomski teoriji, natančneje v teoriji koristnosti (Caruana in soavtorji 2000). 

Porabniki danes ne kupujejo izdelkov zaradi njih samih ali zaradi značilnosti, ki jih 

imajo, temveč kupujejo splete koristi, ki jim ob upoštevanju vseh stroškov, ki jih morajo 

žrtvovati, nudijo čisto koristnost. Tako je torej vrednost nekega izdelka za porabnika 

enaka razliki med uporabno vrednostjo izdelka, ki pomeni splet koristi, ki jih izdelek 

daje porabniku, in vsemi stroški, ki jih ima porabnik s pridobitvijo in uporabo izdelka 

(Snoj in Pisnik Korda 2006, 50). 

Glede na omenjeno opredelitev lahko zaznano vrednost zapišemo tudi v obliki 

enačbe: 

ZV=UV–C,  

kjer je ZV = zaznana vrednost izdelka za porabnika, UV = uporabna vrednost 

izdelka, to so vse koristi, ki jih porabnik prejme s pridobitvijo izdelka in C = cena 

izdelka, ki vključuje poleg nominalne cene (cena, izražena v denarju) še vse druge 

stroške pridobitve, ki jih pogosto imenujemo nedenarni stroški (porabljen čas, vložen 

napor) in stroške uporabe izdelka v denarni ali nedenarni obliki (popravila, inštrukcije 

za uporabo). 

Sintezo sodobnih opredelitev vrednosti blagovne znamke izdelka predstavljamo v 

tabeli 7.1. 

Če povzamemo opredelitve zaznane vrednosti, lahko zapišemo, da med njimi pri 

različnih avtorjih najdemo več stičnih točk. Vrednost za porabnika je povezana z 

njegovim poznavanjem izdelka, nakupom in uporabo izdelka. Prav tako je vrednost za 

porabnika vezana na zaznavanje porabnika in je podjetje ne more objektivno določiti, 

torej govorimo o izrazito subjektivnem konceptu. Vse opredelitve po svoje pomenijo 

kompromis med tistim, kar porabnik dobi z izdelkom, in tistim, kar mora vložiti za 

pridobitev izdelka. Vrednost za porabnika je kompleksen (Lapierre 2000), dinamičen 

(Parasuraman in Grewal 2000) in večplasten koncept (Woodall 2003). 
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Tabela 7.1 Pregled najpogostejših opredelitev vrednosti blagovne znamke izdelka 

Avtor(ji)  Opredelitev 

Zeithaml (1988) Zaznana vrednost je sestavljena iz kvalitativnih in 
kvantitativnih, objektivnih in subjektivnih dejavnikov, ki 
skupaj tvorijo nakupno izkušnjo porabnika. 

Farquhar (1989) Vrednost blagovne znamke pomeni dodano vrednost 
podjetju, trgu ali porabniku, s katero blagovna znamka 
obogati izdelek. 

Zeithaml (1988) 
Sinha in DeSarbo (1998) 
Sweeney in soavtorji (1999) 
Zeithaml in soavtorji (1999) 
Ulaga in Chacour (2001) 

Vrednost je celotna ocena porabnikov o koristih izdelka 
določene blagovne znamke. Ta ocena temelji na zaznavanju 
razlik med tistim, kar morajo dati porabniki, in tistim, kar z 
izdelkom pridobijo. 

Monroe (1990) 
Dodds in soavtorji (1991) 
Naumann in Jackson (1999) 

Vrednost je razmerje med zaznanimi koristmi in zaznanimi 
žrtvami. 

Aaker (1991) Vrednost blagovne znamke je skupek elementov v očeh 
porabnika: zavedanje blagovne znamke, asociacije o 
blagovni znamki, zaznana kakovost in lojalnost blagovni 
znamki. 

Keller (1998) Vrednost blagovne znamke je skupek asociacij in vedenj 
porabnikov, dobaviteljev in podjetja, lastnika blagovne 
znamke, ki omogočajo večji obseg prodaje in/ali višje marže, 
kot bi bile mogoče brez blagovne znamke, in dajejo blagovni 
znamki močno ubranljivo razlikovalno konkurenčno 
prednost (Marketing Science Institute). 

Myers (2003), Pappu in 
soavtorji (2005b) 

Vrednost blagovne znamke je dodana vrednost podjetju, trgu 
ali porabniku, s katero blagovna znamka obogati izdelek. 

Wang in soavtorji (2008) Vrednost blagovne znamke je vir konkurenčne prednosti za 
podjetje, saj so porabniki nagnjeni h kupovanju izdelkov, ki 
nosijo dobro poznano in cenjeno ime. 

Vir: Pisnik Korda 2008, 50, Keller 1998, 43, Myers 2003, Pappu in soavtorji 2005b, Wang 
in soavtorji 2008. 

7.2 Modeli zaznane vrednosti 

Ne glede na številne opredelitve zaznane vrednosti lahko teoretične prispevke 

avtorjev združimo v tri kategorije modelov zaznane vrednosti (Khalifa 2004, 647): 

− modeli sestavin vrednosti, 

− modeli, ki poudarjajo razmerje med koristmi in žrtvami in 

− modeli vzrokov in posledic (angl. means-end models). 
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7.2.1 Modeli sestavin vrednosti 

Osnovni tipi vrednosti, uporabljeni v raziskavah vrednosti, so (Khalifa 2004): 

− vrednost ugleda (angl. esteem value) ali hotenje (angl. want), ki pri porabniku 

kaže stopnjo želje po lastništvu in/ali uporabi konkretnega izdelka, zaradi 

spoštovanja, ki ga ima ta izdelek med porabniki, 

− menjalna vrednost (angl. exchange value) ali premoženje (angl. worth), ki 

pojasnjuje, zakaj je izdelek za porabnika zanimiv ter kako in kdaj bo porabnik 

izdelek uporabljal in 

− koristnost (angl. utility), ki je primarni element vrednosti. 

Kanov model zaznane vrednosti (slika 7.1), ki ga uvrščamo med elemente sestavin 

vrednosti vsebuje tri sestavine vrednosti (Khalifa 2004): 

− nezadovoljujoče značilnosti ali sestavine izdelka (angl. dissatisfiers), ki morajo 

biti prisotne, 

− zadovoljujoče značilnosti ali sestavine izdelka (angl. satisfiers), za katere je 

značilno, da več kot jih je, bolj bo porabnik zadovoljen in 

− značilnosti ali sestavine, ki porabnika navdušujejo (angl. exciters). 

Slika 7.1 Kanov model zaznav porabnikov 

 
Vir: Khalifa 2004, 648. 

Nezadovoljujoče značilnosti izdelka so tiste, ki jih porabniki pričakujejo in jih 

večinoma ponudniki tudi zagotavljajo. Ker so torej pričakovane, njihova prisotnost 

ponavadi ne navdušuje porabnikov, če pa niso prisotne, to pri porabnikih povzroča 
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nezadovoljstvo. Te značilnosti imenujemo osnovne oziroma 'must-be' potrebe 

(Thomson 1998, 19). Po Levittovem (1980, 85–86) konceptu ravni izdelka so to 

značilnosti, ki so vsebovane v osnovni in pričakovani ravni izdelka in jih imenujemo 

higieniki. 

Zadovoljujoče značilnosti so tiste, ki jih porabniki pričakujejo in izrazito zahtevajo. 

Porabniki so razočarani, če so njihove potrebe slabo zadovoljene, ob prisotnosti teh 

značilnosti pa porabniki izkazujejo zadovoljstvo. Te značilnosti so pogosto opredeljene 

kot minimalni standardi za obstoj izdelka na trgu. 

Navdušujoče značilnosti so tiste, ki jih porabniki ne pričakujejo in pogosto 

pomenijo domiselne značilnosti izdelka ali storitve. Pogosto te značilnosti na domiselni 

način zadovoljujejo latentne potrebe porabnikov. Ker so nepričakovane, ni negativnih 

učinkov, če jih ni, če pa so prisotne, imajo ponavadi pozitiven učinek, ki povzroča pri 

porabnikih navdušenost. 

7.2.2 Modeli, ki poudarjajo razmerje med koristmi in žrtvami 

V teh modelih je zaznana vrednost opredeljena kot razmerje, kompromis ali razlika 

med vsemi koristmi, ki jih porabnik dobi z izdelkom, in vsemi stroški, ki jih ima z 

njegovo pridobitvijo in uporabo. Večina avtorjev med celotne stroške vključuje tako 

denarne kot nedenarne stroške porabnika. Grönroos (2000) razdeli tako koristi kot žrtve 

na dva dela, in sicer na epizodno raven in na raven odnosa. Ob tem ločuje tudi med 

osnovno vrednostjo (angl. core value) in dodatno vrednostjo (angl. added value). 

Osnovna vrednost se nanaša le na razmerje med koristmi in žrtvami, ki izhajajo iz 

osnovnega izdelka, dodatna vrednost pa je tista, ki izhaja iz spremljajočih in dodatnih 

storitev v procesu odnosa, v primerjavi z vsemi stroški, ki nastanejo v odnosu v nekem 

časovnem obdobju. 

Bistven pozitiven razvojni korak v modelih, ki poudarjajo razmerje med koristmi in 

žrtvami, je upoštevanje žrtev, ki jih (začetni) modeli sestavin vrednosti ne upoštevajo. 

Njihova slabost pa je v tem, da ne namenjajo dovolj pozornosti dinamiki oblikovanja 

vrednosti kot tudi ne vzrokom za višanje oziroma nižanje vrednosti. Ti modeli ne 

povezujejo na primer koristi in žrtev z vrednotami porabnikov, z motivi porabnikov ter s 

posledicami, ki se kažejo v nadaljnjih vedenjskih odzivih porabnikov. 

7.2.3 Modeli vzrokov in posledic (angl. means-end models) 

Teorija vzrokov in posledic (angl. means-end theory) domneva, da povezave med 

značilnostmi izdelka, posledicami, ki nastanejo v času uporabe in osebnimi vrednotami 

porabnika tvorijo podlago za njegov odločitveni proces (Khalifa 2004). 

Teorija vzrokov in posledic poskuša pojasniti, kako porabniku izbira izdelka 

omogoča dosego njegovih želja in stanj. Porabnik doseže (želene ali neželene) posledice 

uporabe izdelka bodisi neposredno, z uporabo izdelka ali posredno, po uporabi izdelka 
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(Huber in soavtorji 2001). Levitt pravi (1980, 84), da je izdelek celovit skupek 

vrednostnih zadovoljstev. Porabniki pripisujejo vrednost izdelkom skladno z zaznanimi 

sposobnostmi izdelka, da zadovolji njihove potrebe. Izdelek, ki zadovolji porabnikove 

praktične potrebe, ima funkcionalno vrednost, medtem ko izdelek, ki zadovolji 

porabnikove potrebe po samoizražanju (angl. self-expression), posreduje simbolično 

vrednost (de Chernatony in soavtorji 2000, 46). Vrednost izhaja iz naučenih zaznav 

porabnika, njegovih preferenc in njegovega sistema vrednotenja (Woodruff 1997). 

Model na sliki 7.2 prikazuje povezavo med pričakovano in zaznano vrednostjo ter 

zadovoljstvom porabnika. 

Slika 7.2 Odnos med pričakovano in zaznano vrednostjo ter zadovoljstvom 

porabnika 

 
Vir: Woodruff in Gardial 1996, 65 in Wodruff 1997, 142. 

Porabniki razmišljajo o izdelku kot o skupku specifičnih značilnosti izdelka in 

značilnostih njegovega delovanja ter vseh mogočih koristih, ki izhajajo iz tega. Ob 

uporabi izdelka oblikujejo tudi želene posledice uporabe izdelka, kar se izraža v 

uporabni vrednosti izdelka. Na podlagi posledic uporabe izdelka porabniki oblikujejo 

nove, želene cilje in namene, povezane z izdelkom. 

Med cilji in nameni, želenimi posledicami uporabe in želenimi značilnostmi izdelka 

obstajajo dvosmerne povezave. Tako so cilji in nameni porabnika, povezani z 

določenim izdelkom, podlaga za določitev pomembnosti posamezne posledice uporabe 

izdelka. Oboje, tako cilji in nameni kot želene posledice uporabe, pa so podlaga za 

določitev pomembnosti posameznih značilnosti izdelka. 

Porabniki ocenjujejo izdelke ob upoštevanju želenih značilnosti, posledic in ciljev 

glede na položaj, v katerem so. Če se položaj spremeni, se spremenijo tudi želene 

značilnosti, posledice in cilji. 



Zaznana vrednost blagovne znamke  

37 

7.3 Merjenje zaznane vrednosti blagovne znamke z uporabo lestvic PERVAL 
(angl. percived value scale) in OBE (angl. overall brand equity) 

Teoretične opredelitve, ki smo jih opisali v poglavjih 6 in 7, pripomorejo k 

celovitejšemu razumevanju blagovne znamke in njene zaznane vrednosti, vendar pa 

številne izmed njih ne ponujajo meril (merilnih lestvic) za zbiranje podatkov o zaznani 

vrednosti (Petrick 2002, 121). Zaznana vrednost je bila vse do leta 2000 najpogosteje 

merjena z enorazsežnostnimi merili, kjer so anketirani na enorazsežnostni lestvici 

ocenjevali, kako zaznavajo vrednost nakupa (Gale in Wood 1994). Problem 

enorazsežnostnih meril je v tem, da porabniki vrednost razumejo subjektivno, zato se 

lahko od uporabnika do uporabnika zelo razlikuje (Whittaker in soavtorji 2007, 

Zeithaml 1988). Zato je vprašljiva tudi veljavnost koncepta zaznane vrednosti, če je ta 

merjen samo enorazsežnostno (Woodruff in Gardial 1996). Drugi neločljivo povezani 

problem merjenja zaznane vrednosti po samo eni razsežnosti je, da sicer dobimo oceno, 

kakšna je ta vrednost, vendar pa nam rezultat ne pove ničesar o tem, kaj spremeniti, da 

bi vrednost izboljšali. Pregled literature pokaže, da obstajata dva glavna tokova 

operacionalizacije zaznane vrednosti. Poleg že omenjene enorazsežnostne 

operacionalizacije, katere glavni predstavniki so na primer Monroe (1990), Zeithamlova 

(1988), Grewal in soavtorji (1998), Bolton in Drew (1991), je pomemben tudi drugi tok, 

ki zaznano vrednost obravnava večrazsežnostno. Bistvo večrazsežnostnega pristopa je v 

tem, da upošteva več med seboj povezanih spremenljivk, ki pojav zaznane vrednosti 

obravnavajo s kompleksnega vidika. Glavni predstavniki te sodobne struje so na primer 

Woodruff in Gardial (1996), Holbrook (1999), Yoo in soavtorji (2000), Sweeney in 

Soutar (2001), Wang in soavtorji (2004). 

Najmočnejšo metodološko podporo in največ empiričnih preverjanj ima merilna 

lestvica PERVAL (angl. percived value scale) avtorjev Sweeney in Soutar (2001), ki se 

nanaša na merjenje ponakupne zaznane vrednosti otipljivih izdelkov. Avtorja sta 

oblikovanje merilne lestvice začela s 83 kazalniki, ki sta jih razdelila v naslednje 

skupine: 

− 32 funkcionalnih kazalnikov, od tega 17 kazalnikov za zaznano kakovost in 15 

kazalnikov za zaznano ceno, 

− 29 kazalnikov, ki se nanašajo na socialno vrednost in 

− 22 kazalnikov, ki se nanašajo na čustva. 

S procesom statističnega prečiščevanja kazalnikov sta prišla do končnega nabora 19 

kazalnikov, ki sta jih razdelila v štiri razsežnosti: čustvena vrednost, socialna vrednost, 

funkcionalna vrednost I (cena oziroma vrednost za vloženi denar) in funkcionalna 

vrednost II (zaznana kakovost), kot jih prikazujemo v tabeli 7.2. 
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Tabela 7.2 Merilna lestvica PERVAL (angl. percived value scale) 

Razsežnost Kazalnik* 

Funkcionalna vrednost I 
(kakovost, delovanje) 

Izdelek je konsistentne kakovosti. 
Izdelek je dobro izdelan. 
Izdelek ima sprejemljiv standard kakovosti. 
Izdelek je slabo izdelan. ® 
Izdelek ne bo trajal dolgo (njegova življenjska doba bo kratka). ® 
Izdelek ima konsistentno raven delovanja 

Čustvena vrednost V tem izdelku uživam. 
Izdelek rad uporabljam. 
Pri uporabi izdelka se počutim sproščenega. 
Ob tem izdelku se dobro počutim. 
Ta izdelek mi daje določene užitke. 

Funkcionalna vrednost 
II (cena in vrednost za 
denar) 

Ta izdelek ima razumno ceno. 
Ta izdelek daje primerno vrednost za denar. 
To je dober izdelek glede na plačano ceno. 
Ta izdelek je ekonomičen. 

Socialna vrednost S tem izdelkom se počutim v družbi sprejetega. 
Ta izdelek izboljša zaznavo mene v okolju. 
Ta izdelek naredi dober vtis na druge ljudi. 
Ta izdelek daje lastniku družbeno priznanje. 

* Kazalniki so bili merjeni na sedemstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je ocena 1 
pomenila, da se s trditvijo popolnoma ne strinja, medtem ko ocena 7, da se s trditvijo 
popolnoma strinja. 

Vir: Sweeney in Soutar 2001, 212. 

Funkcionalna vrednost I zajema koristi, ki izhajajo iz zaznane kakovosti izdelka in 

zaznanega delovanja izdelka. Funkcionalna vrednost II zajema koristi, ki izhajajo iz 

denarne cene izdelka in pričakovane (ali zaznane) privarčevane vrednosti oziroma 

znižanja stroškov za porabnika. Socialna vrednost se nanaša na izboljšanje 

posameznikove (socialne) samopodobe in zajema koristi, ki izhajajo iz sposobnosti 

izdelka, da pripomore k izboljšanju porabnikove (samo)podobe v družbi. Čustvena 

vrednost zajema koristi, ki izhajajo iz občutkov ali čustvenih stanj, ki jih izdelek 

povzroča pri porabniku. Merilna lestvica je po vseh statističnih kazalnikih veljavna in 

zanesljiva. Lestvica PERVAL je večrazsežnostne narave in jo je mogoče aplicirati na 

številne izdelke, ima pa seveda tudi pomanjkljivosti. Meri samo ponakupno zaznano 

vrednost izdelka, ne pa tudi zaznane celo(s)tne vrednosti nakupa, torej zanemarja vse 

storitvene sestavine. Upoštevati je treba tudi, da je bila lestvica razvita predvsem za 

merjenje zaznane vrednosti otipljivih izdelkov in ne za merjenje zaznane vrednosti 

storitev (Snoj 1998, 35). 

Naslednji primer večrazsežnostnega pristopa je merilna lestvica OBE (angl. overall 

brand equity), ki sta jo razvila avtorja Yoo in Donthu (2001). Omenjena lestvica se 

nanaša na merjenje zaznane vrednosti otipljivih izdelkov in njihovih blagovnih znamk. 
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OBE merilna lestvica vključuje 34 kazalnikov, ki so razvrščeni v devet razsežnosti 

(tabela 7.3): 

− trije kazalniki, ki se nanašajo na zaznano ceno, 

− trije kazalniki, ki se nanašajo ugled prodajalne, kjer se izdelek prodaja, 

− trije kazalniki, ki se nanašajo distribucijo izdelka, 

− trije kazalniki, ki se nanašajo oglaševanje izdelka, 

− trije kazalniki, ki se nanašajo na pogajanja o ceni, 

− šest kazalnikov, ki se nanašajo na zaznavanje kakovosti, 

− trije kazalniki, ki se nanašajo lojalnost blagovni znamki, 

− šest kazalnikov, ki se nanašajo na asociacije in zavedanje blagovne znamke in 

− štirje kazalniki, ki se nanašajo na zaznano vrednost blagovne znamke. 

Tabela 7.3 Merilna lestvica OBE (angl. overall brand equity) 

Razsežnost Kazalnik* 

Cena Cena izdelka blagovne znamke X je visoka. 
Cena izdelka blagovne znamke X je nizka®. 
Izdelek blagovne znamke X je drag. 

Ugled prodajalne Prodajalna, kjer lahko kupim izdelek blagovne znamke X prodaja 
izdelke visoke kakovosti. 
Prodajalna, kjer lahko kupim izdelek blagovne znamke X naj bi 
ponujala izdelke visoke kakovosti. 
Prodajalna, kjer lahko kupim izdelek blagovne znamke X, prodaja 
izdelke prepoznavnih blagovnih znamk. 

Distribucija Več prodajaln prodaja izdelek blagovne znamke X v primerjavi s 
konkurenčnim izdelkom. 
Izdelek blagovne znamke X ima na prodajnih policah večje število 
prodajaln kot istovrstni izdelek konkurenčne blagovne znamke. 
Izdelek blagovne znamke X je distribuiran skozi maksimalno število 
prodajaln. 

Oglaševanje Izdelek blagovne znamke X je intenzivno oglaševan. 
Oglaševalske akcije izdelka blagovne znamke X so dražje v primerjavi 
z oglaševalskimi akcijami konkurenčnih blagovnih znamk. 
Oglase izdelka blagovne znamke X pogosto opazim. 

Pogajanje za ceno Ponujena cena izdelka blagovne znamke X je velikokrat ugodna. 
Cena izdelka blagovne znamke X je izpostavljena. 
Cena izdelka blagovne znamke X je bolj poudarjena kot je smiselno. 

Zaznana kakovost Izdelek blagovne znamke X je visoke kakovosti. 
Verjetnost, da je blagovna znamka X kakovostna, je izredno visoka. 
Verjetnost, da blagovna znamka X opravlja svojo funkcijo, je zelo 
visoka. 
Verjetnost, da je blagovna znamka X zanesljiva, je zelo visoka. 
Izdelek blagovne znamke X je zelo dobre kakovosti. 
Izdelek blagovne znamke X je zelo slabe kakovosti ®. 



Zaznana vrednost blagovne znamke  

40 

Tabela 7.3 – nadaljevanje 

Lojalnost blagovni 
znamki 

Blagovni znamki X sem lojalen/a. 
Vedno izberem blagovno znamko X. 
Nikoli ne izberem konkurenčne blagovne znamke, če je blagovna 
znamka X na voljo na prodajni polici. 

Asociacije in 
zavedanje blagovne 
znamke 

Seznanjen/a sem z izgledom blagovne znamke X. 
Blagovno znamko X prepoznam v množici konkurenčnih blagovnih 
znamk. 
Seznanjen/a sem z izgledom logotipa blagovne znamke X. 
Nekateri značilnosti blagovne znamke X se spomnim zelo hitro. 
Hitro prepoznam logotip blagovne znamke X. 
Nekaterih značilnosti blagovne znamke X se zelo težko spomnim.® 

Zaznana vrednost 
blagovne znamke 

Smiselno je, da kupujem blagovno znamko X namesto katere koli 
konkurenčne blagovne znamke, tudi če sta enaki. 
Tudi če ima konkurenčna blagovna znamka enake lastnosti kot 
blagovna znamka X, raje kupim blagovno znamko X. 
Tudi če je konkurenčna blagovna znamka enako dobra kot blagovna 
znamka X, raje kupim blagovno znamko X. 
Tudi če se konkurenčna blagovna znamka ne razlikuje od blagovne 
znamke X, je pametneje, da kupim blagovno znamko X. 

* Kazalniki so bili merjeni na petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je ocena 1 
pomenila, da se s trditvijo popolnoma ne strinja, medtem ko ocena 5, da se s trditvijo 
popolnoma strinja. 

Vir: Yoo in soavtorji 2000, 203. 

Merilni lestvici PERVAL (sedemstopenjska Likertova lestvica) in OBE 

(petstopenjska Likertova lestvica) smo uporabili pri oblikovanju trditev za 

operacionalizacijo latentnih spremenljivk za preverjanje v kvantitativni raziskavi. Za 

vsak element marketinškega spleta (izdelek, cena, distribucija, oglaševanje), za poreklo 

izdelka ter za zaznano vrednost blagovne znamke izdelka smo oblikovali sklop trditev, 

ki smo jih preverjali v anketnem vprašalniku kvantitativne raziskave na sedemstopenjski 

merski lestvici. Poudariti je treba, da preprosto prenašanje že uveljavljenih lestvic v 

drug kulturni in ekonomski prostor ni primerno, saj porabniki zaradi različnih socio-

kulturnih in ekonomskih razmer zaznavajo izdelke različno, zato je treba tovrstne 

lestvice prirediti (Jabnoun in Khalifa 2005, 383). Merilni lestvici PERVAL in OBE smo 

priredili in pripravili sklop trditev za naš primer raziskovanja. 
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8 ZNAČILNOSTI ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE V 
SLOVENIJI 

Živilskopredelovalna industrija je ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti 

tako v Evropski uniji (EU) kot v Sloveniji in se uvršča med najstarejše industrijske veje. 

Rezultat proizvodnje živilskopredelovalne industrije so živilski proizvodi za končno 

porabo ali polproizvodi, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Vse do leta 1995 se je 

v Sloveniji uporabljala Enotna klasifikacija dejavnosti (EKD), po kateri so 

živilskopredelovalno industrijo sestavljale tri panoge: proizvodnja živilskih proizvodov 

(oznaka 0130), proizvodnja pijač (0131) in proizvodnja krmil (0132). Vse panoge, razen 

panoga proizvodnje krmil, so se delile naprej v podskupine. S prehodom slovenskega 

gospodarstva v tržno gospodarstvo ter z njegovim vse večjim vključevanjem v 

mednarodno menjavo je nastala potreba po zagotovitvi mednarodno primerljivih 

podatkov, zato je Vlada Republike Slovenije leta 1994 sprejela in leta 2007 dopolnila 

Uredbo o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 

69/2007). Tako je Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) nadomestila EKD. Po 

SKD uvrščamo živilskopredelovalno industrijo v področje C – predelovalne dejavnosti, 

v podpodročje proizvodnja hrane (živil) (10), pijač (11) in tobačnih izdelkov (12) ter v 

posamezne skupine (SURS 2010a):  

C/10 proizvodnja živil (živil) in pijač, 

C/10.1 proizvodnja mesa in mesnih izdelkov, 
C/10.2 predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev, 

C/10.3 predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, 

C/10.4 proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob, 

C/10.5 predelava mleka, 

C/10.6 mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov, 

C/10.7 proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin, 

C/10.8 proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, 

C/10.9 proizvodnja krmil in hrane za hišne živali 

C/11 proizvodnja pijač, 

C/12 proizvodnja tobačnih izdelkov. 

V zadnjem času se na področju prodaje hrane pojavljajo velike spremembe in s tem 

tudi novi izzivi in priložnosti. Sodobna živilska podjetja dopolnjujejo svoj tradicionalni 

proizvodni program glede na zahteve vse bolj izbirčnih porabnikov. S pomočjo sodobne 

tehnologije predelave proizvajajo izdelke, ki se odlikujejo z ustreznostjo sestavin, 

zajamčeno kakovostjo, zdravstveno neoporečnostjo in praktično uporabo. K temu 

pripomorejo tudi sodobni postopki pakiranja, distribucije, prodaje in kontrole. 
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8.1 Pomen živilskopredelovalne industrije v makroekonomskih agregatih 

Leta 2008 je dejavnost proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov v bruto 

domači proizvod Slovenije (BDP) prispevala 1,3 % dodane vrednosti, v zaposlenih pa je 

bil njen delež nekoliko pod 1,8 %. Delež živilskopredelovalne industrije v BDP se je 

občutno zmanjšal že v letu pred pristopom k EU (zaprtje zelo donosne tobačne 

industrije), negativni trend pa se je nadaljeval tudi v letih po pristopu. V prvih treh letih 

po pristopu k EU se je delež živilskopredelovalne industrije v BDP letno zmanjševal v 

povprečju za desetinko odstotne točke, leta 2008 pa se je delež zmanjšal za dve 

desetinki odstotne točke. K temu je najverjetneje prispevala ukinitev proizvodnje 

sladkorja in zaostrene finančno-gospodarske razmere. 

Slika 8.1 Delež živilskopredelovalne industrije v BDP in zaposlenosti v obdobju 

od 1995 do 2008 leta 
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Vir: Kuhar 2010, 1. 

Po letu 1999 se neprestano zmanjšuje tudi delež živilskopredelovalne industrije v 

zaposlenih. V prvih dveh letih po pristopu k EU se je delež v zaposlenih sicer 

zmanjševal, vendar manj izrazito, kot je padal delež živilskopredelovalne industrije v 

bruto dodani vrednosti. Z letom 2006 pa se je trend zmanjševanja pospešil, tako da je 

presegel trende zmanjševanja deleža v dodani vrednosti. Izjema je zadnje analizirano 

leto, ko je delež živilskopredelovalne industrije v BDP padel bolj, kot se je zmanjšal 

delež v zaposlenih. 

8.2 Poslovanje živilskopredelovalne industrije 

Leta 2008 je bilo v 532 podjetjih živilskopredelovalne industrije zaposlenih 14.358 

delavcev, kar je 5,6 % manj kot v predhodnem letu in 26,3 % manj kot leta 2000. Leta 

2008 se je število zaposlenih ponovno pomembno zmanjšalo. Število zaposlenih v 

panogi se zmanjšuje že od leta 2002, vendar je zniževanje v letih 2007 in 2008 občutno 
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večje kot v predhodnih letih. Ponovno ugotavljamo povečanje števila registriranih 

podjetij v panogi, in to kljub razmeroma neugodnim ekonomskim razmeram v zadnjem 

obdobju. Leta 2007 je bilo registriranih 6,6 % podjetij več kot leta 2006. 

Slika 8.2 Gibanje števila zaposlenih v živilskopredelovalni industriji 

14.358

15.217
16.669

18.315
18.141

18.938

19.841

19.281

19.473

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2003 2005 2006 2007 2008

 
Vir: Kuhar 2010. 

Prihodki živilskopredelovalne industrije so leta 2008 znašali 2,01 milijarde EUR, 

kar je realno za 1,8 % nižje, kot leta 2007. Tako se je vrednost prodaje v 

živilskopredelovalni industriji realno približala na raven iz leta 2007. Prihodki od izvoza 

ter kazalnik izvozne usmerjenosti živilskopredelovalne industrije kažeta negativne 

spremembe. Leta 2008 so prihodki od prodaje na tujih trgih znašali 384 milijone EUR, 

kar je realno okoli 3,7 % manj, kot v predhodnem letu. Izvozna usmerjenost se je leta 

2008 znižala za skoraj dva odstotka in je znašala 18,6 %, medtem ko pa primerjava z 

letom 2000 kaže na 6,7 % povečanje. 

Produktivnost merjena s prihodki od prodaje na zaposlenega se je leta 2008, kljub 

negativnim trendom pri prihodkih in izvozu ponovno izboljšala. Povprečno je 

zaposlenec v živilski dejavnosti ustvaril 143,4 tisoč EUR prihodkov, kar je 4,0 % več, 

kot leta 2007. Rast produktivnosti leta 2007 je znašala 11,4 %. V zadnjih letih opažamo 

izrazito izboljševanje produktivnosti, ki je dosežena po t. i. pasivni poti z 

zmanjševanjem zaposlenih. To potrjuje tudi izraziti padec dodane vrednosti na 

zaposlenega. V zadnjem letu se je le-ta realno znižala za dobrih 6,3 % in je znašala 32,5 

tisoč EUR. Tudi dolgoročni trendi so pri kazalniku produktivnosti ugodnejši kot pri 

dodani vrednosti na zaposlenega, saj je slednja višja kot leta 2000 za 3,6 %, 

produktivnost pa je realno višja skoraj za več kot petino. 
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Tabela 8.1 Gibanje pomembnejših kazalnikov poslovanja živilskopredelovalne industrije v obdobju od leta 2000 do 2008 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Indeks* 

2008/2007 
Indeks* 

2008/2000 
Št. podjetij  388 377 394 404 424 426 441 499 532 106,6 137,1 
Št. zaposlenih  19.473 19.281 19.841 18.938 18.141 18.315 16.669 15.217 14.358 94,4 73,7 
Sredstva (mrd EUR)  2,10 2,12 2,26 2,29 2,38 2,50 2,55 2,93 3,00 96,6 113,5 
Prihodki od prodaje (mrd EUR)  1,73 1,80 1,85 1,85 1,82 1,76 1,88 1,98 2,06 98,2 94,3 
Prihodki od izvoza (mrd EUR) 0,30 0,34 0,34 0,32 0,30 0,30 0,33 0,38 0,38 96,3 100,7 
Izvozna usmerjenost (%)1 17,47 18,95 18,31 17,38 16,56 16,76 17,71 19,01 18,64 98,1 106,7 
Produktivnost (000 EUR)2 89,02 93,39 93,20 97,63 100,37 96,10 112,94 130,35 143,4 104,0 127,9 
Dodana vrednost na zap (000 
EUR)3 

24,90 25,09 26,12 27,41 25,98 25,01 27,76 32,78 32,45 93,7 103,6 

Dobiček / izguba na zap. (000 
EUR)4 

1,18 0,33 2,23 2,32 -0,50 0,10 1,83 5,47 0,83 14,3 55,9 

Donosnost sredstev (ROA) (%)5 1,09 0,3 1,95 1,91 -0,38 0,07 1,20 2,84 0,40 14,0 36,3 
Donosnost prodaje (ROS) (%)6 1,32 0,35 2,39 2,37 -0,5 0,11 1,62 4,20 0,58 13,8 43,7 

* indeksi kazalnikov v EUR so revalorizirani 

Vir: Kuhar 2010, 5. 

                                                      
1 Izvozna usmerjenost = Prihodki na tujih trgih / Čisti prihodki iz prodaje 
2 Produktivnost = Čisti prihodki iz prodaje / Povprečno število zaposlencev 
3 Dodana vrednost na zaposlenega = Dodana vrednost / Povprečno število zaposlencev 
4 Neto čisti dobiček oz. izguba na zaposlenega = Neto čisti dobiček oz. izguba / Povprečno število zaposlencev 
5 Donosnost sredstev (ROA) = Neto čisti dobiček oz. izguba / Sredstva 
6 Donosnost prodaje (ROS) = Neto čisti dobiček oz. izguba / Čisti prihodki iz prodaje 
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Kazalniki, ki temeljijo na podatkih iz računovodskih bilanc, so pogosto vključeni v 

analizo konkurenčnosti in uspešnosti poslovanja industrijskih panog. Pri analizi 

uspešnosti poslovanja slovenske živilskopredelovalne industrije so uporabljeni podatki, 

ki jih pripravlja Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Rezultati poslovanja slovenske živilskopredelovalne industrije so se leta 2008 sicer 

nekoliko poslabšali, vendar negativni trendi niso bili tako izraziti, da bi ponovno dosegli 

neugodne vrednosti iz popristopnega obdobja. 

8.3 Značilnosti mesnopredelovalne industrije 

Mesnopredelovalno industrijo uvrščamo po SKD v podpodročje proizvodnja hrane, 

pijač, krmil in tobačnih izdelkov ter v skupino proizvodnja mesa in mesnih izdelkov. 

Mesnopredelovalna industrija je največji sektor živilskopredelovalne industrije v 

Sloveniji. Leta 2008 je ustvarila 27,7 % prihodkov, imela 27,7 % zaposlenih in je 

ustvarila 18,7 % dodane vrednosti (tabela 8.2). 

Mesnopredelovalna industrija vključuje proizvodnjo različnih vrst mesa in mesnih 

izdelkov: goveje meso in izdelki, svinjsko meso in izdelki, predelava in konzerviranje 

rib, rakov in mehkužcev ter perutninsko meso in izdelki, kamor se uvrščajo kot 

podskupina zraven piščančjega mesa tudi piščančji izdelki. Slednji so predmet raziskave 

pričujoče doktorske disertacije. 

V nadaljevanju prikazujemo konkurenčni položaj blagovnih znamk posebnih salam, 

ki bodo predmet obravnave v kvantitativni raziskavi empiričnega dela doktorske 

disertacije. 

Vodilna blagovna znamka v blagovni skupini posebnih salam iz perutninskega 

mesa na slovenskem trgu je blagovna znamka Poli. Na slovenskem trgu dosega okrog 

51 % količinski in 65 % vrednostni tržni delež v svoji blagovni skupini (slika 8.3 in 

slika 8.4). 
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Tabela 8.2 Osnovni kazalniki strukture živilskopredelovalne panoge leta 2008 

Dejavnost 
Število 
podjetij 

Število 
zaposlenih 

Prihodki od 
prodaje 

Prihodki na 
tujih trgih 

Dodana 
vrednost 

Čisti 
dobiček 

Čista 
izguba 

C Predelovalne dejavnosti (mrd EUR) 6.676 198.011 23,99 15,01 6,34 0,87 0,25 
10+11+12 Proizvodnja hrane (živil) , pijač, tobačnih 
izdelkov (mrd EUR) 

532 14.358 2,06 0,38 0,47 0,05 0,02 

Struktura 10+11+12 (%)         
Proizvodnja hrane (živil), pijač in krmil (10+11) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10.1 Pro. mesa in mesnih izdelkov 13,91 27,66 27,62 24,24 18,75 10,96 61,91 
10.2 Pred. in konzerviranje rib, rakov 0,94 2,01 0,74 1,36 1,17 1,59 0,43 
10.3 Pred. in konzerviranje sadja in zelenjave 7,14 6,40 5,70 7,27 6,69 5,58 1,32 
10.4 Pro. rastlinskih in živalskih olj in maščob 1,50 0,97 2,10 1,66 1,36 3,21 0,34 
10.5 Pred. mleka 4,70 8,32 14,33 14,53 10,38 8,87 5,06 
10.6 Mlinarstvo, pro. škroba in škrobnih izd. 2,07 3,42 2,41 1,60 2,66 2,25 0,09 
10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin 41,73 27,07 13,59 3,17 20,82 11,20 7,64 
10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov 11,84 9,68 13,10 34,15 12,79 17,68 13,32 
10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali 2,82 2,80 4,73 3,32 2,91 2,66 2,13 
11 Proizvodnja pijač 13,35 11,66 15,67 8,69 22,45 36,01 7,77 
12. Proizvodnja tobačnih izdelkov - - - - - - - 

Vir: Kuhar 2010, 8. 
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Slika 8.3 Vodilne blagovne znamke v blagovni skupini posebnih salam iz 

perutninskega mesa v obdobju od februarja 2007 do januarja 2010 

(količinski tržni deleži v %)  

 
Vir: Nielsen 2010. 

Slika 8.4 Vodilne blagovne znamke v blagovni skupini posebnih salam iz 

perutninskega mesa v obdobju od februarja 2007 do januarja 2010 

(vrednostni tržni deleži v %)  

 
Vir: Nielsen 2010. 
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V kvantitativni raziskavi bomo na primeru dveh konkurenčnih blagovnih znamk 

piščančjih salam Poli in Pivka evalvirali konceptualni model povezav med poreklom 

izdelka, elementi marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. 

V čedalje širšem in odprtem konkurenčnem okolju naraščajoče število konkurentov 

in predvsem agresivne marketinške strategije domačih trgovcev z nižje cenovno 

pozicioniranimi trgovskimi blagovnimi znamkami perutninskih izdelkov, pojav 

konkurenčnih perutninskih izdelkov tujega porekla, silijo proizvajalce, da namenjajo 

večjo pozornost celovitemu upravljanju blagovnih znamk. Tako gradijo zvestobo 

porabnikov in večjo vrednost blagovnih znamk za porabnike, hkrati pa zagotavljajo 

uspeh na trgu. Podjetja so osredotočena na porabnike, ki imajo vedno večjo moč, zrelost 

večine trgov vpliva na kratek življenjski cikel izdelkov, poreklo izdelka ima vedno večji 

pomen v nakupnem procesu odločanja, obseg konkurence je globalen, zmagujejo pa 

inovativna podjetja. 
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9 KONCEPTUALNI MODEL POVEZAV MED POREKLOM IZDELKA 
IN ZAZNANO VREDNOSTJO BLAGOVNE ZNAMKE 

9.1 Namen raziskave 

V prvi fazi bomo izvedli kvalitativno raziskavo, katere namen je oblikovati in 

ovrednotiti nabor ključnih elementov, povezanih s poreklom izdelka, elementi 

marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. Za kvalitativno 

metodo raziskave se bomo odločili predvsem zato, ker je uporabna v začetni fazi 

raziskovanja, ko šele spoznavamo širino in globino preučevanega problema. 

V drugi fazi bomo izvedli kvantitativno raziskavo, katere namen je ugotavljanje 

povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. Hkrati bomo 

primerjali vpliv izbranih elementov marketinškega spleta izdelka z vplivom, ki ga ima 

poreklo izdelka na zaznano vrednost blagovne znamke. Ob koncu raziskave bomo 

oblikovali skupne ugotovitve preučevanega področja in evalvirali primernost 

konceptualnega modela za preučevanje omenjenih povezav. Model bo zasnovan na 

rezultatih kvalitativne in kvantitativne raziskave. Predpostavljamo, da ga bo z 

ustreznimi prilagoditvami mogoče pozneje razširiti tudi kot temelj za konstrukcijo 

splošnega modela in pripravo bolj poglobljenih raziskav s področja merjenja vpliva 

porekla izdelka na obnašanje porabnikov ter njihovo percepcijo zaznane vrednosti 

blagovne znamke. 

9.2 Cilji raziskave 

Cilji raziskave doktorske disertacije so razdeljeni na cilje kvalitativne in na cilje 

kvantitativne raziskave. 

Cilji kvalitativne raziskave 

S kvalitativno raziskavo bomo poglobljeno raziskali pomen porekla izdelka v 

nakupnem procesu odločanja ter odnose med poreklom izdelka, elementi marketinškega 

spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. Določili bomo nabor latentnih 

spremenljivk za preverjanje v kvantitativni raziskavi ter operacionalizirali latentno 

spremenljivko poreklo izdelka. Posebno pozornost bomo namenili razvoju 

kakovostnega merilnega instrumenta (anketnega vprašalnika) za merjenje povezav med 

poreklom, elementi marketinškega spleta in zaznano vrednostjo blagovne znamke 

izdelka v kasnejši kvantitativni raziskavi. Cilj kvalitativne raziskave je zagotoviti, da so 

koncepti v konceptualnem modelu opredeljeni tako, kot jih zaznavajo in razumejo 

porabniki v Sloveniji. Cilj kvalitativne raziskave je tudi preveriti raziskovalno hipotezo 

H1c, s katero bomo skušali potrditi domnevo, da je glede na različne geografske ravni 

porekla izdelka (regija/država/širše geografske entitete), na podlagi katerih lahko 

porabniki vrednotijo izdelke, v zavesti porabnikov najbolj prisotna raven države. 
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Cilji kvantitativne raziskave 

Cilj kvantitativne raziskave je preveriti temeljno tezo, raziskovalne hipoteze H1a, 

H1b, H2, H3, H4 in H5 in evalvirati lasten model povezav med poreklom izdelka in 

njegovim vplivom na zaznano vrednost blagovne znamke, in sicer posebej za blagovno 

znamko Poli in posebej za njeno konkurenčno blagovno znamko Pivka ter pri tem 

upoštevati tudi povezave med vplivi elementov marketinškega spleta na zaznano 

vrednost blagovne znamke izbranega izdelka. Preučevali bomo način in moč povezav 

latentnih spremenljivk v modelu. 

9.3 Temeljna teza 

Temeljna teza doktorske disertacije se glasi: poreklo izdelka ima vsaj tako 

statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke kot izbrani elementi 

marketinškega spleta (oglaševanje, izdelek, distribucija in cena). 

Obrazložitev: 

K oblikovanju temeljne teze doktorske disertacije je pripomoglo razmišljanje, da 

ima poreklo izdelka, ob naraščajočem zavedanju lastne nacionalne in kulturne identitete 

porabnikov, statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke. 

Ugotavljamo, da učinek porekla izdelka v splošnem deluje z drugimi vhodnimi 

spremenljivkami, kot so poznavanje izdelka, značilnosti porabnika, značilnosti države, 

nacionalizem in domoljubnost. Naštete vhodne spremenljivke vplivajo na zaznavanje 

vrednosti blagovne znamke izdelka in nakupne odločitve porabnika. Informacija o 

poreklu izdelka vpliva na porabnika v procesu vrednotenja izdelka in njegove blagovne 

znamke glede na njegovo zaznano poreklo. Pozitivna podoba države porekla izdelka v 

očeh porabnika vpliva na njegovo nakupno odločitev in višjo zaznano vrednost 

blagovne znamke. Porabnik je izdelkom, ki izvirajo iz držav s pozitivno podobo, 

naklonjen, medtem ko je izdelkom iz držav z neugodno podobo nenaklonjen (Johansson 

2000, 70). 

Temeljna teza doktorske disertacije se nanaša na povezavo med poreklom izdelka 

in zaznano vrednostjo blagovne znamke izbranega izdelka pri porabnikih. Omenjena 

povezava bo analizirana v kontekstu izbranih elementov marketinškega spleta. 

Temeljno tezo bomo preverjali pri porabnikih v Sloveniji in na primeru dveh piščančjih 

izdelkov izbranih blagovnih znamk, ki sta na slovenskem trgu konkurenčni blagovni 

znamki. V raziskavo bomo vključili piščančjo salamo blagovne znamke Poli in 

piščančjo salamo konkurenčne blagovne znamke, Pivka. Pri slovenskih porabnikih 

bomo preverjali vpliv slovenskega in hrvaškega porekla izbranega izdelka na zaznano 

vrednost njegove blagovne znamke. 



Konceptualni model povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke  

51 

Temeljna teza raziskave bo testirana s pomočjo za ta namen postavljenih hipotez. 

Raziskava bo temeljila na zbiranju informacij s pomočjo anketnega vprašalnika, ki bo 

omogočil pridobitev informacij za testiranje hipotez. 

9.4 Hipoteze 

Z namenom testiranja temeljne teze raziskave so uporabljene v nadaljevanju 

navedene hipoteze, ki so preverljive v praksi, izražajo odnose med spremenljivkami in 

bodo empirično testirane s statističnimi metodami in metodami multivariatne analize. 

Hipoteza (H1a), ki temelji na temeljni tezi doktorske disertacije, predpostavlja 

pozitivno povezavo med domačim poreklom piščančjega izdelka in zaznano vrednostjo 

blagovne znamke izbranega izdelka pri porabnikih. 

Obrazložitev: 

Sodobna literatura marketinga navaja naraščajoč pomen nacionalnosti izdelkov 

široke potrošnje ter naraščajoč pomen porekla izdelka v nakupnem procesu odločanja 

(D'Astous in Ahmad 1999, Kotler in Gertner 2002, Balabanis in Diamantopoulos 2004, 

Javalgi in soavtorji 2005, Vukasović 2010, Vida in Maher Pirc 2006). Ugotavljamo, da 

poreklo izdelka vpliva na porabnikovo vrednotenje izdelkov in njihovih blagovnih 

znamk (Vukasović 2003). Porabnik se v procesu vrednotenja izdelkov in blagovnih 

znamk oprijema vseh dostopnih informacij, le-te najprej selekcionira, nato pa obdeluje 

razpoložljive informacije o izdelku in se nato odloči za nakup izdelka izbrane blagovne 

znamke. Literatura o obnašanju porabnikov na mednarodnih trgih dokazuje, da so 

porabniki pogosto pristranski do izdelkov tujega porekla. Porabniki zavračajo uvožene 

izdelke, ker so zaskrbljeni za blaginjo domačega gospodarstva (Bilkey in Ness 1982, 

Shimp in Sharma 1987, Vida in Dmitrovič 2001a). Blagovne znamke in izdelke, ki so 

proizvedeni v lastni državi, vrednotijo bolje kot izdelke iz tujih držav (Han in Terpstra 

1988, Good in Huddleston 1995). Predvidevali smo, da se kaže pozitivna povezava med 

domačim (slovenskim) poreklom izdelka in zaznano vrednostjo njegove blagovne 

znamke tudi v našem primeru raziskovanja. Na podlagi navedenih povezav smo izpeljali 

hipotezo H1a. 

V doktorski disertaciji bomo v zvezi s poreklom izdelka in zaznano vrednostjo 

blagovne znamke preverili tudi hipotezo (H1b),7 ki predpostavlja, da je zaznana 

vrednost preučevane blagovne znamke piščančjega izdelka domačega (slovenskega) 

                                                      
7 Slednja hipoteza ni preverjena simultano z drugimi hipotezami, temveč je preverjena 

ločeno oziroma neodvisno glede na druge hipoteze. Hipoteze H1b ni bilo mogoče preverjati 
simultano z ostalimi hipotezami, ker bi postal tako izdelan strukturni model preveč kompleksen. 
S hipotezo H1b tudi ne bomo preverjali povezav med latentnimi spremenljivkami (kar bomo pri 
hipotezah H1a, H2, H3, H4 in H5 preverjali s strukturnim modelom), temveč primerjamo 
srednje vrednosti (višja oziroma nižja zaznana vrednost blagovne znamke). 
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porekla statistično značilno višja kot zaznana vrednost te blagovne znamke piščančjega 

izdelka, ki ni domačega porekla. 

Ali ima poreklo izdelka statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne 

znamke, bomo v doktorski disertaciji preverjali pri porabnikih v Sloveniji in na primeru 

dveh piščančjih izdelkov slovenskega porekla. Podatki bodo obdelani simultano. Izvedli 

bomo sistematično analizo hkratnih vplivov, kar bo prispevalo k širitvi znanja na 

obravnavanem področju. 

H1c: Glede na različne geografske ravni porekla izdelka, kot so regija/država/širše 

geografske entitete,8 na podlagi katerih lahko porabniki vrednotijo izdelke, je v zavesti 

porabnikov najbolj prisotna raven države. 

Obrazložitev: 

V veliko primerih je zaznava različnih lastnosti izdelka opredeljena s poreklom – 

državo blagovne znamke (angl. country of brand). Avtorji (Nagashima 1977, Wall in 

Heslop 1986) povezujejo zaznano vrednost izdelka z državo porekla izdelka. Porabniki 

v pogojih povečane globalne komunikacije in konkurence dobijo vedno več informacij 

o tujih državah. S tem lažje in bolj zanesljivo vrednotijo izdelek oziroma blagovno 

znamko na podlagi njegovega porekla. Avtorji Johansson (2000), Niss (1996), Al-

Sulaiti in Baker (1998), Papadopoulos in Heslop (2002) obravnavajo vplive porekla 

izdelka na porabnika v procesu vrednotenja izdelka glede na njegovo zaznano poreklo – 

državo blagovne znamke, bolj splošno pa glede na lastnost, ki jo označuje oznaka angl. 

»Made in …« ali »Proizvedeno v …«. Na podlagi pregleda izsledkov izvedenih raziskav 

smo izpeljali naslednjo hipotezo (H1c). 

Poleg omenjenih dveh hipotez v zvezi s poreklom izdelka bomo v doktorski 

disertaciji preverjali tudi druge hipoteze, ki se nanašajo na povezavo elementov 

marketinškega spleta izdelka in njihovega vpliva na zaznano vrednost blagovne 

znamke. Za vsak element marketinškega spleta izdelka je v nadaljevanju izpeljana 

hipoteza, pri čemer se vse nanašajo na kontekst Slovenije in na piščančja izdelka 

izbranih blagovnih znamk.9 

H2: Ugodnejše kot je razmerje med ceno in kakovostjo piščančjega izdelka, višja je 

zaznana vrednost blagovne znamke izbranega izdelka. 

                                                      
8 Npr. Evropska unija (EU) 
9 Hipoteze, ki se nanašajo na preverjanje vpliva elementov marketinškega spleta na 

zaznano vrednost blagovne znamke, so označene s H2, H3, H4 in H5 in niso samostojne 
oziroma so simultano povezane v konceptualni model, ki je predstavljen na sliki 9.1. 
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Obrazložitev: 

Avtorji (Rao in Monroe 1989, Sweeney in soavtorji 1999, Erevelles in soavtorji 

1999) so ugotovili, da višja zaznana cena vodi k višji zaznani kakovosti izdelkov. 

Rezultati raziskav avtorjev (Dodds in soavtorji 1991, Grewal in soavtorji 1998, 

Sweeney in soavtorji 1999, Pisnik Korda 2008) tudi kažejo, da zaznana cena 

neposredno vpliva na zaznano vrednost. V nakupnem procesu odločanja je informacija 

o ceni pomemben pokazatelj kakovosti in vrednosti izdelka ter njegove blagovne 

znamke. Visoko cenovno pozicionirani izdelki so zaznani kot izdelki višje kakovosti 

(Blattberg in Winniewski 1989, Dodds in soavtorji 1991, Kamakura in Russell 1993, 

Milgrom in Roberts 1986). V procesu menjave vsaka pridobitev izdelka in njegova 

uporaba pomeni za porabnika določene denarne in nedenarne stroške. Pri preučevanju 

povezave med zaznano ceno in zaznano vrednostjo večina avtorjev ugotavlja (Monroe 

1990, Teas in Agarwal 2000, Pisnik Korda 2008), da cena vpliva na zaznano vrednost v 

dveh smereh: po eni strani cena signalizira kakovost izdelka, po drugi pa pomeni znesek 

denarnih in nedenarnih žrtev, ki jih porabnik zazna pri pridobitvi in uporabi izdelka. Če 

je cena prenizka, lahko torej sporoča, da izdelek ni kakovosten, če je previsoka, pa 

lahko za porabnika pomeni prevelik strošek. V obeh primerih bi lahko bil vpliv take 

cene na zaznano vrednost blagovne znamke neugoden. V primeru, da sta cena in 

kakovost uravnovešena smo predvidevali, da to pozitivno vpliva na zaznano vrednost 

blagovne znamke izdelka. Na podlagi tega smo izpeljali hipotezo H2. 

V kontekstu konceptualnega modela na sliki 9.1 je ob poreklu in ceni izdelka 

preverjen tudi vpliv kakovostne distribucije (dostavnosti) na zaznano vrednost blagovne 

znamke. 

H3: Obstaja pozitivna povezava med kakovostno distribucijo izdelka in zaznano 

vrednostjo blagovne znamke. 

Obrazložitev: 

S pojmom kakovostna distribucija opredeljujemo redno (vsakodnevno) dostopnost 

izdelka na prodajnih policah prodajaln. Porabnik se lahko v procesu nakupnega 

odločanja odloči za nakup izbranega izdelka kadar koli, saj je izdelek ob kakovostni 

distribuciji vedno na razpolago za nakup. Raziskave kažejo, da redna prisotnost izdelka 

na prodajnih policah vpliva na zadovoljstvo porabnikov. Porabnikom prikrajša čas 

iskanja izbranega izdelka v različnih tipih prodajaln (Ferris in soavtorji 1989, Smith 

1992, Yoo in soavtorji 2000). Kakovostna distribucija oziroma redna prisotnost izdelka 

na prodajnih policah je tudi oglaševanje, kar lahko pozitivno vpliva na zaznano vrednost 

blagovne znamke izdelka. V primeru slabše distribucije izdelka oziroma v primeru, če 

izdelek ni širše oziroma vedno dostopen porabnikom, poveča to pri porabnikih 

nezadovoljstvo. V primeru sistematičnega ponavljanja nedostopnosti izdelka pomeni to 
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na srednji in dolgi rok negativen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke izdelka. 

Na podlagi tega smo izpeljali hipotezo H3. 

H4: Dober okus in ostale dobre lastnosti piščančjega izdelka pozitivno vplivajo na 

zaznano vrednost njegove blagovne znamke. 

Obrazložitev: 

Temeljni instrument marketinškega spleta je izdelek, ki predstavlja oprijemljivo 

ponudbo izdelka na trgu, vključno s kakovostjo, obliko, lastnostmi, opremljanjem z 

blagovno znamko in embaliranjem izdelka (Kotler 1998, 99–100). Izdelek je glavni vir 

zaznane vrednosti blagovne znamke. Z njim se porabniki srečujejo z blagovno znamko, 

prek njega podjetje blagovno znamko komunicira (Keller 1998, 176–181). Ponuditi 

izdelek, ki popolnoma zadovoljuje porabnikove potrebe in želje, je predpogoj uspešnega 

marketinga. V našem primeru raziskovanja se osredotočamo na lastnosti piščančjih 

izdelkov dveh blagovnih znamk ter ugotavljamo vpliv lastnosti izdelka na zaznano 

vrednost blagovne znamke izbranega izdelka. S pojmovanjem »lastnosti izdelka« 

imamo v mislih lastnosti, ki se neposredno vežejo na izdelek: njegov izgled, okus, 

obliko, praktičnost in kakovost surovin. Te lastnosti izdelka imajo zelo pomembno 

vlogo pri samem stiku z izdelkom, ko izdelek zaznavamo z več različnimi čuti. 

Embalažo izdelka, ki je sicer tudi pomembna, hipoteza H4 namenoma izključuje, saj 

slednja večinoma vpliva le na vizualno zaznavo oziroma je preveč povezana s samim 

oglaševanjem, kar je predmet hipoteze H5. Vpliv lastnosti izdelka na zaznano vrednost 

njegove blagovne znamke smo preverjali v kontekstu predstavljenega modela, s 

hipotezo H4. 

Pri hipotezah H3 in H4 je bilo posredno omenjeno oglaševanje, in sicer v 

kontekstu, da je oglaševanje tesno povezano s kvalitetno distribucijo ter primerno 

embalažo. 

H5: Kakovostno oglaševanje pozitivno vpliva na zaznano vrednost blagovne 

znamke. 

Obrazložitev: 

Rezultati raziskav avtorjev, ki so preučevali povezavo med oglaševanjem in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke, kažejo pozitiven vpliv oglaševanja na zaznano 

vrednost blagovne znamke (Boulding in soavtorji 1994, Yoo in soavtorji 2000, Johnson 

1984, Maxwell 1989, Simon in Sullivan 1993, Aaker in Jacobson 1994). Oglaševanje 

vpliva na zaznano vrednost blagovne znamke tako, da z močnimi pozitivnimi in 

edinstvenimi asociacijami utrjuje blagovno znamko v spomin porabnika (Keller 1998, 

195–214). Oglaševanje je tudi pomembna zunanja informacija, ki jo porabnik prejme v 

zvezi z izbranim izdelkom in signalizira kakovost izdelka (Milgrom in Roberts 1986, 
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Kirmani in Wright 1989). Prisotno je v komunikaciji s porabniki s cilji pospeševanja 

prodaje izdelkov, dviga stopnje zvestobe porabnikov in vpliva na zaznano vrednost 

blagovne znamke izdelka. V doktorski disertaciji preverjamo neposredno povezavo med 

oglaševanjem in zaznano vrednostjo blagovne znamke piščančjega izdelka. Ob 

navedenem razmišljanju in izsledkih raziskav izbranih avtorjev smo izpeljali hipotezo 

H5. 

S pojmovanjem »kakovostno oglaševanje« imamo v mislih, da so oglasi razumljivi, 

všečni, prepoznavni in, da se razlikujejo od konkurenčnih oglasov. Ker je oglaševanje 

pomembna sestavina marketinškega spleta, je kot taka prav tako vključena v model. 

Za testiranje hipotez, ki so ključne za pripravo strukturnega modela povezav, bo 

narejena analiza pridobljenih podatkov z ustreznimi uni- in bivariatnimi ter 

multivariatnimi metodami obdelave podatkov s pomočjo statističnega programa SPSS 

in LISREL (Ho 2006, Jöreskog in Sorbom 2001). V fazi preverjanja strukture latentnih 

spremenljivk bomo uporabili eksploratorno faktorsko analizo, pri čemer se bo 

zanesljivost spremenljivk preverjala s testom Cronbach Alfa. 

Hipoteze H1a, H1b, H2, H3, H4 in H5 bodo testirane v kvantitativni raziskavi pri 

čemer si bomo pomagali s programsko opremo SPSS. 

Hipoteza H1c bo preverjena s preliminarno kvalitativno raziskavo. 

Ob koncu bomo oblikovali skupne ugotovitve in evalvirali primernost strukturnega 

modela povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke izdelka. 

9.5 Konceptualni model povezav med poreklom izdelka in zaznano 
vrednostjo blagovne znamke 

Na temelju pregleda literature s področja razvoja marketinškega spleta izdelka, 

nakupnega procesa obnašanja porabnikov, porekla izdelka in zaznane vrednosti 

blagovne znamke izdelka ter ob upoštevanju raziskovalno – strokovnega dela pri 

upravljanju blagovne znamke piščančjih izdelkov smo zasnovali konceptualni model 

povezav, ki ga prikazuje slika 9.1.  

V konceptualni model smo vključili izbrane elemente marketinškega spleta. Njihov 

vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke izdelka bomo preverjali v kvantitativni 

raziskavi. Konceptualnemu modelu smo dodali še poreklo izdelka, in sicer z namenom, 

da bomo preverili kako velik in statistično značilen vpliv ima poreklo izdelka na 

zaznano vrednost blagovne znamke izdelka v primerjavi z izbranimi elementi 

marketinškega spleta. Iz pregleda izvedenih raziskav na obravnavanem področju namreč 

ugotavljamo, da skuša večina raziskav meriti vpliv porekla izdelka na zaznano vrednost 

blagovne znamke pri porabnikih skozi spremenljivke, ki jih v svojih modelih zaznane 

vrednosti navajata avtorja Aaker (1996) in Keller (1998): prepoznavnost imena 

blagovne znamke, zaznana kakovost, asociacije o blagovni znamki, zvestoba blagovni 
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znamki, druge edinstvene lastnosti blagovne znamke, imidž blagovne znamke in 

opaznost blagovne znamke.  

Slika 9.1 Shematski prikaz hipotez in konceptualnega modela 

 
Legenda: 

Oglaševanje 
B19_3 – prepoznavnost oglasov blagovne znamke Poli/Pivka 
B19_4 – oglasi blagovne znamke Poli/Pivka pritegnejo k ogledu 

Izdelek  
B19_6 – piščančja salama blagovne znamke Poli/Pivka je dobrega okusa 
B19_7 – piščančjo salamo blagovne znamke Poli/Pivka rad/a jem 

Distribucija  
B19_10 – razpoložljivost piščančje salame bl. znamke Poli/Pivka na policah 
B19_11 – opaženost piščančje salame blagovne znamke Poli/Pivka na policah 

Cena  
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B20_6 – poreklo je najpomembnejše, ko se odločam za piščančjo salamo Poli/Pivka 

Vredbz  
B19_19 – blagovna znamka Poli/Pivka je uspešna blagovna znamka 
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Ne zasledimo pa raziskav, ki poskušajo meriti vpliv porekla izdelka na zaznano 

vrednost blagovne znamke pri porabnikih skupaj z izbranimi elementi marketinškega 

spleta, kot so oglaševanje, izdelek, distribucija in cena. Vplive med omenjenimi 

dejavnimi bomo preučevali v empiričnem delu doktorske disertacije, z izgradnjo 

strukturnega modela povezav pa bomo prispevali k bazi znanja na obravnavanem 

področju. 

V konceptualnem modelu so kot neodvisne (eksogene) spremenljivke določene 

naslednje latentne spremenljivke: oglaševanje, izdelek, distribucija, cena in poreklo. 

Kot odvisna (endogena) spremenljivka pa je določena zaznana vrednost blagovne 

znamke. 

Omenjeni konceptualni model zajema pet neodvisnih (eksogenih) in eno odvisno 

(endogeno) latentno spremenljivko. Vsaka izmed latentnih spremenljivk je merjena z 

več različnimi kazalniki (anketnimi vprašanji), ki so predstavljani v legendi pod sliko 

9.1. 

V konceptualnem modelu so prikazane neposredne povezave modela zaznane 

vrednosti. Seveda pa so poleg teh povezav v modelu tudi povezave med posameznimi 

latentnimi spremenljivkami in tudi posredne povezave posameznih latentnih 

spremenljivk z zaznano vrednostjo blagovne znamke. Moč povezav bomo predstavili v 

empiričnem delu doktorske disertacije, v sklopu statistične analize kvantitativne 

raziskave. 

Operacionalizacijo vseh odvisnih in neodvisnih latentnih spremenljivk, ki so 

omenjene v konceptualnem modelu bomo izvedli s kvalitativno raziskavo. Pri 

oblikovanju trditev za preverjanje v kvantitativni raziskavi bomo uporabili merilno 

lestvico PERVAL (angl. percived value scale) avtorjev Sweeney in Soutar (2001), ki se 

nanaša na merjenje ponakupne zaznane vrednosti otipljivih izdelkov in merilno lestvico 

OBE (angl. overall brand equity), ki sta jo prva razvila avtorja Yoo in Donthu (2001). 

Omenjena lestvica se nanaša na merjenje zaznane vrednosti otipljivih izdelkov in 

njihovih blagovnih znamk. Merilni lestvici PERVAL in OBE10 bomo priredili in 

pripravili sklop trditev za naš primer raziskovanja. Za vsak element marketinškega 

spleta (oglaševanje, izdelek, distribucija, cena) ter za zaznano vrednost blagovne 

znamke bomo oblikovali sklop trditev, ki jih bomo preverjali v anketnem vprašalniku 

kvantitativne raziskave. Testirali bomo dve med seboj konkurenčni blagovni znamki 

piščančjih izdelkov, blagovno znamko Poli in blagovno znamko Pivka. 

Pri operacionalizaciji latentne spremenljivke poreklo izdelka bomo s kvalitativno 

raziskavo testirali tudi geografski nivo, in sicer v smislu naslednjih nivojev: 

                                                      
10 Podrobnejši opis značilnosti obeh merilnih lestvic, PERVAL in OBE navajamo v 

podpoglavju 7.3. 
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− regija znotraj Slovenije, 

− Slovenija, 

− širša entiteta, kot je npr. EU. 

9.6 Potek raziskave 

Po opredelitvi teoretičnih izhodišč, s katero smo razvili vsebinsko podlago za 

pripravo konceptualnega modela povezav ter analizi merilnih lestvic PERVAL in OBE 

bomo nadaljevali z empiričnim preverjanjem predlaganega konceptualnega modela, kot 

prikazujemo na sliki 9.2. 

Slika 9.2 Potek raziskave 
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9.7 Anketni vprašalnik 

Za zbiranje podatkov kvantitativne raziskave je bil uporabljen strukturiran anketni 

vprašalnik (priloga 2). Anketni vprašalnik je najprimernejša oblika takrat, ko je večina 

vprašanj standardiziranih, se pravi zaprtega tipa. Glede na način izvajanja je bil izbran 

vprašalnik, ki je bil uporabljen v pogovoru z anketiranci z metodo osebnega anketiranja 

na terenu. Anketni vprašalnik je bil pred izvedbo glavne raziskave preliminarno testiran 

na manjšem vzorcu (N=50) in ustrezno korigiran. Tako smo se želeli izogniti večjim 

napakam v merilnem instrumentu in oblikovati čim bolj jasen in razumljiv anketni 

vprašalnik. Možnost izbire odgovorov temelji na obliki, ki je znana kot Likertova 

lestvica (Easterby-Smith in soavtorji 2005). Anketiranca prosimo, naj obkroži enega od 

sedmih odgovorov, ki kažejo intenzivnost strinjanja ali nestrinjanja z izbrano trditvijo, 

pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinja, ocena 7 pa pomeni, da se z 

izbrano trditvijo popolnoma strinja. V pogovoru z udeleženci fokusnih skupin 

kvalitativne raziskave smo preverili vsebinsko veljavnost merilnega instrumenta (angl. 

content validity). S tem smo zagotovili kakovost vprašalnika in kakovost merjenja. 

Vprašanja so zaradi lažje obdelave razvrščena po posameznih vsebinskih sklopih, 

kar omogoča analizo posameznega ožjega področja. 

Iz osnovnih tematskih sklopov smo v empiričnem delu ugotavljali: 

− kakšna je percepcija elementov marketinškega spleta izdelka blagovnih znamk 

Poli in Pivka; 

− kakšna je percepcija zaznane vrednosti analiziranih blagovnih znamk; 

− kakšne so ocene kazalnikov porekla izdelka blagovnih znamk Poli in Pivka, ki 

so bili ocenjevani na merski lestvici od 1 do 7, pri čemer ocena 1 pomeni 

»sploh ne velja« za izbrano trditev, ocena 7 pa »popolnoma velja« za izbrano 

trditev; 

− kakšna je preferenca porekla izdelka blagovne znamke Poli ob upoštevanju 

vpliva porekla izdelka na nivoju države. Analizirali smo vpliv držav Slovenija 

in Hrvaška na primeru blagovne znamke Poli, ki se proizvaja tako v Sloveniji 

kot na Hrvaškem. Anketiranci so svoje preference izbora blagovne znamke 

Poli slovenskega oziroma hrvaškega porekla ocenjevali na petstopenjski merski 

lestvici, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh ne velja« za izbrano trditev, ocena 5 

pa »popolnoma velja« za izbrano trditev. 

Anketni vprašalnik je bil uporabljen v osebnem anketiranju na domu anketiranca. 
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9.8 Uporabljene raziskovalne metode 

Metodologija kvalitativne raziskave 

V prvi fazi smo izvedli kvalitativno raziskavo, katere rezultati so temelj za 

oblikovanje anketnega vprašalnika kvantitativne raziskave, ki je bila izvedena v drugi 

fazi raziskovanja. Za izvedbo kvalitativne raziskave smo izbrali metodo skupinskih 

intervjujev (fokusnih skupin). Izvedeni sta bili dve fokusni skupini. Vsaka izmed 

fokusnih skupin je trajala dve uri in je bila avdio in vizualno posneta. Raziskava je bila 

izvedena v Ljubljani v za te vrste raziskave prilagojenih prostorih raziskovalne agencije. 

Opomnik (priloga 3) smo razdelili na tri vsebinske sklope: 

− prvi, uvodni del, kjer smo raziskali nakupni proces odločanja porabnikov na 

primeru piščančje salame; 

− drugi del, kjer smo se s sodelujočimi pogovorili o elementih marketinškega 

spleta, njihovem pomenu v nakupnem procesu odločanja ter vplivih na zaznano 

vrednost blagovne znamke piščančje salame; 

− tretji del je vključeval poglobljeno raziskovanje pomena porekla izdelka v 

nakupnem procesu odločanja. 

Rezultatov fokusnih skupin zaradi majhnega vzorca, ki je značilen za tovrstne 

raziskave, ne moremo posploševati na celotno populacijo, lahko pa jih uporabimo kot 

izhodišče za izvedbo kvantitativne raziskave. 

Metodologija kvantitativne raziskave 

Ključna značilnost kvantitativne raziskave je v tem, da želi pospešiti razvoj teorije 

in dodaja svoj prispevek k znanosti, zaradi česar jo opredelimo kot temeljno raziskavo. 

Rezultati raziskave bodo javno objavljeni v znanstvenem članku, v prispevkih na 

konferencah in v tezi, namenjeni predvsem strokovnemu in univerzitetnemu občinstvu, 

kar je ena od temeljnih značilnosti temeljne raziskave. Za potrebe kvantitativne 

raziskave smo primarne podatke zbrali s pomočjo strukturiranega anketnega 

vprašalnika. Podatki so bili zbrani z metodo osebnega anketiranja na domu anketiranca, 

v času od 5. novembra do 1. decembra 2009. 

Z metodološkega vidika opravljeno raziskavo opredelimo kot kvantitativno 

raziskavo iz naslednjih razlogov: 

− cilj raziskovanja je opis, potrditev in testiranje hipotez; 

− oblika raziskave je vnaprej določena in strukturirana; 

− vzorec je velik, naključen in reprezentativen; 

− zbiranje podatkov poteka z anketnim vprašalnikom; 

− način obdelave je deduktiven, sklepi pa natančni, številčni. 
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Kredibilnost raziskave je utemeljena z izbranimi postopki raziskovanja, ki ustrezajo 

pojavom, ki so predmet raziskave, in zastavljenim ciljem raziskave. V nadaljevanju 

uporabljeni postopki so izbrani kot najprimernejši za obdelavo posameznih vprašanj in 

hipotez. Ker je raziskava z metodološkega vidika opredeljena kot kvantitativna 

raziskava, ki temelji na veliki statistični populaciji in velikem številu statističnih enot, 

zajetih v statistični vzorec, je kot način obdelave podatkov utemeljena uporaba 

statističnih metod, ki omogočajo natančne zaključke. 

Veljavnost raziskave je utemeljena z dejstvom, da je raziskava opravljena v 

stabilnem gospodarskem okolju. Raziskava je opravljena v omejenem časovnem 

obdobju, kar v večji meri izključuje vpliv nepredvidenih dogodkov na rezultate 

raziskave. Veljavnost raziskave smo preverjali tudi v kvalitativni raziskavi, saj je bil 

eden izmed ciljev te raziskave preveriti, če izbrani kazalniki res spadajo v določene 

latentne spremenljivke (dimenzije). Poleg tega smo s pomočjo Fornell-Larckerjevega 

pravila11 na empirični način preverili diskriminatorno veljavnost modela.  

Zanesljivost raziskave lahko utemeljimo z dejstvom, da bi s ponovno raziskavo, 

izvedeno v enakih pogojih in v enakem gospodarskem okolju, z veliko verjetnostjo 

dobili enake rezultate. Zanesljivost merskega inštrumenta kvantitativne raziskave smo 

preverjali tudi s pomočjo Cronbach Alpha testa. Zanesljivost in veljavnost je bila 

posredno preverjena tudi s pomočjo ekploratorne faktorske analize. 

Posploševanje z namenom neposrednega razumevanja in reševanja problemov na 

trgu izdelkov široke potrošnje ni realno. Raziskava temelji na rezultatih pridobljenih v 

ozkem segmentu trga izdelkov široke potrošnjev, na primeru piščančjih izdelkov, zaradi 

česar so z veliko mero zanesljivosti uporabni le v tej blagovni skupini izdelkov. Za 

namene primerljivosti so rezultati sicer lahko uporabljeni znotraj področja izdelkov 

široke potrošnje, pri čemer pa je treba upoštevati specificnost izdelkov široke potrošnje 

in živilskopredelovalne industrije. 

9.9 Opis vzorca 

Opis vzorca kvalitativne raziskave 

Posamezna fokusna skupina je trajala dve uri, v vsako je bilo vključenih osem 

udeležencev, skupaj 16 udeležencev. Anketiranci so bili ciljno in uravnoteženo zbrani. 

Ob upoštevanju kriterijev spol in starost sta bili fokusni skupini sestavljeni iz (N=16):  

− 1. skupina 4 ženske in 4 moški od 25 do 35 let in 

− 2. skupina 4 ženske in 4 moški od 36 do 50 let. 

                                                      
11 Fornell-Larckerjevo (Fornell in Larcker 1981, 46) pravilo je test, ki pravi, da mora biti 

povprečje izločenih varianc (angl. average variance extracted) večje od kvadrata korelacije med 
proučevanima spremenljivkama; formula: ρv=(Σλ)2/[(Σλ)2+Σ(Θ)]. 
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Dodatni kriterij, ki smo ga upoštevali je bil, da so v obeh fokusnih skupinah 

sodelovali anketiranci, ki vsaj enkrat na mesec uživajo sveže perutninske izdelke in so 

že slišali blagovno znamko Poli. Pri naboru anketirancev smo si pomagali z nabornim 

vprašalnikom (priloga 4). Pri izboru udeležencev fokusnih skupin smo izhajali iz 

seznama anketirancev, ki so uvrščeni v bazo raziskovalne agencije in so kadar koli v 

preteklosti izrazili pripravljenost za sodelovanje v tržnih raziskavah. 

Opis vzorca kvantitativne raziskave 

Vzorec kvantitativne raziskave, N=574, predstavljajo prebivalci Republike 

Slovenije, stari od 18 do 65 let, ki vsaj enkrat mesečno konzumirajo sveže perutninske 

salame in poznajo blagovni znamki Poli in Pivka vsaj po imenu. Morebitni anketiranci, 

ki za omenjeni blagovni znamki še niso slišali, ne bi mogli relevantno odgovarjati na 

anketna vprašanja, zato so bili izločeni iz nadaljnjega anketiranja in niso bili vključeni v 

vzorec. 

Vzorec je reprezentativen in ga glede na metodo izbora označimo za tristopenjski, 

proporcionalen in stratificiran vzorec. Pri prvi stopnji vzorčenja so bile na podlagi 

registra prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije naključno izbrane ulice 

kot vzorčne točke prvega nivoja, kjer je bila zagotovljena reprezentativnost vzorca glede 

na regijo in tip naselja. Na podlagi omenjenih vzorčnih točk prvega nivoja so bila s 

pomočjo metode »random route«12 izbrana gospodinjstva kot vzorčne točke drugega 

nivoja. Pri izboru končnega anketiranca (tretji nivo) je bila upoštevana kvota glede na 

spol in starost glede na podatke iz Statističnega letopisa Republike Slovenije (Statistični 

urad RS 2009). Vzorec je bil tudi utežen oziroma post-stratificiran z metodo »raking«.13 

Z omenjeno metodo oteževanja je bilo zagotovljeno, da je vzorec reprezentativen glede 

na starost, spol, regijo in tip naselja. Pri vseh izbranih anketirancih na tretjem nivoju, je 

bil dodatno uporabljen tudi izločitveni kriterij. Anketiranci, ki ne poznajo blagovnih 

znamk Poli in Pivka, so bili izločeni, tako da končni vzorec vsebuje samo tiste 

anketirance, ki poznajo obe blagovni znamki piščančjih salam, blagovni znamki Poli in 

Pivka vsaj po imenu in vsaj enkrat mesečno konzumirajo sveže perutninske salame. 

Omenjeni dodatni kriterij izbora je bil upoštevan zato, ker so se ključna anketna 

vprašanja nanašala na piščančji salami blagovnih znamk Poli in Pivka. Standardna 

napaka vzorca za N=574 je pri 95-odstotni stopnji zanesljivosti največ +/-2,1 odstotne 

točke. 

                                                      
12 Metoda »random route« predpostavlja niz vnaprej določenih pravil, s pomočjo katerih je 

v določeni ulici mogoče naključno izbrati na podlagi prostorskih kriterijev manjše število 
posameznikov, za katere nimamo nobenih drugih podatkov, na podlagi katerih bi jih lahko kako 
drugače naključno izbrali v vzorec raziskave. 

13 Metoda »raking« na podlagi osnovnih frekvenc oziroma deležev populacijskih podatkov 
določi uteži vzorca, z namenom, da se uteženi deleži vzorca (robne frekvence) ujemajo s 
populacijskimi deleži izbranih socio-demografskih spremenljivk. 
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V tabelah od 9.1 do 9.7 predstavljamo sestavo vzorca po demografskih 

spremenljivkah. 

Tabela 9.1 Struktura vzorca po starosti 

Starost 
Vzorec 

f delež 
Od 18 do 25 let 79 13,7 
Od 26 do 35 let 145 25,2 
Od 36 do 45 let 125 21,7 
Od 46 do 55 let 136 23,7 
Od 56 do 65 let 90 15,6 
Skupaj 574 100,0 

Tabela 9.2 Struktura vzorca po spolu 

Spol 
Vzorec 

f delež 
Moški 288 50,2 
Ženski 285 49,8 
Skupaj 574 100,0 

Tabela 9.3 Struktura vzorca glede na 12 statističnih regij 

Delitev na dvanajst regij 
Vzorec 

f delež 
Pomurska 29 5,0 
Podravska 117 20,3 
Koroška 15 2,6 
Savinjska 55 9,5 
Zasavska 14 2,5 
Spodnjeposavska 14 2,4 
Dolenjska 34 5,9 
Osrednja Slovenska 174 30,4 
Gorenjska 56 9,8 
Notranjskokraška 10 1,7 
Goriška 18 3,1 
Obalnokraška 39 6,8 
Skupaj 574 100,0 

 

Ob predstavljeni strukturi 12 statističnih regij, sledi v nadaljevanju tudi prikaz 

strukture vzorca glede na vzhodno in zahodno regijo, pri čemer je iz slike 9.3 razvidno, 

katere regije so bile uvrščene kot vzhodna in katere kot zahodna Slovenija. 
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Slika 9.3 Delitev Slovenije na vzhodno in zahodno regijo 

 
Vir: SURS 2010b. 

Tabela 9.4 Struktura vzorca glede na vzhodno/zahodno Slovenijo 

Delitev na 2 regiji 
Vzorec 

f delež 
Vzhodna Slovenija 331 57,7 
Zahodna Slovenija 243 42,3 
Skupaj 574 100,0 

Tabela 9.5 Struktura vzorca glede na tip naselja 

Tip naselja 
Vzorec 

f delež  
<2000 prebivalcev (ne-kmečko)  177 30,8 
<2000 prebivalcev (kmečko) 110 19,2 
2–10.000 prebivalcev 103 18,0 
>10.000 prebivalcev 70 12,1 
Maribor 29 5,1 
Ljubljana 85 14,8 
Skupaj 574 100,0 

Opomba: pri kmečkih naseljih je več kot 30 % kmetij glede na vse hišne številke naselja. 
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Tabela 9.6 Struktura vzorca glede na dokončano izobrazbo  

Dokončana izobrazba 
Vzorec 

f delež  
1,00 osnovna šola ali manj 49 8,7 
2,00 poklicna šola 103 18,1 
3,00 srednja šola 261 46,0 
4,00 višja, visoka šola ali več 155 27,2 
Skupaj 568 100,0 

Tabela 9.7 Struktura vzorca glede na velikost gospodinjstva  

Velikost gospodinjstva – število 
družinskih članov 

Vzorec 
f delež  

1 36 6,3 
2 141 24,7 
3 169 29,6 
4 170 29,7 
5 članov in več 56 9,8 
Skupaj 571 100,0 

Ker so nekateri anketiranci zavrnili odgovor na določeno anketno vprašanje, je v 

tabelah 9.6 in 9.7 navedeno manjše število skupnih anketirancev. 

9.10 Uporabljene statistične metode 

Pridobljene primarne podatke kvantitativne raziskave smo analizirali z ustreznimi 

uni- in bivariatnimi ter multivariatnimi metodami obdelave podatkov s pomočjo 

statističnega programa SPSS in LISREL. 

Opisne statistike in korelacijska analiza 

Ključne značilnosti podatkov so izražene s pomočjo metod opisne statistike. V 

primeru intervalnih podatkov je za analizo uporabljena parametrična statistika, kot je 

povprečje,14
 standardni odklon15

 in analiza variance.16
 Linearne povezave med izbranimi 

spremenljivkami smo ugotavljali s pomočjo koeficienta korelacije.17 

                                                      
14 Povprečje je seštevek vseh vrednosti v vzorcu, deljen s skupnim številom enot v vzorcu. 
15 Standardni odklon pove, kako so podatki razpršeni okoli aritmetične sredine. Nizka 

vrednost standardnega odklona pomeni, da so vrednosti bolj razpršene, višja pa, da so bolj 
zgoščene okoli aritmetične sredine (Tratnik 2002, 79). 

16 Varianca (s2) je osnovna mera variabilnosti, ki meri razpršenost vrednosti v posamezni 
distribuciji. 

17 Za opis vrednosti korelacijskega koeficienta smo uporabili lestvico stopnje linearne 
korelacije (Padua 2008, 91): 0<|r|<0,3: šibka korelacija/ni korelacije, 0,3<=|r|<0,7: zmerna 
korelacija in |r|>0,7: močna korelacija. 
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Statistično preizkušanje hipotez 

Večina predstavljenih hipotez H1a, H2, H3, H4, H5 je bila testirana s pomočjo 

strukturnih modelov s statističnim programom LISREL. Pri testiranju so bili opravljeni 

različni testi prileganja modela podatkom (RMSEA, NFI, CN, RMR, GFI), kakor tudi t 

testi, s katerimi smo preverili, če so povezave med latentnimi spremenljivkami 

statistično značilne oziroma, če veljajo tudi za proučevano populacijo in ne le za 

proučevani vzorec (če so bile absolutne vrednosti t>1,65). 

Skladnost modela s podatki lahko ocenimo na več načinov, vendar je priporočljivo, 

da se ne zanašamo samo na en kriterij prileganja modela podatkom, temveč jih 

uporabimo več (Breckler 1990, 261). Ustreznost mere prileganja s podatki pomeni, da 

so predpostavljeni odnosi med latentnimi spremenljivkami verjetni. Če pa mera 

prileganja ni ustrezna, verjetnost takih odnosov zavrnemo (Byrne 2006, 3). Za oceno 

prileganja modela s podatki smo v raziskavi uporabili naslednje kazalce: 

− RMSEA (angl. root mean sqare error of approximation) je mera absolutnega 

prileganja, s katero ugotavljamo, kako bi se model z neznanimi, a optimalno 

izbranimi vrednostmi parametra, prilegal kovariančni matriki populacije, če bi 

le-ta bila na razpolago (Browne in Cudeck 1992). Če je vrednost RMSEA 0,08 

je prileganje modela podatkom dobro. 

− NFI (ang. normed fix index) meri proporcionalno izboljšanje prileganja s 

primerjavo med predlaganim modelom in bolj omejenim osnovnim modelom 

(Byrne 2006, 97, Hoyle 1990). Pomanjkljivost NFI kazalca se kaže v 

podcenjevanju prileganja pri majhnih vzorcih in je prav tako torej odvisen od 

velikosti vzorca (Bentler 1990). Vrednosti NFI nad 0,90 kažejo na dobro 

prileganje vzorca (Hair in soavtorji 1998). 

− CN (angl. critical N) kaže na okvirno velikost vzorca, ki je potrebna, da je 

mogoče model potrditi v statističnem smislu. Za dobro prileganje modela 

podatkom naj bi bila vrednost nad 200 (Hair in soavtorji 1998). 

− RMR (angl. root mean sqare residual) statistika ocenjuje razliko med vzorčno 

kovarianco (varianco) in prilegajočo kovarianco (varianco) modela. Za dobro 

prileganje modela podatkom naj bi bila vrednost pod 0,050 (Hair in soavtorji 

1998). 

− GFI (angl. goodness of fit index) je kazalec, s katerim merimo relativno 

količino variance in kovariance v vzorčnih podatkih, ki je pojasnjena s 

predpostavljenim modelom. Vrednosti GFI kazalca, večje od 0,90, kažejo na 

dobro prileganje modela (Byrne 2006, 99). 

Za preverjanje hipoteze H1b je bil uporabljen tudi t test za en vzorec (ang. one 

sample t test), s pomočjo katerega smo preverjali, ali so vzorčna povprečja statistično 
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značilno različna (dvosmerni test) oziroma ali so vzorčna povprečja statistično značilno 

večja (enosmerni test) od populacijske vrednosti 3. Populacijska vrednost 3 je sredina 

lestvice od 1 do 5, s katerimi so bila merjena vprašanja, ki se nanašajo na hipotezo H1b. 

V primeru statistične značilnosti (sig.) t testa manjše od 0,05 (pri enosmernem testu) 

oziroma vrednosti statistične značilnosti (sig.) t testa manjše od 0,025 (pri dvosmernem 

testu) je možno s stopnjo tveganja (alfa=5 %) sklepati iz vzorca na populacijo. 

Hipoteza H1c je bila testirana s pomočjo rezultatov oziroma ugotovitev iz 

kvalitativne raziskave. 

Eksploratorna faktorska analiza 

Eksploratorna faktorska analiza je metoda, kjer skušamo povezave med večjim 

številom spremenljivk pojasniti z manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo skupne 

razsežnosti (Mardia in soavtorji 2003). Je študij povezav med spremenljivkami, s 

katerimi skušamo najti novo množico spremenljivk, manjšo kot številu merjenih 

spremenljivk, ki predstavljajo, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam (Košmelj 

in soavtorji 2001). S pomočjo eksploratorne faktorske analize smo poskušali ugotoviti, 

če obstajajo določeni skupni dejavniki (faktorji), s katerimi je mogoče pojasniti, kako 

poreklo in izbrani elementi marketinškega spleta izdelka vplivajo na zaznano vrednost 

blagovne znamke izdelka. Cilj analize je bil ugotoviti, če je zveze med opazovanimi 

spremenljivkami mogoče pojasniti z manjšim številom posredno opazovanih 

spremenljivk ali faktorjev. 

Pri faktorskem modelu smo najprej testirali določene predpostavke faktorskega 

modela (normalna porazdelitev spremenljivk, Barlettov test sferičnosti18 in Kaiser-

Mayer-Olkinovo merilo19 primernosti vzorca). Ker smo ugotovili, da je zadoščeno vsem 

predpostavkam, smo v naslednjem koraku uporabili eksploratorno faktorsko analizo z 

metodo »glavnih osi« (angl. PAF – principal axis factoring), ki je v družboslovju zelo 

pogosto uporabljena. S pomočjo scree diagrama je bilo preverjeno primerno število 

faktorjev, s pomočjo komunalitet20 pa je bilo preverjeno potrebno izločevanje 

»motečih« kazalnikov. Preverjeno je bilo tudi, če faktorji pojasnijo dovolj velik delež 

variance latentnih spremenljivk. S pomočjo »pattern« matrike je bilo ugotovljeno, kateri 

kazalniki spadajo v katero izmed latentnih spremenljivk. Z metodo »glavnih osi« je bilo 
                                                      

18 Z Barlettovim testom sferičnosti preizkušamo smiselnost uporabe faktorske analize, v 
smislu, da se prepričamo, da ne obstaja odvisnost med opazovanimi latentnimi spremenljivkami 
(Bastič 2006, 44). 

19 K-M-O merilo: Kaiser-Mayer-Olkinovo merilo primernosti vzorca je indeks, ki se 
uporablja za ugotavljanje primernosti uporabe faktorske analize. Visoke vrednosti (med 0,5 in 
1,0) kažejo, da je faktorska analiza primerna metoda (Malhotra 2004, 561). 

20 Komunaliteta (angl. communality) je enaka vsoti kvadriranih faktorskih uteži na izbrano 
spremenljivko in je izražena v odstotkih. Pomeni odstotek variance določene spremenljivke, ki 
pripomore h korelacijam z drugimi spremenljivkami ali je »skupna« drugim spremenljivkam 
(Malhotra 2004, 561). 
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mogoče določiti več kazalnikov (latentnih spremenljivk), ki imajo med seboj relativno 

podobno »pojasnjevalno vrednost« (pojasnjeno varianco). Z rotacijo »Oblimin« je bilo 

zagotovljeno, da so kazalniki čim bolj »čisti«, kar pomeni, da določeni kazalnik nima 

velikih uteži pri dveh latentnih spremenljivkah. Zanesljivost kazalnikov oziroma 

latentnih spremenljivk se je preverjala s testom Cronbach Alfa. Kazalniki 

visokozanesljivih latentnih spremenljivk naj bi bili visoko medsebojno povezani in 

kažejo, da vsi merijo isto latentno spremenljivko (Churchill in Brown 2004, 337). Za 

koeficient zanesljivosti Cronbach Alfa uporabljamo kriterij, ki ga podajajo Ferligoj in 

soavtorji (1995, 157). Pri tem zanesljivost merjenja, ki ima koeficient α≥0,80, označimo 

kot zgledno, če je koeficient na intervalu 0,70≤α<0,80 za zelo dobro, na intervalu 

0,60≤α<0,70 kot zmerno, če je koeficient alpha manjši od 0,60, pa kot komaj 

sprejemljivo. Pri tem je treba opozoriti, da večje kot je število kazalcev v posamezni 

spremenljivki in/ali višja kot je korelacija med kazalniki, višja je vrednost koeficienta 

zanesljivosti Cronbach Alpa (Gerbing in Anderson 1988, 190). 

Modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami 

Modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami (angl. structural equation 

modelling, SEM) združuje analizo vzročnih povezav in merjenje posredno merljivih 

latentnih spremenljivk. Konceptualni model, povezave v modelu in hipoteze H1a, H2, 

H3, H4 in H5 smo preverili s pomočjo modeliranja z linearnimi strukturnimi enačbami 

in tako preverili skladnost teoretično zastavljenega konceptualnega modela z 

empiričnimi podatki, pri čemer smo uporabili statistični program LISREL. 

V preučevanem empiričnem modelu smo testirali medsebojna razmerja več 

dejavnikov hkrati. Tako smo s kvantitativnimi metodami iskali odgovore na vprašanje, 

kako močno in na kakšen način (neposredna in posredna povezava) so posamezni 

dejavniki v modelu zaznane vrednosti blagovne znamke piščančje salame povezani. 

Raziskali smo, kateri dejavniki vplivajo na zaznano vrednost blagovne znamke 

piščančje salame in kako močni so omenjeni vplivi. 
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10 REZULTATI 

V tem poglavju prikazujemo rezultate kvalitativne in kvantitativne raziskave. Ob 

preverjanju hipotez prikazujemo operacionalizacijo latentnih spremenljivk in strukturo 

merilnega instrumenta (anketnega vprašalnika). V sklopu statistične analize 

prikazujemo opisno statistiko odvisnih in neodvisnih spremenljivk ter preverjamo 

zanesljivost in veljavnost merilnega instrumenta. V nadaljevanju prikazujemo rezultate 

eksploratorne faktorske analize ter preverjamo strukturni model povezav med poreklom 

izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke z uporabo modeliranja z linearnimi 

strukturnimi enačbami. Poglavje zaključujemo z ugotovitvami testiranja temeljne teze in 

hipotez kvantitativne raziskave ter podajamo priporočila za prihodnje raziskave. 

10.1 Rezultati kvalitativne raziskave 

V sredo 23. septembra in četrtek 24. septembra 2009 smo izvedli pogovor v okviru 

dveh fokusnih skupin, ki sta bili izvedeni v Ljubljani, v prostorih raziskovalne agencije 

na vzorcu N = 16 udeležencev. Večina udeležencev je imela visoko ali univerzitetno 

izobrazbo (skupaj 50 %). Srednješolsko izobrazbo je navedlo 38 % udeležencev med 

tem ko višješolsko izobrazbo 12 % udeležencev.  

Glavne ugotovitve fokusnih skupin, ki sta trajali dvakrat po dve uri, smo strnili v 

sedem sklopov: 

− Ugotovili smo, da porabniki med dejavniki odločanja pri nakupu piščančje 

salame spontano navajajo blagovno znamko in proizvajalca, ki se v primeru, ko 

gre za znano blagovno znamko, povezujeta s preteklimi izkušnjami. Posredno 

je mogoče razbrati, da se blagovna znamka in proizvajalec tesno povezujeta s 

poreklom izdelka, dokler gre za znano blagovno znamko. Med dejavnike 

odločanja sodelujoči spontano uvrstijo tudi ceno in akcijske ponudbe, sestavine 

izdelka (vrsta mesa, konzervansi, dodatki), embalažo ter kakovost. Med prve 

asociacije ob besedi piščančja salama se pojavi tudi blagovna znamka Poli (na 

primer: »Tipična piščančja salama je salama ala Poli.«). Med spontano 

navedenimi dejavniki se niso pojavljali oglaševanje in dostopnost oziroma 

distribucija. Poreklo izdelka ni bilo spontano navedeno, se pa neposredno 

povezuje z blagovno znamko in proizvajalcem izdelka. Ravno zato in ker 

prevladuje močna preferenca do domačega porekla, omenjeni dejavnik sodi 

med pomembne odločitvene dejavnike nakupa piščančje salame. 

V nadaljevanju smo se o nekaterih dejavnikih, ki vplivajo na nakupno odločitev, 

podrobneje pogovorili. Preučili smo pomen blagovne znamke, porekla izdelka, cene, 

oglaševanja in dostopnosti (distribucije). 
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− Blagovna znamka sporoča informacijo o kakovosti piščančje salame, okusu 

izdelka, tradiciji in imidžu, posredno pa tudi o poreklu piščančje salame, če gre 

za znano blagovno znamko. Porabniki menijo, da se vrednost blagovne znamke 

piščančje salame kaže skozi lastnosti kot so tradicija, pretekle izkušnje, ugled, 

nastop na trgu ter njeno poreklo, ki mora biti po njihovem mnenju slovensko. 

Menijo namreč, da ima domača oziroma slovenska blagovna znamka piščančje 

salame višjo vrednost kot konkurenčna blagovna znamka piščančje salame 

tujega porekla. Prevladuje absolutna preferenca do domačih piščančjih salam: 

predvsem zaupanje v kakovost, a tudi podpora domačemu gospodarstvu (na 

primer: »V tej družbi živimo.«). 

− Poreklo izdelka je pomemben odločitveni dejavnik nakupa piščančje salame, ki 

se neposredno povezuje z blagovno znamko in proizvajalcem izdelka. Nanaša 

se na raven države, istočasno pa je vrednost, ki jo pripisujejo izdelku, odvisna 

od percepcije države in njenih prebivalcev, stopnje razvitosti države (večja 

naklonjenost bolj razvitim državam) ter kakovosti izdelkov in storitev, ki jih 

država ponuja. Med porabniki se kaže absolutna preferenca do 

domačih/slovenskih blagovnih znamk piščančjih salam, torej preferenca do 

domačega/slovenskega porekla. Razlogi so predvsem večje zaupanje v domačo 

proizvodnjo, višji higienski standardi proizvodnje, strožji nadzor nad 

proizvodnim procesom in zagotavljanje kakovosti, varnosti in sledljivosti 

celotnega proizvodnega procesa, »od njive do vilice« ter podpora domačemu 

gospodarstvu (na primer »Z nakupom piščančje salame domačega porekla 

neposredno pomagam domačemu gospodarstvu.«). Informacija o poreklu 

izdelka je neposredno povezana z blagovno znamko in njeno vrednostjo, saj na 

osnovi blagovne znamke sklepajo na poreklo izdelka. V našem primeru 

raziskovanja ugotavljamo, da je blagovna znamka piščančje salame Poli 

proizvedene v Sloveniji zaznana z višjo vrednostjo kot blagovna znamka 

piščančje salame Poli proizvedene na Hrvaškem. Zaznane prednosti države so 

hkrati tudi pomembne koristi ali lastnosti izdelka (na primer: »Podoba o 

državi, ki jo imamo v naših glavah.« »Kupujmo domače/slovensko, ker je 

dobro.«). Na omenjeni rezultat vplivajo predvsem domnevno višji standardi 

kakovosti slovenske proizvodnje, višji higienski standardi, večji nadzor nad 

proizvodnim procesom, pozitivna percepcija imidža blagovne znamke Poli pri 

slovenskih porabnikih (Hrastar in soavtorji 2008), nekoliko tudi medsosedski 

odnosi, ki so v primeru Hrvaške zaznani kot zelo slabi. 

− V razpravi o poreklu izdelka nas je tudi zanimalo, kako udeleženci kvalitativne 

raziskave razvrščajo po pomembnosti dejavnike, ki vplivajo na njihovo 

odločitev o tem, katero piščančjo salamo bodo izbrali (piščančjo salamo 

domačega ali piščančjo salamo tujega porekla). Na osnovi analize rezultatov 
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kvalitativne raziskave ugotavljamo, da so najpomembnejši trije dejavniki, ki 

vplivajo na nakupno odločitev na primeru piščančje salame naslednji: blagovna 

znamka, poreklo izdelka in cena, pri čemer sta prva dva dejavnika izmenično 

prisotna na vrhu lestvice pomembnosti ostali dejavniki, kot so embalaža, 

poznavanje/izkušnje, sestavine izdelka, so manj pomembni. 

− Razprava o ceni kot elementu marketinškega spleta izdelka se je nanašala 

predvsem na pogovor o tem, kaj informacija o ceni sporoča porabnikom v 

nakupnem procesu odločanja. Ugotovili smo, da je cena izdelka neposredno 

povezana z zaznavanjem kakovosti izdelka. Višja kot je cena izdelka, višja je 

zaznana kakovost izdelka in višja je zaznana vrednost blagovne znamke 

izdelka (na primer: »V večini primerov je blagovna znamka znak kakovosti in 

vrednosti izdelka.«). 

− Pri oglaševanju je prevladovalo mnenje, da oglaševanje piščančje salame 

pozitivno vpliva na nakupno odločitev porabnikov. Oglaševanje sporoča višjo 

vrednost izdelka, informira o izdelku ter jim izdelek posledično približa, 

istočasno pa lahko tudi vzpodbudi potrebo po izdelku in s tem odločitev za 

nakup izdelka (na primer: »Poli je uspel s svojimi oglasi, ker so domiselni, 

simpatični.« »Če je izdelek dober, se vlaga tudi v oglaševanje.«). Oglaševanje 

pričakujejo predvsem takrat, ko gre za najavo novosti znotraj blagovne 

znamke.  

− Dostopnost izdelka je samoumevna, saj izbirajo med izdelki, ki so prisotni na 

prodajni polici, je pa večja dostopnost oziroma razvejanost prodajne mreže 

znak večjega povpraševanja po blagovni znamki piščančje salame, kar 

neposredno povezujejo z višjo vrednostjo izdelka ter njegove blagovne 

znamke. Udeleženci kvalitativne raziskave menijo, da se dostopnost izdelka ne 

povezuje z drugimi elementi marketinškega spleta, kot sta cena in oglaševanje. 

Prav tako ne omenjajo povezave s poreklom izdelka. 

10.2 Preverjanje hipoteze kvalitativne raziskave 

V sklopu kvalitativne raziskave smo preverili hipotezo H1c. Porabniki menijo, da 

se poreklo izdelka nanaša na raven države, s čimer sprejmemo hipotezo H1c. Porabniki 

namreč menijo, da je nivo EU ali regije preširok pojem, saj imajo porabniki drugačen 

odnos do držav znotraj EU (na primer Avstrija – večja preferenca, kot posledica večjega 

zaupanja v standarde kakovosti v primerjavi z, na primer, Romunijo oziroma 

Madžarsko). 
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10.3 Operacionalizacija spremenljivk in struktura meriln ega instrumenta 
(anketnega vprašalnika) 

Rezultati izvedene kvalitativne raziskave so bili izhodišče za operacionalizacijo 

latentnih spremenljivk. Namen kvalitativne raziskave je bil zagotoviti, da so koncepti v 

modelu opredeljeni tako, kot jih zaznavajo in razumejo porabniki v Sloveniji. 

Postavke, s katerimi smo merili koncepte, smo oblikovali tako, da smo upoštevali 

obstoječo literaturo in dosedanje primerljive raziskave tega področja. Posebno 

pozornost je treba poleg opredelitve spremenljivk nameniti tudi načinu ocenjevanja 

oziroma odgovarjanja. Tako smo bili pozorni na (Malhotra 2004, 265): 

− število ocen na lestvici, načeloma naj bi bilo od pet do devet ocen, pri čemer 

moramo biti pozorni na metodo zbiranja podatkov, 

− uravnoteženost lestvice pomeni, da naj bo število negativnih in število 

pozitivnih ocen izenačeno, 

− primerneje je uporabiti lestvice z lihim številom ocen, tako da ima anketirani 

možnost nevtralnega odgovora, 

− naravo in stopnjo opisa ocen, kar še posebno velja za pojme, ki so anketiranim 

težje razumljivi, 

− fizično obliko spremenljivke, in sicer tako, da raziskovalec izmed več možnosti 

izbere tisto, ki se pri testiranju pokaže za najboljšo. 

Elemente marketinškega spleta izdelka smo operacionalizirali na podlagi pregleda 

do sedaj izvedenih raziskav (Yoo in soavtorji 2000, Yoo in Donthu 2001, Vukasović 

2009b) ter s pomočjo merilnih lestvic OBE in PERVAL. Na podlagi kvalitativne 

raziskave smo jih dopolnili z nekaterimi kazalniki. Zaznano vrednost smo merili 

skladno z najpogosteje uporabljenimi merilnimi lestvicami, ki so predstavljene v 

poglavju 7.3. Pri operacionalizaciji latentne spremenljivke zaznana vrednost blagovne 

znamke smo upoštevali tudi rezultate kvalitativne raziskave. 

Anketni vprašalnik v kvantitativni raziskavi je pri vprašanjih o poreklu izdelka 

vseboval geografski nivo Slovenije, ki je bil opredeljen na osnovi rezultatov kvalitativne 

raziskave. Operacionalizacijo latentne spremenljivke poreklo izdelka smo izvedli s 

pomočjo rezultatov kvalitativne raziskave. Oblikovali smo vprašanja, kjer smo 

primerjali dve različni porekli iste piščančje salame. Zraven semantičnega diferenciala, 

kjer smo s pomočjo petstopenjske merske lestvice primerjali dve različni porekli iste 

piščančje salame, je vprašalnik vseboval tudi vprašanja, ki se na splošno nanašajo na 

poreklo, s katerimi smo s pomočjo sedemstopenjske merske merili, v kolikšni meri je 

posamezniku poreklo sploh pomembno v nakupnem procesu odločanja. 
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10.4 Rezultati kvantitativne raziskave 

Izvedba kvantitativne raziskave temelji na terenski raziskavi na vzorcu N=574 

anketiranih (prebivalcev Slovenije), ki vsaj enkrat mesečno konzumirajo sveže 

perutninske salame in poznajo blagovni znamki Poli in Pivka vsaj po imenu. Raziskava 

je osredotočena na omenjeno skupino anketiranih, ker so se ključna anketna vprašanja 

nanašala na piščančji salami blagovnih znamk Poli in Pivka. Raziskava je bila izvedena 

z metodo osebnega anketiranja na domu anketiranca v času od 5. 11. do 1. 12. 2009. 

10.4.1 Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk 

Po validiranju vprašalnika smo v kvantitativni raziskavi anketirance spraševali o 

tem, kako zaznavajo spremenljivke marketinškega spleta izdelka blagovnih znamk Poli 

in Pivka, in sicer: 

− oglaševanje: izmed petih obravnavanih kazalnikov za to latentno spremenljivko 

sta bila v končno analizo vključena dva kazalnika, 

− izdelek: izmed štirih kazalnikov sta v končno analizo vključena dva kazalnika, 

− prodajno mesto: izmed dveh kazalnikov sta v končno analizo vključena dva 

kazalnika, 

− cena: izmed dveh kazalnikov sta v končno analizo vključena dva kazalnika. 

Določeni kazalniki so bili iz podrobnejše analize izločeni iz dveh razlogov: 

1. Če niso jasno opisovali le ene latentne spremenljivke, kar je razvidno iz 

eksploratorne faktorske analize (priloga 5). Izločeni kazalniki so imeli relativno 

visoke faktorske uteži (angl. factor loadings) pri dveh kazalnikih oziroma 

latentnih spremenljivkah.21 

2. V kolikor so se izkazali kot moteči dejavniki pri izgradnji strukturnega modela 

povezav glede na indekse sprememb (angl. modification indices) programa 

LISREL. Indeksi sprememb kažejo na to, katere povezave med latentnimi 

spremenljivkami je treba dodati oziroma izpustiti, da se model v čim večji meri 

prilega podatkom. 

Opisna statistika elementov marketinškega spleta 

Kazalniki, ki najbolje opisujejo latentne spremenljivke oziroma spremenljivke 

marketinškega spleta, so podrobneje predstavljenih tabelah 10.1 in 10.2, kjer je 

prikazana tudi njihova deskriptivna analiza. Vsi kazalniki so bili ocenjevani na lestvici 

od 1 do 7, pri čemer za izbrano trditev ocena 1 pomeni »sploh ne velja« za izbrano 

                                                      
21 Eksploratorno faktorsko analizo vseh kazalnikov in legendo izločevanja kriterijev 

prikazujemo v tabeli v prilogi 5. 
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trditev, ocena 7 pa »popolnoma velja«. V tabeli 10.1 prikazujemo deskriptivno analizo 

blagovne znamke Poli, v tabeli 10.2 pa deskriptivno analizo blagovne znamke Pivka. 

Tabela 10.1 Deskriptivna analiza kazalnikov marketinškega spleta blagovne 

znamke Poli 

latentna 
spremenljivka 

kazalniki veljavni 
N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 

oglaševanje 
(dobri oglasi) 

prepoznavnost oglasov 
blagovne znamke Poli 

574 5,34 1,7 -1,0 0,2 

oglasi blagovne znamke 
Poli pritegnejo k ogledu 

574 4,99 1,8 -0,8 -0,2 

izdelek 

(dober 
izdelek) 

piščančja salama blagovne 
znamke Poli je dobrega 
okusa 

574 5,68 1,6 -1,4 1,6 

piščančjo salamo blagovne 
znamke Poli rad/a jem 

574 5,43 1,8 -1,1 0,3 

distribucija 
(založenost) 

razpoložljivost piščančje 
salame blagovne znamke 
Poli na policah 

574 6,20 1,2 -1,7 2,7 

opaženost piščančje salame 
blagovne znamke Poli na 
policah 

574 5,93 1,4 -1,5 1,9 

cena 

(dobra cena) 

piščančja salama blagovne 
znamke Poli ima primerno 
ceno 

574 4,94 1,6 -0,8 0,0 

piščančja salama blagovne 
znamke Poli ima ugodno 
razmerje cena/kakovost 

574 5,12 1,6 -0,7 -0,1 

 

V tabeli 10.1 so za vsak kazalnik predstavljeni tudi povprečni odgovori 

anketirancev, iz česar je razvidno, da so se anketiranci v največji meri strinjali, da je 

piščančja salama blagovne znamke Poli na prodajnih policah trgovin razpoložljiva 

(povprečje 6,2), medtem ko so se v najmanjši meri strinjali s primernostjo cene 

piščančje salame blagovne znamke Poli (povprečje 4,94). Kljub temu je strinjanje s 

primernostjo cene piščančje salame blagovne znamke Poli relativno visoko, saj je 

sredina lestvice 4, največja povprečna ocena anketirancev pa je skoraj 5 (povprečje 

4,94). Standardni odkloni kazalnikov se gibljejo od 1,2 do 1,8, kar kaže na relativno 

veliko razpršenost ocen. Standardni odklon 1,8 namreč pomeni, da se v razponu +/-1,8 

ocene od povprečja nahaja večina (približno 2/3) ocen anketirancev in glede na to, da je 

lestvica le sedemstopenjska, je to relativno veliko. 
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V tabeli 10.1 sta za vsak kazalnik prikazana tudi koeficienta asimetričnosti in 

sploščenosti. Pri večini kazalnikov imata omenjena kazalnika vrednosti med -2 in +2, 

kar kaže na to, da so kazalniki približno normalno porazdeljeni (po Gaussu). Izjema je 

le kazalnik »razpoložljivost piščančje salame blagovne znamke Poli na prodajnih 

policah«, ki ima nekoliko koničasto porazdelitev, kar kaže koeficient sploščenosti, ki je 

2,7. To je skladno s predstavljeno ugotovitvijo, da so anketiranci omenjeni kazalnik 

ocenjevali z relativno visokimi ocenami, kar je razvidno tudi iz relativno visokega 

povprečja (6,20). Omenjeni koeficienti asimetričnosti in sploščenosti so bili izračunani 

tudi zaradi preverjanja predpostavke o normalni porazdelitvi, ki je predpogoj za 

kompleksnejše multivariatne analize, ki so obravnavane v naslednjih poglavjih 

doktorske disertacije. Na podlagi koeficientov asimetričnosti iz tabele 10.1 in iz tabel, ki 

sledijo v nadaljevanju, lahko ugotovimo, da so spremenljivke večinoma porazdeljene 

normalno, s čimer je omenjenemu predpogoju normalne porazdelitve zadoščeno. 

Podobno, kot so bili analizirani kazalniki marketinškega spleta blagovne znamke 

Poli, so v nadaljevanju analizirani omenjeni kazalniki za blagovno znamko Pivka 

(tabela 10.2). 

Tabela 10.2 Deskriptivna analiza kazalnikov marketinškega spleta blagovne 

znamke Pivka 

latentna 
spremenljivka 

kazalniki 
veljavni 

N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 
oglaševanje 
(dobri oglasi) 

prepoznavnost oglasov 
blagovne znamke Pivka 

574 3,76 1,7 0,0 -0,8 

oglasi blagovne znamke 
Pivka pritegnejo k ogledu 

574 3,64 1,7 0,1 -0,8 

izdelek 
(dober 
izdelek) 

piščančja salama blagovne 
znamke Pivka je dobrega 
okusa 

574 4,76 1,5 -0,6 -0,1 

piščančjo salamo blagovne 
znamke Pivka rad/a jem 

574 4,42 1,8 -0,3 -0,8 

distribucija 
(založenost) 

razpoložljivost piščančje 
salame blagovne znamke 
Pivka na policah 

572 5,49 1,3 -0,7 0,2 

opaženost piščančje salame 
blagovne znamke Pivka na 
policah 

572 4,98 1,6 -0,6 -0,3 

cena 
(dobra cena) 

piščančja salama blagovne 
znamke Pivka ima 
primerno ceno 

573 4,90 1,4 -0,6 0,2 

blagovna znamka Pivka 
ima ugodno razmerje 
cena/kakovost 

573 4,82 1,5 -0,4 -0,2 



Rezultati 

76 

Razpršenost ocen pri kazalnikih marketinškega spleta blagovne znamke Pivka je 

podobna razpršenosti ocen pri kazalnikih blagovne znamke Poli (tabela 10.1). 

Standardni odklon je največ 1,8. Koeficienti asimetričnosti in sploščenosti so pri vseh 

kazalnikih marketinškega spleta blagovne znamke Pivka v razponu med -2 in +2, kar 

kaže, da je tudi pri blagovni znamki Pivka porazdelitev kazalnikov normalna (po 

Gaussu). 

Za lažjo primerjavo smo v nadaljevanju povprečne ocene iz tabel 10.1 in 10.2 

predstavili tudi grafično na sliki 10.1. 

Slika 10.1 Profil blagovnih znamk Poli in Pivka – kazalniki marketinškega spleta 

 

Iz slike 10.1, kjer prikazujemo profile kazalnikov obeh blagovnih znamk, je 

razvidno, da so anketiranci blagovno znamko Pivka z vidika marketinškega spleta 

slabše ocenjevali, kot so ocenjevali blagovno znamko Poli. Pri tem sta izjemi kazalnika 

cene, kjer so povprečne ocene obeh bagovnih znamk podobne. Kljub temu pa ima 

blagovna znamka Poli nekoliko bolj ugodno razmerje med ceno in kakovostjo. 

Opisna statistika zaznane vrednosti blagovne znamke  

Anketiranci so poleg kazalnikov marketinškega spleta posebej ocenjevali tudi 

zaznano vrednost blagovne znamke Poli in Pivka na lestvici od 1 do 7, kjer višja oceni 

pomeni višje strinjanje, nižja ocena pa nižje strinjanje z izbrano trditvijo. 
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Tabela 10.3 Deskriptivna analiza kazalnikov zaznane vrednosti blagovne znamke 

Poli in Pivka 

latentna 
spremenljivka 

kazalniki 
veljavni 

N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 

vrednost 
blagovne 
znamke Poli 

blagovna znamka Poli je 
uspešna blagovna znamka 

573 5,71 1,5 -1,1 0,7 

blagovna znamka Poli 
uživa v javnosti velik ugled 

574 5,64 1,5 -1,1 0,7 

mediji o blagovni znamki 
Poli pišejo pozitivno 

574 5,59 1,5 -1,0 0,6 

vrednost 
blagovne 
znamke 
Pivka 

blagovna znamka Pivka je 
uspešna blagovna znamka 

573 4,68 1,5 -0,3 -0,4 

blagovna znamka Pivka 
uživa v javnosti velik ugled 

574 4,65 1,5 -0,3 -0,5 

mediji o blagovni znamki 
Pivka pišejo pozitivno 

574 4,75 1,5 -0,3 -0,5 

 

Na podlagi analize, prikazane v tabeli 10.3, je razvidno, da ima blagovna znamka 

Poli relativno višje ocene kot blagovna znamka Pivka pri vseh kazalnikih zaznane 

vrednosti blagovne znamke. Povprečne ocene iz tabele 10.3 so na sliki 10.2 prikazane 

tudi grafično, kjer je razvidno, da ima blagovna znamka Poli višje ocene pri vseh 

kazalnikih zaznane vrednosti blagovne znamke. 

Slika 10.2 Profil blagovnih znamk Poli in Pivka – kazalniki zaznane vrednosti 

blagovne znamke 
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Na splošno so povprečne ocene kazalnikov zaznane vrednosti blagovne znamke 

Poli večje od 5, medtem ko so povprečja blagovne znamke Pivka pod 5, vendar še 

vedno več od sredine lestvice, ki je 4. Kot je razvidno iz tabele 10.3, so standardni 

odkloni kazalnikov zaznane vrednosti blagovne znamke 1,5, kar pomeni, da je večina 

ocen kazalnikov v razponu +/-1,5 od povprečja. Na podlagi koeficientov asimetričnosti 

in sploščenosti, je mogoče oceniti, da so kazalniki zaznane vrednosti blagovne znamke 

približno normalno porazdeljeni (omenjena koeficienta sta v razponu med -2 in +2). 

Opisna statistika porekla izdelka 

Anketiranci so poleg marketinškega spleta in zaznane vrednosti blagovne znamke 

ocenjevali tudi kazalnike porekla izdelka blagovnih znamk Poli in Pivka. Ob tem velja 

zapisati, da vprašanje predpostavlja, da bi bile prodajne police trgovin enako založene 

tako s piščančjo salamo blagovne znamke Poli hrvaškega porekla, kot s piščančjo 

salamo blagovne znamke Poli slovenskega porekla. Enaka predpostavka je veljala za 

blagovno znamko Pivka. Omenjeni kazalniki za blagovno znamko Poli so podrobneje 

analizirani v tabeli 10.4, za blagovno znamko Pivka pa v tabeli 10.5. Tudi v slednjem 

primeru so bile možne ocene do 1 do 7, kjer višja oceni pomeni višje strinjanje, nižja 

ocena pa nižje strinjanje z izbrano trditvijo. 

Tabela 10.4 Deskriptivna analiza kazalnikov porekla piščančje salame blagovne 

znamke Poli 

latentna 
spremenljivka 

kazalniki 
veljavni 

N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 

poreklo 
(pomembnost 
slovenskega 
porekla) 

vedno kupujem piščančjo 
salamo blagovne znamke 
Poli proizvedeno v 
Sloveniji 

574 5,11 1,9 -0,8 -0,4 

ne kupujem piščančje 
salame blagovne znamke 
Poli s poreklom izven 
Slovenije 

574 4,84 2,1 -0,6 -0,8 

slovenska piščančja salama 
blagovne znamke Poli je 
garancija za kakovost 

573 5,20 1,8 -0,8 -0,2 

poreklo je 
najpomembnejše, ko se 
odločam za nakup 
piščančje salame blagovne 
znamke Poli 

574 4,78 2,0 -0,6 -0,7 
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Tabela 10.5 Deskriptivna analiza kazalnikov porekla piščančje salame blagovne 

znamke Pivka 

latentna 
spremenljivka 

kazalniki 
veljavni 

N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 

poreklo 
(pomembnost 
slovenskega 
porekla) 

vedno kupujem piščančjo 
salamo blagovne znamke 
Pivka proizvedeno v 
Sloveniji 

574 4,88 1,9 -0,7 -0,6 

ne kupujem piščančje 
salame blagovne znamke 
Pivka s poreklom izven 
Slovenije 

574 4,72 2,0 -0,5 -0,9 

slovenska piščančja salama 
blagovne znamke Pivka je 
garancija za kakovost 

573 5,02 1,8 -0,7 -0,5 

poreklo je 
najpomembnejše, ko se 
odločam za nakup 
piščančje salame blagovne 
znamke Pivka 

574 4,63 2,0 -0,5 -0,9 

Za lažjo primerjavo smo v nadaljevanju povprečne ocene iz tabel 10.4 in 10.5 

predstavili tudi grafično na sliki 10.3. 

Slika 10.3 Profil blagovnih znamk Poli in Pivka – kazalniki porekla izdelka 
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poreklom izven Slovenije« ima blagovna znamka Pivka bistveno slabše povprečne 

ocene od blagovne znamke Poli. Pri slednjih dveh kazalnikih ima blagovna znamka 

Pivka celo povprečne ocene nižje od sredine ocenjevalne lestvice. 

Kljub navedenemu je vrstni red kazalnikov porekla izdelka pri obeh blagovnih 

znamkah enak, in sicer ima najvišje povprečje kazalnik »slovenska piščančja salama je 

garancija za kakovost« in najnižje povprečje kazalnik »poreklo«. Kljub relativno nizkim 

ocenam porekla, le-to ni zanemarljivo še posebno pri blagovni znamki Poli, kjer so pri 

vseh kazalnikih porekla povprečne ocene bistveno višje od sredine lestvice 4. Poleg tega 

je iz izračunov t testa za analizirani blagovni znamki razvidno, da ima poreklo izdelka 

statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke (tabela 10.6). 

Tabela 10.6 Prikaz statističnih izračunov t testa za blagovno znamko Poli in 

blagovno znamko Pivka 

povezava 
Statistika t 

Poli Pivka 
oglaševanje � vrednost B. Z. 0,72 � 2,27 � 

izdelek � vrednost B. Z. 9,26 � 4,72 � 
distribucija � vrednost B. Z. 6,46 � 0,66 � 

cena � vrednost B. Z. 2,06 � 6,73 � 
poreklo � vrednost B. Z. 2,62 � 1,79 � 

Opomba: če je t>1,65, je povezava statistično značilna (�). 

Poleg analize povprečnih vrednosti kazalnikov porekla izdelka smo izvedli še 

analizo razpršenosti ocen kazalnikov porekla. Za razliko od drugih kazalnikov, 

predstavljenih v tabelah od 10.1 do 10.3, so ocene kazalnikov porekla izdelka relativno 

bolj razpršene, saj je pri poreklu izdelka največji standardni odklon tudi 2,1, kar je 

razvidno iz tabel 10.4 in 10.5. Podobno kot drugi kazalniki, to tudi kazalniki porekla 

izdelka normalno porazdeljeni, saj imajo koeficiente asimetričnosti in sploščenosti na 

intervalu med -2 in +2. 

Histograme likertovih lestvic za analizirane latentne spremenljivke, ki smo jih 

vključili v strukturni model prikazujemo v prilogi 6. 

10.4.2 Zanesljivost in veljavnost merilnega instrumenta 

V nadaljevanju smo najprej analizirali zanesljivost in veljavnost merilnega 

instrumenta, ki opisuje odnose med merjenimi kazalniki in latentnimi spremenljivkami. 

Namen preverjanja merilnega instrumenta je ocena zanesljivosti in veljavnosti meril, s 

katerimi merimo preučevane latentne spremenljivke (Diamantopoulos, Siguaw 2000, 

89). Analizo zanesljivosti omenjenih spremenljivk smo opravili s pomočjo statistike 

Cronbach Alpha. Na podlagi omenjene analize smo preverili, če so predstavljeni 

kazalniki kakovosten merilni instrument za omenjene latentne spremenljivke. 
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Tabela 10.7 Analiza zanesljivosti spremenljivk s pomočjo statistike Cronbach 

Alpha 

latentne spremenljivke  
(Likertova lestvica) 

zanesljivost 
spremenljivk 

(Cronbach Alpha) 
Poli 

zanesljivost 
spremenljivk 

(Cronbach Alpha) 
Pivka 

zanesljivost 
spremenljivk 

(Cronbach Alpha) 
obe blagovni 

znamki skupaj 
oglaševanje (dobri oglasi) 0,88 0,87 0,89 
izdelek (dober izdelek) 0,92 0,89 0,92 
distribucij a (založenost) 0,82 0,69 0,81 
cena (dobra cena) 0,87 0,88 0,88 
vrednost blagovne znamke 0,92 0,90 0,92 
poreklo (pomembnost SLO. 
porekla) 

0,94 0,94 0,94 

V primeru vrednosti Cronbach Alpha večje od 0,8 je mogoče kazalnike oceniti kot 

zelo zanesljive za merjenje latentnih spremenljivk, v primeru vrednosti Cronbach Alpha 

med 0,6 do pod 0,8 pa kot zadovoljivo zanesljive. Iz rezultatov raziskave, prikazanih v 

tabeli 10.7, je razvidno, da je naš merski instrument zelo zanesljiv, saj ima večina 

latentnih spremenljivk Cronbach Alpha večji od 0,8, le v primeru distribucije blagovne 

znamke Pivka je Cronbach Alpha 0,69, kar je še vedno znotraj meje zadovoljive 

zanesljivosti. 

Glede na to, da so vsi predstavljeni kazalniki (iz tabel od 10.1 do 10.5) zanesljiv 

merski instrument za latentne spremenljivke, sledi v nadaljevanju deskriptivna analiza 

vrednosti omenjenih latentnih spremenljivk. Ta analiza predpostavlja operacionalizacijo 

predstavljenih latentnih spremenljivk s pomočjo sedemstopenjske Likertove lestvice. 

Tabela 10.8 Deskriptivna analiza latentnih spremenljivk (sedemstopenjskih 

Likertovih lestvic) – blagovna znamka Poli 

latentne spremenljivke (Likertove 
lestvice – Blagovna znamka Poli) 

veljavni 
N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 
oglaševanje (dobri oglasi) 574 5,16 1,6 -0,9 0,1 
izdelek (dober izdelek) 574 5,56 1,6 -1,3 1,0 
distribucija (založenost) 574 6,06 1,2 -1,5 1,9 
cena (dobra cena) 574 5,03 1,5 -0,7 -0,1 
vrednost blagovne znamke 574 5,65 1,4 -1,1 0,9 
poreklo (pomembnost SLO. porekla) 574 4,98 1,8 -0,7 -0,5 

Najvišjo povprečno oceno pri blagovni znamki Poli ima spremenljivka 

»distribucija« (6,06), najnižjo povprečno oceno pa spremenljivka »poreklo« (4,98). 

Kljub temu je ocena porekla relativno visoka, saj je slednja ocena višja od sredine 

lestvice (4). Standardni odkloni latentnih spremenljivk se gibljejo od 1,2 do 1,8, zato je 
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na podlagi koeficientov asimetričnosti in sploščenosti mogoče oceniti, da so omenjene 

latentne spremenljivke normalno porazdeljene. 

Tabela 10.9 Deskriptivna analiza latentnih spremenljivk (sedemstopenjskih 

Likertovih lestvic) – blagovna znamka Pivka  

latentne spremenljivke (Likertove 
lestvice – blagovna znamka Pivka) 

Veljavni 
N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 
oglaševanje (dobri oglasi) 574 3,70 1,6 0,0 -0,8 
izdelek (dober izdelek) 574 4,59 1,6 -0,4 -0,4 
distribucija (založenost) 572 5,24 1,3 -0,5 0,1 
cena (dobra cena) 573 4,86 1,4 -0,5 0,1 
vrednost blagovne znamke 574 4,69 1,4 -0,3 -0,2 
poreklo (pomembnost SLO. porekla) 574 4,81 1,8 -0,5 -0,7 

Tudi blagovna znamka Pivka ima najvišjo povprečno oceno pri spremenljivki 

»distribucija« (5,24), medtem ko so anketiranci v povprečju z najnižjimi ocenami 

ocenjevali oglaševanje blagovne znamke Pivka (3,70). 

Standardni odkloni latentnih spremenljivk pri blagovni znamki Pivka so podobni 

latentnim spremenljivkam blagovne znamke Poli. Tudi v primeru blagovne znamke 

Pivka so vse latentne spremenljivke normalno porazdeljene, saj so koeficienti 

asimetričnosti in sploščenosti med -2 in +2. 

Za lažjo primerjavo smo v nadaljevanju podatke iz tabel 10.8 in 10.9 predstavili 

tudi grafično. 

Kot je razvidno iz slike 10.4, kjer so predstavljeni profili latentnih spremenljivk 

blagovnih znamk Poli in Pivka, ima blagovna znamka Poli na vseh spremenljivkah višje 

povprečne ocene. Najvišji razkorak med blagovnima znamkama je pri oglaševanju, kjer 

je razlika v povprečjih med znamkama kar 1,46 točke (=5,16-3,70). Najmanjše razlike v 

povprečjih spremenljivk med blagovnima znamkama pa sta pri ceni in poreklu, kjer 

imata obe blagovni znamki ocene med 4,81 in 5,03. 

Pravkar predstavljena analiza profilov se nanaša na nivo celotne Slovenije. Da bi 

preverili, v kolikšni meri sta znamki regionalno prepoznavni, smo v nadaljevanju 

prikazali profile blagovnih znamk Poli in Pivka, ločeno glede na vzhodno in zahodno 

Slovenijo. Delitev na omenjeni dve regiji je bila že predstavljena na sliki 9.3, v 

nadaljevanju pa so za vsako izmed omenjenih dveh regij predstavljene povprečne ocene 

latentnih spremenljivk. Iz slike 10.5, ki sledi, je razvidno, da so v vzhodni Sloveniji med 

blagovnima znamkama razlike še večje, in sicer v korist blagovne znamke Poli. To je 

razvidno iz desnega dela slike 10.5, kjer je med profiloma obeh blagovnih znamk večja 

razlika v povprečnih vrednostih ocen latentnih spremenljivk, pri čemer so si »oblike« 

vseh profilov na sliki podobne (profili kažejo največjo razliko pri spremenljivki 

»oglaševanje« in najmanjšo razliko pri spremenljivkah »cena« in »poreklo«). 
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Slika 10.4 Profil blagovnih znamk Poli in Pivka glede na latentne spremenljivke 
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Slika 10.5 Profil blagovnih znamk Poli in Pivka – ločeno glede v vzhodno in 

zahodno Slovenijo 
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Glede na to, da je iz predstavljenih profilov razvidno, da ima blagovna znamka Poli 

bolje ocenjen izdelek kot blagovna znamka Pivka, pri sami ceni pa so ocene zelo 

podobne, bi kazalo razmisliti, če je pri piščančji salami blagovne znamke Poli še kaj 

razpoložljivega prostora za njeno višjo cenovno pozicioniranost. Pri tem je treba 

omeniti, da gre le za predvidevanje, ki bi ga bilo treba podrobneje raziskati v posebni 

raziskavi. Analiza slednjega presega cilje in hipoteze, ki smo si jih zastavili v sklopu 

raziskave empiričnega dela doktorske disertacije. Slednja je bolj osredotočena na 

analizo pomembnosti porekla izdelka. 

Glede porekla izdelka je iz predstavljenih analiz mogoče povzeti, da je tudi poreklo 

obeh izdelkov podobno ocenjeno, kar je razumljivo, saj gre v obeh primerih za 

slovenski blagovni znamki. Razlike med poprečnimi ocenami pomembnosti porekla 

med blagovnima znamkama glede na vzhodno in zahodno Slovenijo bi lahko bile še 

večje, saj so glavni obrati Poli v vzhodni Sloveniji, medtem ko so glavni obrati Pivke v 

zahodni Sloveniji. Se pa slednja ugotovitev ujema s hipotezo iz kvalitativne raziskave 

(H1c), kjer je bilo potrjeno, da je pri samem poreklu piščančjih salam nivo države 

pomembnejši od nivoja regij. 

V nadaljevanju sledi še podrobnejša analiza porekla izdelka, pri čemer je namesto 

regionalnega vidika vzhodna in zahodna Slovenija upoštevan vpliv porekla na nivoju 

države. Analizirali smo vpliv držav Slovenija in Hrvaška. 

Za preverjanje hkratnega vpliva hrvaškega porekla izbranega izdelka na zaznano 

vrednost blagovne znamke pri slovenskih porabnikih smo se odločili iz navedenih 

razlogov: 

− piščančja salama blagovne znamke Poli, ki je predmet naše raziskave, se v 

identični obliki in izgledu embalaže, po enaki tehnologiji in recepturi proizvaja 

v različnih državah, zraven Slovenije še na Hrvaškem; 

− bližina hrvaškega trga omogoča strog nadzor nad proizvodnim procesom 

piščančje salame s strani matičnega podjetja, katerega sedež je v Sloveniji; 

− v nakupnih navadah med slovenskimi in hrvaškimi porabniki piščančjih salam 

ni opaznih razlik; obe državi imata visok delež porabnikov piščančjih salam v 

splošni populaciji (Hrastar in soavtorji 2008). 

− med sosedski politični odnosi imajo lahko pomemben vpliv na nakupno 

namero in oznako porekla piščančje salame. 

Analizirana je bila le blagovna znamka Poli, saj se proizvaja tako v Sloveniji kot na 

Hrvaškem, zato nas je zanimalo, katero piščančjo salamo blagovne znamke Poli bi 

anketiranci kupili, če bi imeli možnost izbire med piščančjo salamo blagovne znamke 

Poli slovenskega oziroma piščančjo salamo blagovne znamke Poli hrvaškega porekla. 

Anketiranci so svoje preference izbora blagovne znamke Poli slovenskega oziroma 

hrvaškega porekla ocenjevali na petstopenjski lestvici. Višja kot je bila ocena na 
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petstopenjski Likertovi lestvici, v večji meri bi izbirali piščančjo salamo blagovne 

znamke Poli, proizvedeno na Hrvaškem (piščančjo salamo blagovne znamke Poli 

hrvaškega porekla) in nižja kot je bila ocena na omenjeni lestvici, v večji meri bi izbirali 

piščančjo salamo blagovne znamke Poli, proizvedeno v Sloveniji. Ob tem velja zapisati, 

da vprašanje predpostavlja, da bi bile prodajne police trgovin enako založene tako s 

piščančjo salamo blagovne znamke Poli hrvaškega porekla kot s piščančjo salamo 

blagovne znamke Poli slovenskega porekla. Omenjena petstopenjska lestvica je imela 

možne odgovore opisno določene, kjer so lahko anketiranci opredelili svoje preference, 

kaj bi raje izbrali, in sicer: 1 – zagotovo slovensko Poli, 2 – nekoliko bolj slovensko 

Poli, 3 – ni razlike, obe enako, 4 – nekoliko bolj hrvaško Poli, 5 – zagotovo hrvaško 

Poli. 

Čeprav je bila lestvica opisna, je bila zaradi lažje statistične analize obravnavana 

kot numerična (intervalna), saj je njena porazdelitev normalna, kar kažejo koeficienti 

asimetričnosti in sploščenosti, ki imajo v konkretnem primeru vrednosti med -2 in +2 

(tabela 10.10). Poleg tega je iz opisov razvidno, da se vrednosti lestvice enakomerno 

stopnjujejo in je posledično izračun povprečnih ocen in ostalih deskriptivnih statistik 

legitimen. 

Tabela 10.10 Deskriptivna analiza izbora piščančje salame blagovne znamke Poli 

glede na poreklo (Slovenija oziroma Hrvaška) 

1 – zagotovo slovensko Poli 
2 – nekoliko bolj slovenski Poli 
3 – ni razlike, obe enako 
4 – nekoliko bolj hrvaško Poli 
5 – zagotovo hrvaško Poli 

veljavni 
N 

povprečje 
(aritmetična 

sredina) 

stand. 
odklon 

koef. 
asime-

tričnosti 

koef. 
splošče-

nosti 

Katero bi raje izbrali? 546 1,77 0,8 0,5 -1,3 
Proizvodnja katere države je po 
vašem mnenju bolj zaupanja vredna? 

548 1,77 0,8 0,4 -1,4 

Katero piščančjo salamo bi bolj 
pogrešali, če je ne bi bilo na prodajnih 
policah? 

532 1,78 0,8 0,4 -1,5 

Katera piščančja salama je po vašem 
mnenju bolj kakovostna? 

544 1,87 0,9 0,3 -1,7 

Katera piščančja salama je po vašem 
mnenju bolj zdrava? 

538 1,88 0,9 0,3 -1,6 

Katera piščančja salama ima boljše 
razmerje med kakovostjo in ceno? 

535 1,94 0,9 0,3 -1,3 

 

Ugotavljamo da, med povprečnimi ocenami ni večjih razlik oziroma se vse 

povprečne ocene gibljejo med 1,8 in 1,9, kar pomeni, da anketiranci v povprečju bolj 

preferirajo piščančjo salamo blagovne znamke Poli slovenskega porekla. Sredina lestvic 

je namreč 3 in vse povprečne ocene so bistveno nižje od sredine 3 oziroma se gibljejo 

med 1 = zagotovo bi preferiral slovensko Poli in 2 = nekoliko bolj preferiram slovensko 
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Poli. Mnenja anketirancev so relativno razpršena, saj se standardni odkloni gibljejo med 

0,8 in 0,9, kar je za petstopenjsko lestvico relativno veliko. 

Slika 10.6 Profil glede na preference slovenske oziroma hrvaške blagovne 

znamke Poli 
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Ker ena izmed raziskovalnih hipotez (H1b) predpostavlja, da je zaznana vrednost 

blagovne znamke Poli in njenih izdelkov slovenskega porekla višja kot zaznana 

vrednost blagovne znamke Poli in njenih izdelkov hrvaškega porekla, smo na podlagi 

podatkov, predstavljenih na sliki 10.6, opravili tudi statistične teste, in sicer t teste za en 

vzorec, kar podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. S pomočjo omenjenih testov smo 

preverili, če so predstavljena povprečja tudi v populaciji manjša od srednje vrednosti 3, 

ki je ravno sredina lestvice od 1 do 5. 

Ker je statistična značilnost (sig.) vseh t testov 0,00, kar je manj, kot je mejna 

vrednosti 0,05, lahko sklepamo, da so tudi v populaciji pri vseh trditvah povprečja nižja 

od populacijske vrednosti 3. Nižja so za najmanj -0,98 točke oziroma največ -1,29 točke 

na lestvici od 1 do 5. Slednje ugotavljamo iz intervalov zaupanja, ki nakazujejo, za 

koliko se populacijska povprečna ocena pri vsaki trditvi razlikuje od sredine lestvice 3. 

Ker nižja vrednost na lestvici pomeni preferenco blagovne znamke Poli slovenskega 

porekla v primerjavi z blagovno znamko Poli hrvaškega porekla, je mogoče z 

gotovostjo potrditi, da je tudi v populaciji večja preferenca blagovne znamke Poli 
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slovenskega porekla. Na podlagi predstavljenega t testa hipotezo H1b v celoti 

potrjujemo. Zaznana vrednost blagovne znamke Poli slovenskega porekla je višja od 

zaznane vrednosti blagovne znamke Poli hrvaškega porekla. 

Tabela 10.11 Analiza preference slovenskega oziroma hrvaškega porekla, t testi 

glede na sredino lestvice 

 

testna vrednost iz populacije = 3* 

t 
Stopnje 
prostosti 

stat. 
znač. 
(sig.) 

razlika 

95 % 
interval 
zaupanja 
od do 

B21_A Katero bi raje izbrali? -38,6 686 0,00 -1,22 -1,29 -1,16 
B21_B Katera piščančja salama ima 
boljše razmerje med kakovostjo in ceno? 

-29,5 674 0,00 -1,05 -1,12 -0,98 

B21_C Katera piščančja salama je po 
vašem mnenju bolj kakovostna? 

-32,9 682 0,00 -1,15 -1,19 -1,06 

B21_D Proizvodnja katere države je po 
vašem mnenju bolj zaupanja vredna? 

-38,3 692 0,00 -1,22 -1,28 -1,16 

B21_E Katero piščančjo salamo bi bolj 
pogrešali, če je ne bi bilo na prodajnih 
polici? 

-37,0 666 0,00 -1,22 -1,28 -1,15 

B21_F Katera piščančja salama je po 
vašem mnenju bolj zdrava? 

-32,4 678 0,00 -1,11 -1,17 -1,04 

* Opomba: srednja vrednost na lestvici (3). 

Z omenjenim testom ene izmed glavnih hipotez zaključujemo poglavje o opisni 

statistiki. Ostale hipoteze H1a, H2, H3, H4 in H5, ki se nanašajo na povezave latentnih 

spremenljivk marketinškega spleta in porekla izdelka glede na zaznano vrednost 

blagovne znamke, so analizirane v poglavjih, ki sledijo. Pred samim testiranjem 

omenjenih hipotez je v naslednjem poglavju najprej predstavljena eksploratorna 

faktorska analiza, s katero je mogoče potrditi primernost latentnih spremenljivk, na 

katerih temeljijo omenjene hipoteze. Z omenjeno eksploratorno faktorsko analizo je 

mogoče potrditi, da so izbrani kazalniki primerni merski instrument za latentne 

spremenljivke marketinškega spleta, porekla in zaznane vrednosti blagovne znamke 

izdelka. 

10.4.3 Eksploratorna faktorska analiza 

Zanesljivost kazalnikov kot merskega instrumenta za latentne spremenljivke smo že 

preverili s pomočjo izračunov Cronbach Alpha statistike, ki so predstavljene v tabeli 

10.7. Ekploratorna faktorska analiza, ki je predstavljena v nadaljevanju tega poglavja 

(tabela 10.11), zanesljivost merskega instrumenta še dodatno potrjuje. V fazi validiranja 

merilnega instrumenta (anketnega vprašalnika) je bilo merjenih 28 spremenljivk na 
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sedemstopenjski Likertovi lestvici. Eksploratorno faktorsko analizo smo izvedli za 

vsako latentno spremenljivko posebej. Uporabili smo metodo »glavnih osi« (angl. PAF 

– Principal Axsis Factoring), ki je ena najbolj splošno uporabljanih metod. V 

eksploratorni faktorski analizi smo izločili kazalnike, katerih komunaliteta22 je bila 

manjša od +/-0,30, v nadaljevanju pa tiste kazalnike, katerih faktorske uteži23 so bile 

manjše od +/-0,30 in tiste, ki so korelirali z več faktorji. Pri tem smo se držali pravila, 

da smo faktorje izločali enega po enega. 

Iz eksploratorne faktorske analize (tabela 10.11), je razvidno, da vsak izmed 

analiziranih kazalnikov enoznačno označuje le eno spremenljivko. To je razvidno iz 

»čistih« faktorski uteži, kjer imajo kazalniki faktorske uteži večje od 0,3. 

Predstavljeni faktorski model je tako enoznačen tudi zaradi tega, ker smo iz 

končnega modela izločili večznačne kazalnike, ki so imeli relativno velike uteži pri več 

kot eni spremenljivki. Kateri kazalniki so bili izločeni iz končnega modela in njihovi 

razlogi za izločevanje, je razvidno iz priloge 5. 

S faktorsko analizo želimo določiti manjše število faktorjev kot je število 

spremenljivk. Pri izvajanju faktorske analize je pomembna odločitev o številu faktorjev, 

ki jih bomo upoštevali v nadaljnjih analizah. Pri tej odločitvi smo uporabili pravilo 

lastne vrednosti, zato smo se odločili za prvih šest faktorjev, ki imajo lastno vrednost 

(krogci) večjo od 1. Število faktorjev je bilo določeno na podlagi scree diagrama, ki ga 

prikazuje slika 10.7. 

Kazalniki so tudi v zadostni meri med seboj povezani, kar kaže Barlettov test 

sferičnosti, ki je statistično značilen (sig.0,00). Tudi Kaiser-Mayer-Olkinova mera kaže, 

da gre za dober faktorski model, saj je vrednost te statistike večja od 0,50 oziroma znaša 

kar 0,87 (tabela 10.12). To kaže na ugodno razmerje med številom kazalnikov in 

velikostjo vzorca, kar je eden izmed predpogojev za faktorsko analizo. Poleg tega so pri 

vseh kazalnikih komunalitete večje od 0,3, kar kaže na to, da analizirani kazalniki 

spadajo v faktorski model. V nasprotnem primeru je treba kazalnike s komunaliteto 

manjšo od 0,3 izločiti iz faktorskega modela. 

                                                      
22 Določanje najnižjih sprejemljivih vrednosti komunalitet je subjektivno. Komunalitete 

okrog 0,3 ali več lahko upoštevamo kot relevantne (Janssens in soavtorji 2008, 257). 
Komunalitete nad 0,3 potrjujejo, da spremenljivke pojasnjujejo skupno varianco ostalih 
spremenljivk faktorskega modela (Neill 1994). 

23 Faktorske uteži pomenijo korelacijo med originalnimi spremenljivkami in faktorji. 
Izražene so v koeficientih, ki jih najdemo v matriki faktorjev (Malhotra 2004, 561). 
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Slika 10.7 Scree diagram lastnih vrednosti 

 

 

Tabela 10.12 KMO in Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure Samopling Adequacy 0,868 
Bartlet's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 13678,28 
 Df 105 
 Sig 0,000 

V nadaljevanju predstavljamo le končni faktorski model, ki je bil »očiščen« 

večznačnih oziroma »motečih« kazalnikov. V končno faktorsko analizo smo tako 

vključili 15 kazalnikov, ki skupaj merijo 6 latentnih spremenljivk. Vseh 15 kazalnikov 

vključenih v omenjeno faktorsko analizo pojasni 88 % variance24 vseh 6 spremenljivk 

oziroma kazalnikov, kar je relativno dober rezultat. 

                                                      
24 Pojasnjena varianca, izražena v odstotkih, kaže, koliko celotne variance vseh 

spremenljivk je pojasnjene s posameznim faktorjem (Malhotra 2004, 561). 
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Tabela 10.13 Faktorske uteži kazalnikov in pripadnost kazalnikov spremenljivkam 

latentne 
spremenljivke 

(faktorji) 
kazalniki 

komu-
nalitete 

faktorske uteži 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

[F3] oglaševanje 
(dobri oglasi) 

B19_3 prepoznavnost oglasov blagovne 
znamke Poli/Pivka 

0,69 0,06 -0,01 -0,85 -0,02 0,05 0,02 

B19_4 oglasi blagovne znamke Poli/Pivka 
pritegnejo k ogledu 

0,68 -0,04 0,01 -0,94 0,02 -0,05 -0,02 

[F6] izdelek 

(dober izdelek) 

B19_6 piščančja salama blagovne znamke 
Poli/Pivka je dobrega okusa 

0,78 0,15 0,01 -0,05 0,06 0,08 -0,69 

B19_7 piščančjo salamo blagovne znamke 
Poli/Pivka rad/a jem 

0,76 0,03 0,03 -0,04 0,00 -0,01 -0,92 

[F5] distribucija 
(založenost) 

B19_10 razpoložljivost piščančje salame 
blagovne znamke Poli/Pivka na prodajnih 
policah 

0,50 0,13 0,02 -0,01 -0,03 0,82 0,08 

B19_11 opaženost piščančje salame 
blagovne znamke Poli/Pivka na prodajnih 
policah 

0,55 -0,11 0,00 -0,05 0,12 0,66 -0,19 

[F4] cena 

(dobra cena) 

B19_12 piščančja salama blagovne 
znamke Poli/Pivka ima primerno ceno 

0,64 -0,05 0,00 -0,01 0,92 0,03 0,05 

B19_13 piščančja salama blagovne 
znamke Poli/Pivka ima ugodno razmerje 
cena/kakovost 

0,72 0,13 0,02 0,00 0,79 -0,02 -0,10 
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Tabela 10.13 – nadaljevanje 

[F1] vrednost 
blagovne znamke 

B19_19 blagovna znamka Poli/Pivka je 
uspešna blagovna znamka 

0,71 0,73 -0,01 -0,03 0,02 0,10 -0,09 

B19_21 blagovna znamka Poli/Pivka 
uživa v javnosti velik ugled 

0,74 0,87 0,01 -0,04 0,02 -0,01 -0,02 

B19_22 mediji o blagovni znamki 
Poli/Pivka pišejo pozitivno 

0,72 0,85 0,03 0,00 0,03 0,01 -0,01 

[F2] 

poreklo 
(pomembnost 
SLO. porekla) 

B20_2 kupujem piščančjo salamo 
blagovne znamke Poli/Pivka proizvedeno 
v Sloveniji 

0,74 -0,01 0,87 0,02 -0,05 0,02 -0,09 

B20_3 ne kupujem piščančjo salamo 
blagovne znamke Poli /Pivka s poreklom 
izven Slovenije 

0,78 -0,04 0,94 0,00 -0,03 0,03 0,02 

B20_5 Slovenska piščančja salama 
blagovne znamke Poli /Pivka je garancija 
za kakovost 

0,72 0,10 0,83 0,02 0,07 -0,01 0,05 

B20_6 poreklo je najpomembnejše, ko se 
odločam za piščančjo salamo blagovne 
znamke Poli/Pivka 

0,76 -0,04 0,90 -0,04 0,02 -0,03 0,01 
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V tabeli 10.13 so prikazane faktorske uteži kazalnikov, na podlagi katerih je 

mogoče določiti, v katero latentno spremenljivko spada vsak izmed kazalnikov. Vse 

uteži večje od absolutno 0,3 so v tabeli 10.13 prikazane z rdečo barvo. 

Latentne spremenljivke oziroma faktorji so zelo »čisti«, saj ima vsak kazalnik 

visoko faktorsko utež samo pri enem faktorju. Posledično je mogoče vsak kazalnik 

enoznačno razvrstiti v pripadajočo latentno spremenljivko. 

Iz tabele 10.13 je tudi razvidno, da so določene faktorske uteži negativne. Za samo 

interpretacijo to ni pomembno oziroma je glede na »čistost« faktorskega modela 

mogoče omenjene negativne uteži interpretirati kot pozitivne, saj gre samo za učinek 

»Oblimin« rotacije, ki je bila uporabljena, da bi dobili čim bolj »čisto« sliko faktorskih 

uteži.  

Poševna rotacija »Oblimin«, s katero je mogoče doseči vsebinsko bolj »čiste« 

faktorje kot pri pravokotnih rotacijah (npr. Varimax), predpostavlja, da so 

spremenljivke oziroma faktorji med seboj povezani. Zaradi tega so v nadaljevanju 

(tabela 10.14) analizirani korelacijski koeficienti kazalnikov oziroma spremenljivk, pri 

čemer je bil negativni predznak izločen, saj v konkretnem primeru faktorske analize 

nima interpretativne vrednosti. 

Tabela 10.14 Absolutna korelacija med latentnimi spremenljivkami (faktorji) 

 
[F1] 

zaznana 
vrednost B.Z. 

[F2] 
poreklo 

[F3] 
oglaše-
vanje 

[F4] 
cena 

[F5] 
distribu-

cija 

[F6] 
izdelek 

[F1] vred.B.Z. 1,00 0,30* 0,51* 0,47* 0,54* 0,61* 

[F2] poreklo 0,30* 1,00 0,23* 0,27* 0,14* 0,29* 

[F3] oglaševanje 0,51* 0,23* 1,00 0,38* 0,40* 0,57* 

[F4] cena 0,47* 0,27* 0,38* 1,00 0,46* 0,50* 

[F5] distribucija 0,54* 0,14* 0,40* 0,46* 1,00 0,49* 

[F6] izdelek 0,61* 0,29* 0,57* 0,50* 0,49* 1,00 

Opomba: korelacijski koeficienti z oznako * so statistično značilni (sig.<=0,05) 

Pri določanju kriterija korelacijskega koeficienta smo upoštevali literaturo avtorja 

de Vaus (2002), ki navaja, da ni absolutnega pravila, kako velike naj bodo faktorske 

uteži in zato odsvetuje vključevanje spremenljivk z utežmi pod 0,3. 

Iz tabele 10.14 vidimo, da je večina korelacijskih koeficientov večjih od 0,3, kar 

potrjuje prisotnost korelacij med faktorji.  

Zaznana vrednost blagovne znamke [F1] v največji meri korelira z [F6] izdelkom 

(korelacijski koeficient je 0,61). Korelacija s [F2] poreklom je nekoliko manj izrazita 

(korelacijski koeficient je 0,30), vendar je statistično značilna. Pri tem je pomembno 
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omeniti, da so bolj kot korelacijski koeficienti pomembni regresijski koeficienti oziroma 

koeficienti strukturnega modela, ki so predstavljeni v nadaljevanju doktorske 

disertacije. Korelacija namreč kaže le na to, do katere mere so spremenljivke med seboj 

povezane (v kolikšni meri se točke gostijo na premici), medtem ko regresijski 

koeficienti oziroma koeficienti strukturnega modela nakazujejo tudi stopnjo povezanosti 

(naklon premice). S pomočjo slednjih koeficientov, ki so predstavljeni v nadaljevanju, 

je mogoče ugotoviti, za koliko se lahko zviša ocena vrednosti blagovne znamke, v 

primeru, da se zviša vrednost neodvisne spremenljivke, na primer poreklo. Poleg tega je 

treba omeniti, da so korelacije bivariatne, torej so izračunane v parih, medtem ko so 

strukturni modeli multivariatni, kar pomeni, da so vse spremenljivke oziroma 

spremenljivke in kazalniki analizirani hkrati oziroma simultano, kar je precej bolj 

objektivno in bliže realnosti. 

10.5 Preverjanje strukturnega modela povezav med poreklom izdelka in 
zaznano vrednostjo blagovne znamke z uporabo modeliranja z 
linearnimi strukturnimi ena čbami 

S statističnim programom za modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami 

LISREL smo evalvirali konceptualno zastavljen strukturni model povezav med 

poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. 

V konceptualnem modelu so kot neodvisne (eksogene) spremenljivke določene 

naslednje latentne spremenljivke (vključno s pripadajočimi kazalniki): 

− dobri oglasi (oglaševanje), 

− dober izdelek (izdelek), 

− založenost prodajnega mesta (distribucija), 

− dobra cena (cena), 

− pomembnost slovenskega porekla (poreklo). 

Kot odvisna (endogena) spremenljivka pa je določena: 

− vrednost blagovne znamke (vredBZ). 

Omenjeni konceptualni model zajema pet neodvisnih (eksogenih) in eno odvisno 

(endogeno) latentno spremenljivko. Vsaka izmed latentnih spremenljivk je merjena z 

več različnimi kazalniki (anketnimi vprašanji), ki so predstavljani v legendi pod sliko 

9.1. 

S tako definiranim strukturnim modelom smo hkrati preverili hipoteze H1a, H2, 

H3, H4 in H5. 

Zanesljivost merskega instrumenta je bila predstavljena že v tabeli 10.7, kjer so 

predstavljeni Cronbach Alpha koeficienti in v tabeli 10.12, kjer so prikazani rezultati 

ekploratorne faktorske analize. Zanesljivost latentnih spremenljivk je mogoče preveriti 
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tudi s strukturnim modeliranjem, in sicer s pomočjo Fornell-Larckerjevega pravila, ki 

ob skupni oziroma konvergentni zanesljivosti latentnih spremenljivk (angl. composite 

reliability) meri tudi diskriminatorno veljavnost latentnih spremenljivk s pomočjo 

povprečja izločenih varianc (angl. AVE – average variance extracted) (Fornell in 

Larcker 1981, 46). Izračune obeh statističnih analiz predstavljamo v nadaljevanju 

(tabela 10.15), pri čemer je pomembno, da je konvergentna zanesljivost latentne 

spremenljivke večja kot 0,6, prav tako pa naj bi bilo povprečje izločenih varianc večje 

od 0,5. 

Tabela 10.15 Zanesljivost in diskriminacijska veljavnost latentnih spremenljivk 

latentne 
spremenljivke 

Poli Pivka 

(konvergentna) 
zanesljivost 

latentne sprem. 
(angl. 

composite 
reliability) 

diskriminatorna 
veljavnost: 
povprečje 

izločenih varianc 
(angl. AVE – 

average variance 
extracted) 

(konvergentna) 
zanesljivost 

latentne sprem. 
(angl. 

composite 
reliability) 

diskriminatorna 
veljavnost: 
povprečje 

izločenih varianc 
(angl. AVE – 

average variance 
extracted) 

oglaševanje 0,88 0,78 0,87 0,77 

izdelek  0,93 0,87 0,90 0,82 

distribucija  0,82 0,69 0,73 0,58 

cena  0,84 0,73 0,88 0,79 

poreklo  0,94 0,78 0,94 0,79 

vredBZ  0,92 0,78 0,90 0,75 

Ugotavljamo, da sta obe statistiki večji od priporočenih vrednosti 0,5 oziroma 0,6, 

tako da je mogoče ponovno potrditi, da je merski instrument, s katerim smo merili 

latentne spremenljivke, zanesljiv in konvergentno ter diskriminatorno veljaven. 

Konvergentna veljavnost oziroma zanesljivost pomeni, da kazalniki dejansko in 

zanesljivo merijo latentno spremenljivko, ki naj bi jo merili. Diskriminatorna veljavnost 

pa pomeni, da so kazalniki znotraj latentnih spremenljivk med seboj bolj povezani, kot 

so povezani s kazalniki drugih latentnih spremenljivk. Na podlagi izračunov v tabeli 

10.15 je torej mogoče za uporabljeni strukturni model ugotoviti, da je glede na 

predstavljene kriterije zanesljiv (v primeru večkratnih merjenj) in veljaven (glede na 

teorijo oziroma glede na to, kateri kazalniki merijo izbrane latentne spremenljivke). 
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Strukturni model povezav med poreklom izdelka, elementi marketinškega spleta in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke Poli 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate strukturnega modela za piščančjo salamo 

blagovne znamke Poli, pri čemer so z elipsami prikazane latentne spremenljivke. Na 

puščicah med elipsami prikazujemo moč povezav, ki so bile izračunane s pomočjo 

programa LISREL. Izjema je le skrajno desna puščica z vrednostjo 0,34, ki ne kaže na 

moč povezave, temveč na nepojasnjeno varianco spremenljivke zaznane vrednosti 

blagovne znamke (vredBZ). To je tisti del variance zaznane vrednosti blagovne znamke, 

ki je ni mogoče pojasniti s spremenljivkami na levi strani slike25. Neodvisne latentne 

spremenljivke oglaševanje, izdelek, distribucija, cena in poreklo pojasnijo kar 66 % 

variabilnosti zaznane vrednosti blagovne znamke (=1-0,34=0,66=66 %), kar je relativno 

zadovoljiva pojasnjena varianca. 

Strukturne modele je poleg evalvacije s pojasnjeno varianco mogoče evalvirati tudi 

glede na nekatere druge kriterije (RMSEA, NFI, CN RMR, GFI). Kriterijev evalvacije 

je veliko, vendar ni mogoče zapisati, kateri je najboljši. Zato prikazujemo v 

nadaljevanju izbrane kriterije, pri čemer je na podlagi vseh predstavljenih kriterijev 

mogoče ugotoviti, da se model relativno dobro prilega podatkom, in sicer: 

RMSEA=0,077 (če <0,080, model je relativno dober), NFI=0,97 (če je blizu 1, model se 

prilega podatkom), CN=186 (ta vrednost naj bi bila nad 200, za dobro prileganje, 

vendar je relativno blizu 200), std. RMR=0,039 (za dobro prileganje naj bi bil pod 

0,050), GFI=0,93 (za dobro prileganje naj bi bil več kot 0,90). 

Ker se predstavljeni strukturni model za blagovno znamko Poli na sliki 10.8 dobro 

prilega podatkom, lahko strukturni model oziroma povezave med latentnimi 

spremenljivkami tudi vsebinsko analiziramo. Iz levega dela slike 10.8 je razvidno, da so 

elementi marketinškega spleta med seboj zelo povezani (oglaševanje, izdelek, 

distribucija in cena). Najmanjša moč povezanosti je 0,34. Izmed omenjenih elementov 

marketinškega spleta sta s poreklom najbolj povezana izdelek (0,35) in cena (0,26), 

nekoliko manj pa oglaševanje (0,22) ter distribucija (0,15). 

Iz desnega dela slike 10.8 je razvidno, da imata največji vpliv na zaznano vrednost 

blagovne znamke izdelek (0,51) in distribucija (0,29). Ostali elementi marketinškega 

spleta imajo manjši vpliv, pri čemer ima poreklo izdelka nekoliko večji vpliv (0,08) kot 

ga imata cena (0,06) in oglaševanje (0,03). Da ima oglaševanje relativno nizek vpliv na 

zaznano vrednost blagovne znamke, je razumljivo, glede na to, da je blagovna znamka 

Poli »zrela« in ugledna blagovna znamka. Pri »zrelih« blagovnih znamkah, kot je 

blagovna znamka Poli, oglaševanje pozitivno vpliva na prodajne rezultate. Na samo 

                                                      
25 Pojasnjenja varianca, izražena v odstotkih, kaže, koliko celotne variance vseh 

spremenljivk je pojasnjene s posameznim faktorjem. 
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vrednost blagovne znamke Poli, ki je že relativno visoka, pa predvidevamo, da ne more 

bistveno vplivati. 

Slika 10.8 Strukturni model povezav za blagovno znamko Poli 

 
Kriteriji zanesljivosti modela: RMSEA=0,077, NFI=0,97, CN=186, std. RMR=0,039, 

GFI=0,93 

Na podlagi predstavljenih rezultatov je za blagovno znamko Poli mogoče ugotoviti, 

da poreklo izdelka sicer nima največjega vpliva na zaznano vrednost blagovne znamke, 

vendar pa kljub temu vpliv ni zanemarljiv, oziroma je celo nekoliko večji od vpliva 

cene in oglaševanja. Pri tem je tudi pomembno omeniti, da so vse povezave v 

strukturnem modelu za blagovno znamko Poli statistično značilne pri t>1,65, le 

povezava med oglaševanjem in zaznano vrednostjo blagovne znamke ni statistično 

značilna (H5) (tabela 10.16). 

Tabela 10.16 Prikaz statističnih izračunov t testa za blagovno znamko Poli 

povezava statistika t – Poli 

oglaševanje � vrednost B.Z. 0,72 � 

izdelek � vrednost B.Z. 9,26 � 

distribucija � vrednost B.Z. 6,46 � 

cena � vrednost B.Z. 2,06 � 

poreklo � vrednost B.Z. 2,62 � 

Opomba: če je t>1,65 je povezava statistično značilna (�) 

Glede na omenjene statistične analize je mogoče z gotovostjo potrditi hipoteze H1a, 

H2, H3 in H4. Hipotezo H5 ni mogoče potrditi oziroma pri tej hipotezi ni mogoče 
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ničesar z gotovostjo sklepati iz vzorca na populacijo. Pri hipotezi H5 ni mogoče ničesar 

z gotovostjo sklepati iz vzorca na populacijo, temveč je treba moč povezave 

interpretirati le na nivoju vzorca. 

V nadaljevanju sledi podobna analiza tudi za blagovno znamko Pivka. Glede na 

različne evalvacijske kriterije strukturnega modela, je mogoče ugotoviti, da se model 

relativno dobro prilega podatkom: RMSEA=0,068, NFI=0,98, CN=228, std. 

RMR=0,034, GFI=0,94. 

Slika 10.9 Strukturni model povezav za blagovno znamko Pivka 

 
Kriteriji zanesljivosti modela: RMSEA=0,068, NFI=0,98, CN=228, std. RMR=0,034, 

GFI=0,94 

Pojasnjena varianca zaznane vrednosti blagovne znamke Pivka je nekoliko manjša 

(52 %) v primerjavi z blagovno znamko Poli (66 %). Vse obravnavane neodvisne 

spremenljivke pojasnijo le 52 % variabilnosti vrednosti blagovne znamke Pivka, kar 

kaže na to, da pri blagovni znamki Pivka obstajajo tudi nekateri drugi vplivi oziroma 

spremenljivke, ki niso bile vključene v strukturni model in pojasnjujejo zaznano 

vrednost omenjene blagovne znamke. Med drugimi vplivi so lahko spremenljivke kot na 

primer kakovost, funkcionalna vrednost, raznolikost, nedenarna cena in podobno. Kateri 

so drugi vplivi oziroma spremenljivke, bi veljalo preveriti s predhodno kvalitativno 

raziskavo. 

Za razliko od strukturnega modela blagovne znamke Poli, v strukturnem modelu 

blagovne znamke Pivka cena v največji meri vpliva (0,40) na zaznano vrednost te 

blagovne znamke. To je lahko posledica tega, da ima piščančja salama blagovne 

znamke Pivka nižjo ceno od piščančje salame blagovne znamke Poli (Nielsen 2010) in 

je hkrati pozicionirana kot piščančja salama za cenovno bolj občutljive porabnike. Na 

drugem mestu glede moči vpliva na zaznano vrednost blagovne znamke Pivka je izdelek 
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(0,27), sledi oglaševanje (0,10). Tudi v primeru blagovne znamke Pivka ima poreklo 

izdelka (0,07) celo večji vpliv kot distribucija (0,02). Na podlagi slednjih ugotovitev je 

za blagovno znamko Pivka mogoče ugotoviti, da zanjo veljajo nekoliko drugačne 

značilnosti kot za blagovno znamko Poli. Kljub temu tudi pri blagovni znamki Pivka 

velja, da ima poreklo izdelka nezanemarljiv vpliv na zaznano vrednost omenjene 

blagovne znamke. Pri tem je pomembno omeniti, da je večina povezav v strukturnem 

modelu za blagovno znamko Pivka statistično značilnih pri t>1,65, le povezava med 

distribucijo in zaznano vrednostjo blagovne znamke ni statistično značilna (H3). Prav 

tako je povezava med poreklom in zaznano vrednostjo blagovne znamke Pivka na meji 

statistične značilnosti (t=1,79, meja t=1,65). 

Tabela 10.17 Prikaz statističnih izračunov t testa za blagovno znamko Pivka 

povezava statistika t – Pivka 

oglaševanje � vrednost B.Z. 2,27 � 

izdelek � vrednost B.Z. 4,72 � 

distribucija � vrednost B.Z. 0,66 � 

cena � vrednost B.Z. 6,73 � 

poreklo � vrednost B.Z. 1,79 � 

Opomba: če je t>1,65 je povezava statistično značilna (�) 

Glede na omenjene statistične analize je mogoče z gotovostjo potrditi hipoteze H2, 

H4 in H5. Hipotezo H1a bi bilo mogoče potrditi namesto z običajno 95 % stopnjo 

gotovosti (ki je značilna za t=1,65) z nekoliko manjšo gotovostjo, ki pa je zagotovo 

večja od 90 %, kar bi lahko bilo v konkretnem primeru zadovoljivo. Kljub omenjenemu 

manj strogemu kriteriju pa ni mogoče potrditi hipoteze H3, ki predpostavlja povezanost 

med distribucijo in vrednostjo blagovne znamke Pivka. 

10.6 Ugotovitve testiranja glavne teze in hipotez kvantitativne raziskave 

Postavljena je temeljna teza raziskave, ki se glasi, da ima poreklo izdelka vsaj tako 

statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke kot izbrani elementi 

marketinškega spleta izdelka (oglaševanje, izdelek, distribucija in cena). 

Glede na rezultate prikazane v strukturnih modelih povezav za blagovno znamko 

Poli in blagovno znamko Pivka ugotavljamo, da ima poreklo statistično značilen vpliv 

na zaznano vrednost blagovne znamke, kar velja tako za piščančjo salamo blagovne 

znamke Poli kot za piščančjo salamo blagovne znamke Pivka. Pri tem pa je treba dodati, 

da med blagovno znamko Poli in blagovno znamko Pivka obstajajo določene razlike v 

povezavah med latentnimi spremenljivkami v modelu. 
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Pri blagovni znamki Poli je vpliv porekla na zaznano vrednost blagovne znamke 

sicer manjši od vpliva izdelka in distribucije. Kljub temu pa je vpliv porekla blagovne 

znamke Poli večji od vpliva cene in oglaševanja na zaznano vrednost te blagovne 

znamke. 

Pri blagovni znamki Pivka je vpliv porekla na zaznano vrednost blagovne znamke 

sicer večji od vpliva distribucije na zaznano vrednost te blagovne znamke, vpliv ostalih 

analiziranih latentnih spremenljivk pa ima na zaznano vrednost blagovne znamke Pivka 

večji vpliv kot poreklo. 

Na podlagi navedenega je mogoče glavno tezo doktorske disertacije potrditi, saj 

ima poreklo izdelka vsaj tako statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne 

znamke kot izbrani elementi marketinškega spleta izdelka. 

Glede na rezultate kvantitativne raziskave ugotovimo, da med latentnimi 

spremenljivkami v strukturnem modelu obstajajo povezave, ki so statistično značilne 

prit>1,65. Rezultati končno sprejetih modelov za obe analizirani blagovni znamki so 

tudi skladni s trditvami nekaterih avtorjev (Yoo in soavtorji 2000, Yoo in Donthu 2001). 

Torej lahko potrdimo utemeljenost postavljenih hipotez, ki jih v nadaljevanju 

podrobneje analiziramo, kot izhaja iz tabele 10.18. 

Tabela 10.18 Preverjanje hipotez 

Hipoteza 
Pričakovani 

vpliv 
Sklep 

H1a: povezava med domačim 
poreklom piščančjega izdelka in 
zaznano vrednostjo blagovne znamke 
izbranega izdelka pri porabnikih je 
pozitivna 

+ Pozitiven Sprejmemo � 

H1b: zaznana vrednost blagovne 
znamke piščančjega izdelka domačega 
(slovenskega) porekla je statistično 
značilno višja kot zaznana vrednost 
blagovne znamke piščančjega izdelka, 
ki ni domačega porekla 

+ Pozitiven Sprejmemo � 

H2: ugodnejše, kot je razmerje med 
ceno in kakovostjo piščančjega 
izdelka, višja je zaznana vrednost 
blagovne znamke 

+ Pozitiven Sprejmemo � 

H3: pozitivna povezava med 
kakovostno distribucijo izdelka in 
zaznano vrednostjo blagovne znamke 

+ Pozitiven Blagovna znamka Poli: 
Sprejmemo � 

Blagovna znamka Pivka: ne 
moremo sklepati iz vzorca na 
populacijo, da povezava 
obstaja � 
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Tabela 10.18 – nadaljevanje 

H4: dober okus in ostale dobre 
lastnosti piščančjega izdelka pozitivno 
vplivajo na zaznano vrednost njegove 
blagovne znamke 

+ Pozitiven Sprejmemo � 

H5: kakovostno oglaševanje pozitivno 
vpliva na zaznano vrednost blagovne 
znamke 

+ Pozitiven Blagovna znamka Poli: ne 
moremo sklepati iz vzorca na 

populacijo, da povezava 
obstaja � 

Blagovna znamka Pivka: 
Sprejmemo � 

 

Na podlagi rezultatov naše empirične preveritve ugotavljamo, da smo temeljno tezo 

in večino od zastavljenih hipotez sprejeli. Nismo sprejeli le hipoteze H5 pri blagovni 

znamki Poli in hipoteze H3 pri blagovni znamki Pivka. 

Vsi sklepi temeljijo na prikazanih strukturnih modelih na slikah 9.8 in 9.9 in na t 

testu statistične značilnosti, ki ima pri vseh sprejetih sklepih vrednost t>1,65. Slednja 

kaže na več kot 95 % gotovost sklepanja iz vzorca na populacijo.26 

10.7 Teme in priporočila za prihodnje raziskave 

Rezultati raziskave so kljub svojim prispevkom delček v celotnem mozaiku 

preučevanja povezav med elementi marketinškega spleta, poreklom in zaznano 

vrednostjo blagovne znamke izdelka. Odprtih tem in priporočil za prihodnje raziskave je 

še veliko in tukaj želimo poudariti le najbolj očitne. 

Omejitev doktorske disertacije je zagotovo ta, da kot predmet proučevanja 

obravnavamo samo piščančje izdelke ne pa tudi drugih izdelkov široke potrošnje, zato 

rezultatov ne moremo aplicirati na izdelke na splošno. V prihodnje bi torej veljalo 

raziskati povezave med elementi marketinškega spleta izdelka, poreklom izdelka in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke z vključitvijo večjega števila izdelkov hkrati in 

ugotoviti, če obstajajo splošno veljavne zakonitosti zaznane vrednosti za področje 

izdelkov. 

V raziskavi smo se omejili na preučevanje povezav izbranih elementov 

marketinškega spleta izdelka. Izbrali smo poenostavljen koncept 4 P, in sicer izdelek, 

oglaševanje, distribucijo in ceno. V prihodnje bi veljalo v raziskavo vključiti še druge 

elemente marketinškega spleta izdelka, ki jih navajajo avtorji v različicah koncepta 

marketinškega spleta, kar smo preučili v 2. poglavju teoretičnega dela doktorske 

disertacije. Tako bi raziskali povezave med razširjenim marketinškim spletom in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke izdelka in ugotovili, če obstajajo splošno veljavne 

                                                      
26 Z izjemo t testa pri H1a za blagovno znamko Pivka, kjer gre za sklepanje iz vzorca na 

populacijo z več kot 90 % gotovostjo. 
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zakonitosti povezav med marketinškim spletom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne 

znamke. 

V modelu tudi nismo preučevali povezave med kakovostjo izdelka in njenim 

vplivom na zaznano vrednost blagovne znamke. Nekateri avtorji zaznano kakovost 

opredeljujejo kot del zaznane vrednosti (Holbrook 1999), sočasno ugotavljamo, da 

prevladujejo avtorji, ki pri proučevanju povezav v modelih zaznane vrednosti izdelka v 

večini primerov ugotovijo, da večja zaznana kakovost izdelka vodi k višji zaznani 

vrednosti izdelka (Sweeney, Soutar in Johnson 1999, 93, Teas in Agarwal 2000, 279), 

oziroma da je kakovost neposredni predhodnik in najboljši napovednik (angl. predictor) 

zaznane vrednosti (Petrick 2004). V prihodnje bi veljalo v raziskavo vključiti tudi 

latentno spremenljivko kakovosti in ugotoviti, če tudi za področje izdelkov široke 

potrošnje velja, da je zaznana kakovost pomemben predhodnik zaznane vrednosti 

blagovne znamke. 

Ali ima poreklo izdelka statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne 

znamke, smo v doktorski disertaciji preverjali na primeru piščančjih izdelkov v 

slovenskem prostoru in v vzorec vključili porabnike piščančjih izdelkov v Sloveniji. V 

prihodnje bi veljalo izvesti razširjeno raziskavo še na drugih trgih, kot so Hrvaška, 

Bosna in Hercegovina in Srbija, ki so geografsko in demografsko primerljivi s 

Slovenijo. Evalvacijo modela povezav med geografskim poreklom izdelka in zaznano 

vrednostjo blagovne znamke bi tako izvedli na vzorcu anketirancev držav jugovzhodne 

Evrope, ki imajo po rezultatih izvedenih raziskav podobne nakupne navade (Cucin in 

soavtorji 2009). Tako bi lahko rezultate raziskave posplošili na širšo regijo. 

Piščančja salama blagovne znamke Poli, ki je predmet naše raziskave, se v identični 

obliki in izgledu embalaže, po enaki tehnologiji in recepturi proizvaja v treh različnih 

državah, zraven Slovenije še na Hrvaškem, pa tudi v Bosni in Hercegovini. V raziskavi 

smo pri slovenskih potrošnikih analizirali preferenco slovenskega in hrvaškega porekla 

piščančje salame blagovne znamke Poli. V prihodnje bi veljalo preveriti še preferenco 

porekla piščančje salame proizvedene v Bosni in Hercegovini. Tako bi lahko rezultate 

posploševali na večino trgov v regiji jugovzhodne Evrope, saj tudi v nakupnih navadah 

med slovenskimi porabniki piščančjih salam in porabniki piščančjih salam v Bosni in 

Hercegovini ni opaznih razlik. Obe državi imata namreč visok delež porabnikov 

piščančjih salam v splošni populaciji (Cucin in soavtorji 2009). Prav tako imajo med 

sosedski politični odnosi lahko pomemben vpliv na nakupno namero in oznako porekla 

piščančje salame. Z razširjeno raziskavo bi lahko ugotovili tudi morebitne razlike v 

preferenci piščančje salame tujega porekla (Hrvaška/Bosna in Hercegovina) pri 

slovenskih porabnikih. 

Podjetje Perutnina Ptuj, d. d., kot lastnik blagovne znamke Poli je leta 2009 uvedlo 

na tržišče novi izdelek, ki ga proizvaja v hčerinskem podjetju, lociranem na hrvaškem 

trgu. Glede na dobljene rezultate raziskave in večjo preferenco slovenskih porabnikov 
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do piščančjih izdelkov slovenskega porekla bi veljalo v prihodnje raziskati, če so 

slovenski porabniki manj naklonjeni nakupovanju novega izdelka blagovne znamke Poli 

na slovenskem trgu zaradi tujega (hrvaškega) porekla. 

Kljub vsem omejitvam in pomanjkljivostim doktorske disertacije pa smo 

prepričani, da smo dosegli zastavljene cilje in pripomogli k bolj poglobljenemu 

razumevanju zaznane vrednosti še posebej zaznane vrednosti blagovne znamke 

piščančjih izdelkov ter osvetlili povezave med poreklom izdelka, elementi 

marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke izdelka. 
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11 SKLEP 

Raziskovalni problem doktorske disertacije temelji na ugotavljanju povezav med 

poreklom izdelka, elementi marketinškega spleta izdelka in zaznano vrednostjo 

blagovne znamke izdelka. Čedalje več podjetij, predvsem v razvitejših gospodarstvih, se 

zaveda pomena vrednosti izdelka in njegove blagovne znamke za porabnike, zato 

poskušajo čim natančneje ugotoviti, kakšna je vrednost njihovih izdelkov in blagovnih 

znamk. S tem védenjem namreč ustvarjajo pomembne konkurenčne prednosti pred 

podjetji, ki ne poznajo vrednosti svojih izdelkov in blagovnih znamk za porabnike.  

V teoretičnem delu doktorske disertacije smo podali poglobljen pregled razvoja 

marketinga ter skladno s tem opisali tudi vlogo in pomen marketinškega spleta izdelka. 

V nadaljevanju smo obravnavali področje raziskovanja obnašanja porabnikov. 

Poznavanje potreb in razumevanje obnašanja porabnikov prispeva k večjemu 

poslovnemu uspehu. Pregledali smo teoretične osnove porekla izdelka ter pripravili 

pregled opravljenih raziskav preučevanja povezav med poreklom izdelka in zaznano 

vrednostjo blagovne znamke. Analizirali smo glavne smeri preučevanja in povzeli 

ključne ugotovitve nekaterih raziskav. Pregledali smo tudi dosedanje raziskovalne 

študije na omenjenem področju v Sloveniji. Proučili smo koncept blagovne znamke in 

njene vrednosti z vidika marketinga, predstavili pomen blagovne znamke za porabnika 

in lastnika ter uravnotežen pogled na blagovno znamko. Prikazali smo tudi dosedanje 

merilne lestvice zaznane vrednosti blagovne znamke izdelka. Zbrani sekundarni podatki 

obravnavanega področja ter ugotovitve lastne kvalitativne raziskave so bili izhodišče za 

snovanje konceptualnega modela za ugotavljanje povezav med poreklom izdelka in 

zaznano vrednostjo blagovne znamke. Konceptualni model povezav smo evalvirali v 

empiričnem delu doktorske disertacije na primeru blagovne znamke Poli in blagovne 

znamke Pivka. 

Ugotovili smo, da so anketiranci blagovno znamko Poli z vidika marketinškega 

spleta boljše ocenjevali, kot so ocenjevali blagovno znamko Pivka. Prav tako smo 

ugotovili, da ima blagovna znamka Poli relativno višje ocene kot blagovna znamka 

Pivka pri vseh kazalnikih zaznane vrednosti blagovne znamke. Tudi v primeru porekla 

blagovnih znamk je iz izračunanih povprečnih ocen razvidno, da ima pri vseh 

kazalnikih blagovna znamka Poli višje povprečne ocene kot blagovna znamka Pivka. 

Vrstni red kazalnikov porekla je pri obeh znamkah enak, in sicer ima najvišje povprečje 

kazalnik »slovenska piščančja salama je garancija za kakovost« in najnižje povprečje 

kazalnik »poreklo«. Kljub relativno nizkim ocenam porekla le-to ni zanemarljivo. Iz 

izvedenih statističnih analiz kvantitativne raziskave ugotavljamo, da ima poreklo 

statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke. Da bi preverili, v 

kolikšni meri sta blagovni znamki regionalno prepoznavni, smo dodatno prikazali profil 

blagovnih znamk Poli in Pivka, ločeno glede na vzhodno in zahodno Slovenijo. Za 
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vsako izmed omenjenih dveh regij smo izračunali in prikazali povprečne ocene latentnih 

spremenljivk. Ugotovili smo, da so v vzhodni Sloveniji med blagovnima znamkama 

razlike še večje, in sicer v korist blagovne znamke Poli. Največji razlika med 

povprečnimi ocenami se kaže pri spremenljivki »oglaševanje«, najmanjši pa pri 

spremenljivkah »cena« in »poreklo«. 

Prav tako smo izvedli še podrobnejšo analizo porekla izdelka, pri čemer smo 

namesto regionalnega vidika vzhodna in zahodna Slovenija upoštevali vpliv porekla na 

nivoju države. Analizirali smo vpliv držav Slovenija in Hrvaška. Analizirana je bila le 

blagovna znamka Poli, saj se proizvaja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Ugotovili 

smo, da anketiranci v povprečju bolj preferirajo piščančjo salamo blagovne znamke Poli 

slovenskega porekla. 

S statističnim programom za modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami 

LISREL smo evalvirali teoretično konceptualno zastavljen strukturni model povezav 

med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke za vsako izmed 

preučevanih blagovnih znamk posebej. Ugotovili smo, da ima poreklo izdelka vsaj tako 

statistično značilen vpliv na zaznano vrednost blagovne znamke izdelka, kot izbrani 

elementi marketinškega spleta izdelka. Na podlagi predstavljenih ugotovitev lahko 

potrdimo prepričanje, da je poreklo izdelka spremenljivka, katero management v 

živilskopredelovalnih podjetjih v procesu snovanja strategije upravljanja blagovne 

znamke ne sme zanemariti. Priporočljivo je, da se v procesu upravljanja blagovne 

znamke poreklu izdelka posveča enako pozornosti kot oblikovanju in razvoju novih 

izdelkov, načrtovanju marketinških poti (distribuciji), oglaševanju in oblikovanju cen. 

Seveda pa je ob tem treba upoštevati specifičnost izdelkov široke potrošnje. 
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PREGLED PREDHODNIH RAZISKAV S PODRO ČJA VPLIVA POREKLA 
IZDELKA 

Avtor Ugotovitve 

Schooler (1965) Odnos do porabnikov izbrane narodnosti je odvisen od 
predsodkov, ki jih imamo do izdelkov iz izbrane države. 

Reierson (1966) Med učenci ZDA je bilo opaženo stereotipiziranje tujih 
izdelkov. 

Schooler in Sunoo 
(1968) 

Američani so bili kritični do izdelkov iz Japonske zaradi 
njihovega nacionalnega porekla. 

Schooler in Wildt 
(1969) 

Porabniki niso kritični do regionalnih izdelkov. 

Nagashima (1970)  Stereotip koncepta »narejeno v« (angl. Made in) je za 
japonske in ameriške poslovneže različen. »Narejeno v« je 
močno pogojen s poznavanjem in razpoložljivostjo 
izdelkov iz določene tuje države. 

Anderson in 
Cunningham (1972) 

Značilne razlike v socio-demografskih in psiholoških 
značilnostih med anketiranci, ki podpirajo uvožene izdelke 
in med tistimi, ki jih ne podpirajo. 

Gaedeke (1973)  Informacija o državi porekla nima statistično značilnega 
vpliva na zaznavanje kakovosti izdelkov različnih 
blagovnih znamk. 

Dornoff in soavtorji 
(1974) 

Uvoženi izdelki postajajo zelo kakovostno konkurenčni 
izdelkom z oznako »narejeno v ZDA« (angl. Made in 
USA). V določenih blagovnih skupinah so nekateri uvoženi 
izdelki celo boljši. 

Green in Langeard 
(1975) 

Obstajajo vedenjske razlike med Francijo in ZDA, čeprav 
sta si državi podobni v mnogih pogledih, zlasti 
ekonomskih. 

Darling in Kraft (1977) Študija je potrdila domnevo, da poznavanje države porekla 
vpliva na odnos porabnikov do izdelkov. 

Nagashima (1977) Narejeno v ZDA je izgubil pomen veliko hitreje kot napis 
narejeno na Japonskem. 

Hampton (1977) Naraščajoči občutek tveganja pri tujih izdelkih. 

Baumgartner in Jolibert 
(1978) 

Francozi dajejo izdelkom »narejeno v Franciji« (angl. Made 
in France) prioriteto pred tujimi izdelki. 

Chasin in Jaffe (1979) Izdelki narejeni v Vzhodni Evropi so slabše kakovosti. 

Nes (1981) Dobro znane in uveljavljene blagovne znamke so 
povzročile občutek manjšega tveganja in večje kakovosti. 

White in Cundiff 
(1978) 

Značilne razlike v percepciji kakovosti izdelka glede na 
državo proizvodnje. 
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Narayana (1981) Splošno nagnjenje k izbiri domačih izdelkov. 

Wang in Lamb (1983) Predsodki do izdelkov iz manj razvitih držav. 

Kaynak in Cavusgil 
(1983) 

Kanadčani imajo raje izdelke iz ZDA kot domače. 

Morello (1984) Vpliv države porekla na nakupno odločitev porabnika. 

Johansson in soavtorji 
(1985) 

Ko imajo porabniki malo znanja o izdelku, državo porekla 
uporabljamo kot nadomestno spremenljivko, s katero 
ocenjujemo izdelek. 

Heslop in Wall (1985) Moški in ženske pri nakupnih odločitvah uporabljajo 
drugačne kriterije vrednotenja države porekla izdelka.  

Yavas in Alpay (1986) Oznaka »narejeno na Japonskem« (angl. Made in Japan) je 
bila najbolje ocenjena, sledijo ji »narejeno v ZDA« (angl. 
Made in USA) in »narejeno v Nemčiji« (angl. Made in 
Germany), medtem ko je bila oznaka »narejeno na 
Tajskem« (angl. Made in Taiwan) najslabše vrednotena. 

Hugstad in Durr (1986) Vpliv države porekla se razlikuje glede na blagovno 
skupino izdelka. Država porekla vpliva tudi na zaznave o 
kakovosti in ceni izdelkov iz različnih držav.  

Papadopoulos in 
soavtorji (1987) 

Porabniki iz različnih držav se na informacijo o državi 
porekla različno odzivajo.  

Ettenson in soavtorji 
(1988)  

Pozitiven odnos študentov do izdelkov z oznako »narejeno 
v ZDA« (angl. Made in USA). 

Hooley in soavtorji 
(1988)  

Podoba države porekla se spreminja v odvisnosti od 
blagovne skupine izdelkov.  

Al-hammad (1988) Najpomembnejši dejavnik pri nakupni odločitvi porabnika 
je cena izdelka.  

Han in Terpstra (1988) Država porekla in blagovna znamka vplivata na 
porabnikovo percepcijo kakovosti.  

Hong in Wyer (1989) Preučujeta informacijo o državi porekla izdelka v povezavi 
z drugimi informacijami o izdelku.  

Khachaturian in 
Morganosky (1990) 

Manj industrializirana je država porekla izdelka bolj se niža 
njen ugled izdelkov kar se tiče kakovosti.  

Han (1990) Pripravljenost porabnikov za nakup izdelka je bila 
povezana z gospodarskimi, političnimi in kulturnimi 
značilnostmi države porekla izdelka.  

Ghadir (1990) Država porekla izdelka ima pomemben vpliv na 
porabnikovo zaznavanje kakovosti, cene in tveganja 
nakupa izbranega izdelka  
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Stoltman in soavtorji 
(1991) 

Poznavanje izdelkov ima močan vpliv na nakupovalni 
proces.  

McLain in Sternquist 
(1991) 

Za porabnike, ki so pokazali močna etnocentrična 
nagnjenja, je bilo v veliki meri manj verjetno, da bodo 
kupili izdelek izdelan v ZDA kot porabniki, ki so bili manj 
etnocentrični. 

Wall in soavtorji (1991) Država porekla je povezana z oceno kakovosti izdelka, 
vendar pri oceni verjetnosti nakupa nima statistično 
značilnega vpliva. 

Cordell (1991) Nagnjenost k nasprotovanju nakupa izdelkov iz držav v 
razvoju. 

Roth in Romeo (1992) Država porekla je kazalnik, ki označuje priljubljenost 
uvoženih izdelkov. 

Ahmed in d’Astous 
(1993) 

Vpliv cene na nakupno odločitev ni statistično značilen. 
Blagovna znamka je pomemben dejavnik odločanja, še bolj 
kot država porekla za prebivalce Belgije. Obratno pa velja 
za prebivalce Kanade. 

Levin in soavtorji 
(1993)  

Pristranskost v odnosu tujih do domačih izdelkov. 

Olsen in soavtorji 
(1993)  

Predsodki do uvoženih izdelkov, kar je posledica trženjske 
akcije »Kupujte ameriško!« 

Akaah in Yaprak 
(1993) 

Ko državo porekla raziskujemo kot samostojno 
spremenljivko, ne igra pomembne vloge v procesu 
nakupnega odločanja. 

Peris in soavtorji 
(1993) 

Domači izdelki so za večino porabnikov bolj zaželeni kot 
tuji. 

Okechuku (1994) Znanje o določeni državi vpliva na nakupno odločitev 
porabnika. 

Lin in Sternquist 
(1994) 

Vpliv informacije o državi porekla na ugled trgovine, 
kvaliteto izdelkov in maloprodajno ceno izdelka. 

Strutton in soavtorji 
(1994) 

Američani so vrednotili japonske avtomobile bolje kot 
lastne. 

Leclerc in soavtorji 
(1994)  

Tuje blagovne znamke imajo specifičen vpliv na 
porabnikovo obnašanje in njegovo nakupno odločitev. 

Johansson in soavtorji 
(1994) 

Informacija o državi porekla ima pomembno vlogo pri 
nakupni odločitvi posameznika. 

Kaynak in soavtorji 
(1994) 

Značilne razlike med uporabniki domačih in tujih letalskih 
prevoznikov. 

Schweiger in soavtorji 
(1995) 

Patriotizem ima pozitiven vpliv na nakupno odločitev 
porabnikov v primeru izdelkov z oznako »narejeno v 
Evropi« (angl. Made in Europe). 
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Keown in Casey (1995) Ko so se porabniki odločali za nakup vina je imela 
informacija o državi porekla statistično značilen vpliv na 
njihovo nakupno odločitev. 

Diamantopoulos in 
soavtorji (1995) 

Porabniki iz Anglije in Nemčije imajo steretipne predstave 
o različnih državah, kar vpliva na vrednotenje izdelkov iz 
teh držav. 

Damjan in Vida (1996) Povprečna vrednost entocentrizma slovenskih porabnikov 
je nizka. 

Zhang (1996) Stereotipiziranje je dejavnik v procesu nakupnega 
odločanja pri porabnikih iz Kitajske. Izdelki iz Japonske in 
ZDA so bolj zaželeni, kot tisti iz Južne Koreje. 

Tse in soavtorji (1996)  Država porekla izdelka značilno vpliva na porabnikovo 
nakupno odločitev. 

Al-Sulaiti and Baker 
(1997) 

Država porekla vpliva na porabnikovo odločitev o letenju z 
domačo ali tujo letalsko družbo. 

Bruning (1997) Porabniki z močnimi etnocentričnimi težnjami so se redko 
odločali za nakup tujih izdelkov pred domačimi. 

Verlegh in Steenkamp 
(1999) 

Pripravljenost porabnikov za nakup izdelka je bila 
povezana z gospodarskimi, političnimi in ekonomskimi 
značilnostmi države porekla izdelka. 

Agrawal in Kamakura 
(1999) 

Ko ima porabnik več informacij o izdelku (na primer 
informacijo o ceni, blagovni znamki), informacija o 
poreklu izdelka ne vpliva na njegovo nakupno odločitev. 

Vida in Fairhurst 
(1999) 

Nizka težnja entocentrizma porabnikov, ki se razlikuje med 
državami Češka, Madžarska, Poljska in Estonija. 

Gurhan-Canli in 
Maheswaran (2000) 

Višja vpletenost porabnika v nakupni proces odločanja 
zmanjšuje statistično značilen vpliv porekla izdelka na 
nakupni proces odločanja. 

Balabanis in soavtorji 
(2001) 

Porabnikova etnocentrična težnja povečuje vpliv porekla 
izdelka na nakupni proces odločanja. 

Vida in Dmitrovič 
(2001a, 2001b) 

Slovenski izdelki imajo na trgih nekdanje Jugoslavije velik 
ugled, saj porabniki visoko vrednotijo posamezne lastnosti 
slovenskih izdelkov posebno v primerjavi z domačimi 
izdelki. 

Vida (2002) Nizka etnocentrična naravnanost porabnikov v štirih 
državah Srednje in Vzhodne Evrope (Estonija, Češka, 
Madžarska, Poljska). 

Balabanis in 
Diamantopoulos (2004) 

Porabnikova etnocentrična težnja vpliva na nakup izbranih 
blagovnih skupin izdelkov domačega porekla. 
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Dujič (2004) Informacija o poreklu izdelka je ena izmed ključnih 
informacij v nakupnem obnašanju porabnikov, vendar ne 
deluje vedno samostojno. Poreklo izdelka je za slovenskega 
porabnika v procesu vrednotenja alternativ in odločanja 
pomembna informacija, vendar je izdelčno specifična in 
odvisna od stanja blagovne znamke (znana, neznana). 

Vida in Maher Pirc 
(2006) 

Delež porabnikov, katerim se zdi pomembno, da v 
nakupnem procesu izberejo domači (slovenski) izdelek, se 
zelo razlikuje glede na to ali gre za nakup trajnih 
(neživilskih) izdelkov ali netrajnih (prehrambenih) 
izdelkov. Domače poreklo je pomembno predvsem pri 
netrajnih (prehrambenih) izdelkih. 

Pappu in soavtorji 
(2005a) 

Poreklo izdelka vpliva na zaznano vrednost blagovne 
znamke različnih blagovnih skupin izdelkov. 

Dosen Ozretic in 
soavtorji (2007) 

Poreklo izdelka in blagovna znamka imata statistično 
značilen vpliv na nakupni proces odločanja hrvaških 
porabnikov pri nakupu izdelkov široke potrošnje (čokolade). 

Yasin in sodelavci 
(2007) 

Poreklo izdelka ima pozitiven in statistično značilen vpliv 
na elemente vrednosti blagovne znamke (lojalnost, 
razlikovanje in zavedanje/asociacije blagovne znamke). 

Koubaa (2008) Poreklo izdelka ima statistično značilen vpliv na percepcijo 
blagovne znamke tehničnih izdelkov pri japonskih 
potrošnikih. 

Schnettler in soavtorji 
(2008) 

Najpomembnejša informacija, ki jo porabniki upoštevajo v 
nakupnem procesu odločanja izdelkov široke potrošnje, je 
informacija o poreklu izdelka, sledita cena in način 
pakiranja (embalaža). 

Vukasović (2009a)  Poreklo izdelka je ključni dejavnik v nakupnem procesu 
odločanja perutninskega mesa. 

Viri: Al-Sulaiti in Baker 1998, 179–199, Vida in Fairhurst 1999, 323, Vida in Dmitrovič 
2001a, 191, Vida 2002, 57, Dosen in soavtorji 2007, 130, Dujič 2004, Pappu in soavtorji 
2005a, 696, Vida in Maher Pirc 2006, 49, Yasin in soavtorji 2007, 38, Koubaa 2008, 139, 
Schnettler in soavtorji 2008, 372, Vukasović 2009a. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Poreklo izdelka 
in zaznana 
vrednost 
blagovne 
znamke 

ID 
I___I___I___I__
_I 

ANKETAR  
l___l___l__
_l___l___l_
__l 

VZORČNA 
TOČKA  
l___l___l__
_l 

TIP 
NASELJA 

l___l 

REGIJA  
l___l___l 

 

DOBER DAN. MOJE IME JE … IN PRIHAJAM IZ TRŽNO RAZISKOVALNEGA PODJETJA GFK S LOVENIJA . TRENUTNO 
IZVAJAMO RAZISKAVO O POREKLU  IZDELKA  PIŠČANČJE SALAME  IN BI VAS ŽELELI VPRAŠATI NEKAJ 
VPRAŠANJ. 

NABORNI VPRAŠALNIK 

D1 
Ali ste mogoče vi ali kdo izmed vaših 
družinskih članov zaposleni na naslednjih 
področjih? BERI ! 

1 - tržne raziskave � ZAKLJUČI! 

D2 

2 - oglaševanje/trženje/odnosi z javnostjo � 

ZAKLJUČI! 
3 - novinarstvo � ZAKLJUČI! 
4 - proizvodnja / distribucija mesa ali mesnih 
izdelkov � ZAKLJUČI! 
5 - nobeni od naštetih � NADALJUJ! 

D2 

Ali mi lahko, prosim, poveste, koliko ste 
stari? ZAPIŠI STAROST IN OZNAČI STAROSTNO 

SKUPINO!  SAMO ANKETIRANCI, STARI 18 DO 65 

LET!  PREVERI KVOTE! 

I___I__
_I let 

1 - 18 

DO 29 
2 - 30 DO 

39 
3 - 40 DO 

49 
4 - 50 DO 

65 D3 

D3 Spol PREVERI KVOTE! 1 – MOŠKI                                                         2 - ŽENSKI N1 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

B19 

 KARTICA B19! Sedaj pa vam bom prebral -a še nekaj trditev o blagovni znamki piščančje salame 
Poli in Pivka, vas pa prosim, da mi s pomočjo lestvice 1 do 7 poveste v kolikšni meri se s 
posamezno trditvijo strinjate. Ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa pomeni, 
da se s trditvijo popolnoma strinjate. Izberete lahko katerokoli oceno od 1 do 7  

B20 

VPRAŠAJ ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ - 1. TRDITEV ZA POLI IN NATO ZA 

PIVKO OZIROMA OBRATNO GLEDE NA ROTACIJO! ROTIRAJ SKLOPE IN 

TRDITVE ZNOTRAJ SKLOPOV! EN ODGOVOR PRI VSAKI BLAGOVNI ZNAMKI! 
OZNAČI S KATERO BLAGOVNO ZNAMKO SI ZAČEL-A! 

1 = SPLOH NE VELJA  
POPOLNOMA VELJA 

= 7 

1 = SPLOH NE VELJA  
POPOLNOMA VELJA = 

7 

OGLAŠEVANJE  1- POLI 2 - PIVKA 

OGLASI BLAGOVNE ZNAMKE … SO MI VŠEČ. 

OGLASE BLAGOVNE ZNAMKE … POGOSTO OPAZIM. 

OGLASI BLAGOVNE ZNAMKE … SE JASNO RAZLIKUJEJO OD OGLASOV 

DRUGIH BLAGOVNIH ZNAMK PIŠČANČJIH IZDELKOV.  

OGLASI BLAGOVNE ZNAMKE … ME VEDNO PRITEGNEJO K OGLEDU. 

OGLASI BLAGOVNE ZNAMKE … ME VEDNO PRITEGNEJO K NAKUPU TE 

ZNAMKE . 

IZDELEK  1- POLI 2 - PIVKA 

PIŠČANČJA SALAMA BLAGOVNE ZNAMKE ... JE DOBREGA OKUSA. 

PIŠČANČJO SALAMO ... RAD/A JEM. 

PROIZVODNJA PIŠČANČJE SALAME BLAGOVNE ZNAMKE … JE VREDNA 

ZAUPANJA. 
V PRIMERJAVI Z DRUGIMI ZNAMKAMI , PIŠČANČJA SALAMA … PRI VEČINI 

LASTNOSTI POZITIVNO IZSTOPA. 

PRODAJNO MESTO 1- POLI 2 - PIVKA 
PIŠČANČJA SALAMA BLAGOVNE ZNAMKE .. JE VEDNO NA VOLJO NA 

PRODAJNIH POLICAH TRGOVIN. 
PIŠČANČJO SALAMO BLAGOVNE ZNAMKE … HITRO OPAZIM NA PRODAJNI 

POLICI. 
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CENA 1- POLI 2 - PIVKA 

PIŠČANČJA SALAMA BLAGOVNE ZNAMKE … IMA PRIMERNO CENO. 

PIŠČANČJA SALAMA BLAGOVNE ZNAMKE … IMA UGODNO RAZMERJE MED 

CENO IN KAKOVOSTJO. 

BLAGOVNA ZNAMKA  1- POLI 2 - PIVKA 

BLAGOVNA ZNAMKA … JE CENJENA BLAGOVNA ZNAMKA.  

BLAGOVNO ZNAMKO … BI PRIPOROČIL/A TUDI DRUGIM. 

PIŠČANČJO SALAMO … KUPIM POGOSTEJE KOT PIŠČANČJE SALAME 

DRUGIH BLAGOVNIH ZNAMK . 
ČE PIŠČANČJE SALAME … NE BI BILO NA PRODAJNIH POLICAH TRGOVIN, BI 

JO POGREŠAL/A. 

NAJPOGOSTEJE JEM PIŠČANČJO SALAMO BLAGOVNE ZNAMKE .... 

BLAGOVNA ZNAMKA ... JE USPEŠNA BLAGOVNA ZNAMKA. 

PIŠČANČJIM IZDELKOM BLAGOVNE ZNAMKE … ZAUPAM BOLJ KOT 

PIŠČANČJIM IZDELKOM DRUGIH BLAGOVNIH ZNAMK . 
PODJETJE, KI JE LASTNIK BLAGOVNE ZNAMKE …, UŽIVA V JAVNOSTI 

VELIK UGLED. 

MEDIJI O BLAGOVNI ZNAMKI ... PIŠEJO POZITIVNO. 

B20 

KARTICA B20! Prebral-a vam bom še nekaj trditev, vas pa prosim, da mi s pomočjo lestvice 1 do 7 
poveste v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjate. Ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh 
ne strinjate, 7 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. Izberete lahko katerokoli oceno 
od 1 do 7. 

B21 

VPRAŠAJ ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ - 1. TRDITEV ZA POLI IN NATO ZA 

PIVKO OZIROMA OBRATNO GLEDE NA ROTACIJO! ROTIRAJ SKLOPE IN 

TRDITVE ZNOTRAJ SKLOPOV! EN ODGOVOR PRI VSAKI BLAGOVNI ZNAMKI! 
OZNAČI S KATERO BLAGOVNO ZNAMKO SI ZAČEL-A! 

1 = SPLOH NE VELJA  
POPOLNOMA VELJA 

= 7 

1 = SPLOH NE VELJA  
POPOLNOMA VELJA = 

7 

POREKLO  1- POLI 2 - PIVKA 
BOLJ ZAUPAM PIŠČANČJI SALAMI …, KI JE PROIZVEDENA V SLOVENIJI, 
KOT TISTIM, KI SO PROIZVEDENE V DRUGIH DRŽAVAH. 

VEDNO KUPIM PIŠČANČJO SALAMO … PROIZVEDENO V SLOVENIJI. 

ČE PIŠČANČJA SALAMA … NI PROIZVEDENA V SLOVENIJI, JE RAJE NE 

KUPIM. 
S TEM KO KUPIM PIŠČANČJO SALAMO … PROIZVEDENO V SLOVENIJI, 
POSREDNO POMAGAM SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU. 
SLOVENSKO POREKLO PIŠČANČJE SALAME ... JE GARANCIJA ZA NJENO 

KAKOVOST. 
POREKLO PIŠČANČJE SALAME … JE NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIK, KO SE 

ODLOČAM O NAKUPU LE-TE. 

B21
A 

KARTICA B21A! Sedaj pa bi se z vami želel/a pogovoriti še podrobneje o poreklu piščančje salame 
blagovne znamke Poli. Piščančja salama blagovne znamke Poli se proizvaja v Sloveniji in tudi na 
Hrvaškem. Predstavljajte si, da bi na prodajni polici imeli možnost izbirati med piščančjo salamo 
Poli, proizvedeno v Sloveniji ali piščančjo salamo Poli, proizvedeno na Hrvaškem. Katero bi raje 
izbrali? Prosim, uporabite lestvico na kartici. B21

B 1 - zagotovo 
piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno v 
Sloveniji  

2 - nekoliko 
bolj piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno v 
Sloveniji 

3 - ni razlike, 
obe enako 

4 - nekoliko 
bolj piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno 
na Hrvaškem 

5 - zagotovo 
piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno na 
Hrvaškem 

6 - ne 
vem 

9 - 
nobeno 

B21
B 

KARTICA B21B! Katera piščančja salama ima po vašem mnenju boljše razmerje med kakovostjo in 
ceno? Prosim, uporabite lestvico na kartici. 

B21
C 

1 - zagotovo 
piščančja 
salama Poli, 

2 - nekoliko 
bolj piščančja 
salama Poli, 

3 - ni razlike, 
obe enako 

4 - nekoliko 
bolj piščančja 
salama Poli, 

5 - zagotovo 
piščančja salama 
Poli, 

6 - ne 
vem 

9 - 
nobeno 
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proizvedena v 
Sloveniji  

proizvedena v 
Sloveniji 

proizvedena 
na Hrvaškem 

proizvedena na 
Hrvaškem 

B21
C 

KARTICA B21B! Katera piščančja salama je po vašem mnenju bolj kakovostna? Prosim, uporabite 
lestvico na kartici. 

B21
D 

1 - zagotovo 
piščančja 
salama Poli, 
proizvedena v 
Sloveniji  

2 - nekoliko 
bolj piščančja 
salama Poli, 
proizvedena v 
Sloveniji 

3 - ni razlike, 
obe enako 

4 - nekoliko 
bolj piščančja 
salama Poli, 
proizvedena 
na Hrvaškem 

5 - zagotovo 
piščančja salama 
Poli, 
proizvedena na 
Hrvaškem 

6 - ne 
vem 

9 - 
nobeno 

B21
D 

KARTICA B21D! Proizvodnja katere države je po vašem mnenju bolj zaupanja vredna? Prosim, 
uporabite lestvico na kartici. 

B21
E 

1 - zagotovo 
proizvodnja v 
Sloveniji  

2 - nekoliko 
bolj 
proizvodnja v 
Sloveniji 

3 - ni razlike, 
obe enako 

4 - nekoliko 
bolj 
proizvodnja na 
Hrvaškem 

5 - zagotovo 
proizvodnja na 
Hrvaškem 

6 - ne 
vem 

9 - 
nobeno 

 
 

B21
E 

KARTICA B21E! Katero piščančjo salamo bi bolj pogrešali, če je ne bi bilo na prodajnih policah? 
Prosim, uporabite lestvico na kartici. 

B21E 
1 - zagotovo 
piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno v 
Sloveniji  

2 - nekoliko 
bolj piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno v 
Sloveniji 

3 - ni razlike, 
obe enako 

4 - nekoliko 
bolj piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno na 
Hrvaškem 

5 - zagotovo 
piščančjo 
salamo Poli, 
proizvedeno na 
Hrvaškem 

6 - ne 
vem 

9 - 
nobeno 

B21
F 

KARTICA B21F! Katera piščančja salama je po vašem mnenju bolj zdrava? Prosim, uporabite 
lestvico na kartici. 

D4 
1 - zagotovo 
piščančja 
salama Poli, 
proizvedena v 
Sloveniji  

2 - nekoliko 
bolj piščančja 
salama Poli, 
proizvedena v 
Sloveniji 

3 - ni razlike, 
obe enako 

4 - nekoliko 
bolj piščančja 
salama Poli, 
proizvedena na 
Hrvaškem 

5 - zagotovo 
piščančja 
salama Poli, 
proizvedena na 
Hrvaškem 

6 - ne 
vem 

9 - 
nobeno 

SOCIODEMOGRAFIJA  

D4 
Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo? 
(vsi, ki doma jedo in spijo, vključno z 
vami)? 

I___I člani   99 - brez odgovora D5 

D5 
Koliko otrok, mlajših od 15 let je v vašem 
gospodinjstvu? 

I___I otrok   99 - brez odgovora D6 

D6 Izobrazba  
1 - osnovna šola 2 - poklicna šola 3 - srednja šola 

D7 4 - univerza - 2 
leti 

5 - univerza - 4 
leta ali več 

9 - brez odgovora 

D7 Kakšen je vaš zakonski stan? 
1 - poročen / zunaj zakonska skupnost 

2 - ločen, 
razvezan 

D8 
3 - samski (nikoli 
poročen) 

4 - ovdovel 9 - brez odgovora 

D8 
KARTICA D8! Kakšen je poklic, ki ga 
trenutno opravljate? 

1 - upokojenec 2 - dijak, študent 
3 - gospodinja (ki 
ni drugače 
zaposlena) 

D9 4 - nezaposlen 

6 - strokovnjak 
(PROFESOR, 
ZDRAVNIK , 
ARHITEKT, ...) 

7 - direktor, 
menedžer, visoki 
državni uradnik 

8 - srednji 
menedžer, višji 
državni uradnik 

9 - drugi 
uslužbenci, drugi 
državni uradniki 

5 - (so)lastnik 
podjetja, s.p., 
obrtnik 
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10 - kvalificirani 
delavec, 
delovodja 

11 - 
nekvalificirani 
delavec 

12 - kmet, ribič 

D9 

KARTICA D12! V kateri razred bi uvrstili 
skupni neto mesečni dohodek vašega 
gospodinjstva v preteklem mesecu? 
(VKLJUČNO S POKOJNINO, ŠTIPENDIJO, 
INVALIDNINO , DOHODEK OD KMETIJSKE 

DEJAVNOSTI, …) 

1 - do 250 € 
2 - nad 250 € do 
500 € 

3 - nad 500 € do 
750 € 

K
on

ec
 

4 - nad 750 € do 
1000 € 

5 - nad 1000 € do 
1250 € 

6 - nad 1250 € do 
1500 € 

7 - nad 1500 € do 
1750 € 

8 - nad 1750 € do 
2000 € 

9 - nad 2000 € do 
2250 € 

10 - nad 2250 € 99 - brez odgovora, ne vem 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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OPOMNIK ZA IZVEDBO KVALITATIVNE RAZISKAVE  
(FOKUSNI SKUPINI) 

Fokusni skupini, 23. in 24. 9. 2009, Ljubljana 
POMEN POREKLA IZDELKA 

UVOD  

 

� Moderator se predstavi in udeležencem predstavi cilje, pravila in ozadje 
raziskave: ni pravilnih in napačnih odgovorov na zastavljena vprašanja; pogovor 
se snema na DVD (v Ljubljani se dodatno opozori na enosmerno ogledalo), ki 
bo uporabljen le za namene analize in bo obravnavan kot zaupno gradivo. 

� Namen tega pogovora je, pridobiti čim več informacij o mnenjih, željah, 
pričakovanjih … v zvezi z mesom in mesnimi izdelki. 

� Sodelujoči se predstavijo v parih (ime, hobiji …) 
 

MODERATOR: ČE SO RAZLIKE MED VRSTAMI PIŠČANČJIH IZDELKOV, VPRAŠAJ! 

 
� Povejte mi, prosim, kaj je glavni povod za nakup nekega piščančjega izdelka? 

Zakaj in kdaj  se običajno odločite zanj? 
� Ali je nakup spontan in se zgodi na prodajnem mestu ali je načrtovan? Kdaj 

spontan/načrtovan? Kaj vas lahko na prodajnem mestu vzpodbudi k nakupu? 
 

� Predstavljajte si za trenutek, da sta pred vami dve piščančji posebni salami in 
da se morate odločiti za eno izmed njiju. Kaj vse bo vplivalo na vašo odločitev 
o tem, katero izmed teh dveh piščančjih posebnih salam? Še kaj? MODERATOR: 
MOČNO VZPODBUJAJ! ZANIMAJO NAS VSI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAKUP! VSE 

DEJAVNIKE ZAPIŠI NA TABLO. 
 

� V nadaljevanju se bomo pogovorili o vsaki izmed omenjenih stvari, za katere ste 
dejali, da vplivajo na vašo odločitev. MODERATOR: SPRAŠUJ V VRSTNEM REDU, 
KAKOR SO DEJAVNIKI BILI NAVAJANI S STRANI SODELUJOČIH. ZA MANJKAJO ČE 

DEJAVNIKE , KI PA SO SPODAJ NAVEDENI, NAJPREJ VPRAŠAJ, ČE SO POMEMBNI  OZ. 
ČE VPLIVAJO NA IZBIRO! 

 

• Blagovna znamka � Zakaj vam je BZ pomembna? Kaj vam 
podatek o blagovni znamki pove oz. na kaj vse v zvezi z 
izdelkom lahko potrošnik sklepa, če razpolaga le s tem podatkom?  
Kakšna pa mora biti BZ piščančje posebne salame, ki bi jo vi 

kupili? Kdaj bi vi rekli, da gre za piščančjo posebno salamo BZ, ki 

je več vredna od vseh drugih? V čem se to najbolj odraža? Še v 

čem? 
• Cena � Zakaj vam je pomembna? Kaj vam pove visoka/nizka 

cena o drugih lastnostih tega izdelka? Kakšna mora biti cena 
piščančje posebne salame? Ali lahko na podlagi cene sklepamo o 
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tem, za kakšno blagovno znamko gre (če BZ denimo ne 
poznamo)? 

• MODERATOR: EMBALAŽA JE VEČPLASTEN POJEM, ZATO JE TREBA 

UGOTOVITI, KAJ VSE V ZVEZI Z EMBALAŽO! Embalaža ���� Kaj točno 
v zvezi z embalažo vam je pomembno? Kaj bolj/manj? Zakaj vam 
je embalaža pomembna? Kaj vam embalaža lahko pove oz. na 
kaj vse lahko potrošnik sklepa na podlagi embalaže? Katera 
lastnost embalaže največ razkrije o drugih lastnostih izdelka? 
Kakšna pa mora biti embalaža piščančje posebne salame, ki bi jo 
vi kupili? 

• Kaj nam lahko embalaža pove o blagovni znamki? 
• Oglaševanje ���� Kako oglaševanje vpliva na vašo odločitev o tem, 

kateri izdelek boste kupili? Zakaj vam je oglaševanje 
pomembno? Kaj vam oglaševanje pove oz. na kaj vse lahko 
potrošnik sklepa na podlagi oglaševanja? Kakšno mora biti 
oglaševana piščančja posebna salama, da bi vas prepričala, da jo 
izberete? 

• Kaj nam lahko oglaševanje pove o neki blagovni znamki? 
• Dostopnost izdelka na prodajnih mestih � Kaj vam dostopnost 

izdelka oz. dejstvo, da je izdelek dostopen na velikem/majhnem 
številu prodajnih mest pove o izdelku? S čem jo povezujete? 

• Kaj v zvezi z BZ lahko sklepamo na podlagi njene dostopnosti? 
 

MODERATOR : ZELO POMEMBNO ! TEMELJITO RAZIŠ ČI !  
• Poreklo izdelka � Ali je poreklo izdelka pomembno pri odločitvi 

o tem, katero piščančjo posebno salamo boste kupili? Zakaj? 
 

MODERATOR : ZELO POMEMBNO JE UGOTOVITI , ALI IMAJO V 

MISLIH NIVO DRŽAVE , NIVO REGIJE , NIVO EU ! 
• Kaj to čno ste imeli v mislih, ko sem vas vprašala, če vam je 

poreklo izdelka pomembno? 
• Razložite mi, prosim, kaj točno vam je pomembno v zvezi s 

poreklom izdelka - da surovina mora prihajati iz te države, da 
mora biti tam predelano, da mora biti tam pakirano, da mora biti 
tam sedež podjetja, da mora biti tam kraj reje piščancev, kraj 
klavnice, kraj predelave? 

• Če je to Slovenija, kaj to pomeni (na primer, Perutnina Ptuj, Pivka 
ali kaj drugega)? 

• Kaj vam poreklo pove o izdelku? Kaj vam podatek o tem, kje je 
izdelek bil proizveden pove o njem? Kaj vse lahko sklepate na 
podlagi tega podatka? 

• MODERATOR : POMEMBNO ! Ali lahko iz kakšne druge lastnosti 
izdelka ugotovimo njegovo poreklo? 

• Kakšno mora biti poreklo piščančje posebne salame, da bi se za 
njo odločili? Zakaj? MODERATOR : SODELUJOČE VZPODBUJAJ, DA 

KONKRETNO ODGOVORIJO , DA BI UGOTOVILI , ALI JE POMEMBEN 

NIVO DRŽAVE , REGIJE, ŠIRŠE ENTITETE KOT JE EU ALI PREOSTALI 
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SVET!;  V KOLIKOR SE IZKAŽE , DA ODGOVORA NE DOBIMO , NAJ SE 

DIREKTNO VPRAŠA ALI POMENI POREKLO IZDELKA NIVO REG IJE, 
DRŽAVE , ŠIRŠE ENTITETE , KOT JE EU ALI PREOSTALI SVET ! 

• Kaj vam to pomeni oz. kakšne prednosti prepoznate v tem? In 
kaj v zvezi s poreklom (poreklo surovine, proizvodnjo…) ste 
imeli v mislih, ko ste mi odgovarjali na to vprašanje? 

• Kdaj se ne bi odločili za nakup neke posebne piščančje salame? 
Zakaj? 

• MODERATOR : ČE NE BO RAZVIDNO IZ PREJ POVEDANEGA ! 
Predstavljajte si, da sta na polici dve piščančji posebni salami. Ena 
je domačega, druga tujega porekla. Katero bi izbrali? Zakaj  ravno 
to? 

• Ali vam je neka domača blagovna znamka že zato, ker je domača, 
več vredna, bolj priljubljena kot tuja ? Zakaj/kdaj  da/ne? 

• Ali se vaš odnos do tujega izdelka razlikuje glede na to, iz katere 
točno države/regije/entitete prihaja? Ali denimo imate podoben 
odnos do izdelka madžarskega, italijanskega ali npr. avstrijskega 
porekla (EU) v primerjavi s preostalim svetom (na primer Hrvaška 
in druga bivša jugoslovanska tržišča)? 

 

• Kaj pa, če je pred vami piščančja posebna salama, ki je bila 
proizvedena v tuji državi, sedež krovnega podjetja pa je v 
Sloveniji? Kakšen odnos bi imeli do tega izdelka? Pa je to potem 
tuji ali domači izdelek? Ali bi to piščančjo posebno salamo kupili? 
Zakaj? 

• Kaj v zvezi z BZ lahko sklepamo na podlagi njenega porekla? 
 

• Povedali ste mi, kaj vse lahko vpliva na vašo odločitev, da izberete 
enega izmed izdelkov, ki sta na polici. Ti dejavniki so za vsakega 
izmed vas različno pomembni. Prosim vas, da na listu, ki ga imate 
pred seboj, razvrstite vse te dejavnike od najbolj pomembnega, ki 
mu pripišite 1. mesto oz. številko 1 do najmanj pomembnega z 
najvišjo številko. Če se pri katerem ne morete odločiti, jim pripišite 
isto mesto. MODERATOR : KO SODELUJOČI ZAKLJU ČIJO , NADALJUJ 

Z DISKUSIJO ! 
 

• Kaj so za vas najbolj pomembni dejavniki? Zakaj ravno ti v 
največji meri določajo, kaj se bo znašlo v vaši košarici? 

 

ZAHVALA ZA SODELOVANJE! 
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VPRAŠALNIK ZA NABOR 

Dober dan. Moje ime je ______. Prosil/a bi vas za sodelovanje oziroma, da odgovorite 

na nekaj vprašanj. 

 

V1. Ali ste že kdaj sodelovali v tržni raziskavi? 
� Ne 
� Da  � Kdaj?   

� v zadnjih 3 mesecih � ZAKLJU ČI ! 
� pred tem 

V2. Na katerem področju dela delate? 
� Bančništvo,  zavarovalništvo 
� Elektronika, telekomunikacije, računalništvo, programiranje 
� Farmacija, kemija 
� Zdravstvo, nega  
� Socialne storitve 
� Gostinstvo, turizem, potovanje 
� Nepremičnine, gradbeništvo, transport 
� Izobraževanje, kultura, javni sektor, znanost, tehnologija 
� Pravo, kadrovanje, poslovno svetovanje, osebne storitve 
� Kmetijstvo, gozdarstvo 
� Marketing, komerciala, mediji, tržne raziskave ���� ZAKLJU ČI  
� grafično oblikovanje, desing, arhitektura 
� Proizvodnja 
� Trgovina  
� Ne želim povedati oz. ne vem  
� Nisem zaposlen/a 

V2b. Na katerem področju ste se izobraževali? 
� Bančništvo,  zavarovalništvo 
� Elektronika, telekomunikacije, računalništvo, programiranje 
� Farmacija, kemija 
� Zdravstvo, nega  
� Socialne storitve 
� Gostinstvo, turizem, potovanje 
� Nepremičnine, gradbeništvo, transport 
� Izobraževanje, kultura, javni sektor, znanost, tehnologija 
� Pravo, kadrovanje, poslovno svetovanje, osebne storitve 
� Kmetijstvo, gozdarstvo 
� Marketing, komerciala, mediji, tržne raziskave ���� ZAKLJU ČI  
� grafično oblikovanje, desing, arhitektura 
� Proizvodnja 
� Trgovina  
� Ne želim povedati oz. ne vem  
� Nisem zaposlen/a 
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V3. Ali vi ali katerikoli drugi član vaše družine delate, se izobražujete ali ste že 
zaključili izobraževanje na naslednjih področjih? 

� tržne raziskave, trženje 
� oglaševanje, PR (stiki z javnostmi), tržno komuniciranje 
� novinarstvo in mediji  
� proizvodnja, distribucija, prodaja hrane in pijač 

� ZAKLJU ČI , ČE JE KATERIKOLI ODGOVOR DA! 
� nič od navedenega 

V3. Označi spol  
� ženski � ½ SKUPINE! 
� moški � ½ SKUPINE! 

V4. Ali mi lahko prosim zaupate vašo starost?  I__I__I  let (vpiši točno starost in 
označi ustrezni starostni razred)  

� pod 25 let � ZAKLJU ČI ! 
� 26 – 30 let � 1 SKUPINA! 
� 31 – 35 let � 1 SKUPINA! 
� 36 – 40 let � 2 SKUPINA! 
� 41 – 45 let � 2 SKUPINA! 
� 46-50 let � 2 SKUPINA! 
� nad 50 let � ZAKLJU ČI ! 

V5. Kako pogosto vi osebno jeste naslednje vrste mesa oz. izdelke iz omenjene 
vrste mesa? 

Vrste mesa/pogostost 
vsak 
dan 

2 do 3 
krat 
na 
teden 

1 krat 
na 
teden 

2 do 3 
krat 
na 
mesec 

1 krat 
na 
mesec 

1 krat 
na 2 
do 3 
mesec
e 

redkej
e 

nikoli 

svinjina 1 2 3 4 5 6 7 8 
perutnina  1 2 3 4 5 6 7 8 
divjačina  1 2 3 4 5 6 7 8 
teletina 1 2 3 4 5 6 7 8 
govedina 1 2 3 4 5 6 7 8 
jagnjetina 1 2 3 4 5 6 7 8 

OSEBA USTREZA, ČE JE PERUTNINSKO MESO OZ. IZDELKE IZ PERUTNINSKEGA MESA 

VSAJ ENKRAT MESEČNO. 

V5a. Kako pogosto vi osebno jeste …? 

Perutninski 
izdelki/pogostost 

vsak 
dan 

2 do 3 
krat 
na 

teden 

1 krat 
na 

teden 

2 do 3 
krat 
na 

mesec 

1 krat 
na 

mesec 

1 krat 
na 2 
do 3 

mesec
e 

redkej
e 

nikoli 
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perutninske hrenovke 1 2 3 4 5 6 7 8 
sveže perutninske 
salame (posebna, 
šunkarica) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

perutninske paštete 1 2 3 4 5 6 7 8 
perutninsko šunko 1 2 3 4 5 6 7 8 
zmrznjene perutninske 
izdelke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OSEBA USTREZA, ČE JE SVEŽE PERUTNINSKE SALAME VSAJ ENKRAT MESE ČNO.. 

V6. Zaposlitveni status 
� zaposlen (polni delovni čas) 
� zaposlen (polovičen delovni čas) 
� nezaposlen ���� NAJVEČ 1 OSEBA!  
� gospodinja 
� upokojen 

V7. Najvišja dokončana izobrazba 
� osnovna šola ���� ZAKLJU ČI ! 
� poklicna šola ���� ZAKLJU ČI ! 
� srednja šola 
� višja strokovna šola 
� visoka šola/univerza in več 

V8. Katera izmed naslednjih trditev najbolj ponazarja vaše počutje v skupini? 
� zelo dobro se počutim v skupini ljudi, ki jih ne poznam, in svoja mnenja izražam v 

večji meri kot drugi 
� precej dobro se počutim v skupini ljudi, ki jih ne poznam, in svoja mnenja izražam v 

enaki meri kot drugi 
� še kar dobro se počutim v skupini ljudi, ki jih ne poznam, vendar raje ne izražam 

svojih mnenj ���� ZAKLJU ČI ! 
 

Radi bi vas povabili na pogovor na temo prehrane in pomena porekla izdelka. Gre za 
pogovor osmih oseb. Radi bi poudarili, da ne gre za nikakršno prodajo, ampak za 
zbiranje vaših iskrenih mnenj in izkušenj o tej tematiki. 
Pogovor bo potekal v DAN, DATUM, URA, LOKACIJA. 

Pogovor bo trajal do 2 uri. Med pogovorom boste postreženi z brezalkoholnimi napitki 
ter slanimi in sladkimi prigrizki. Ob koncu pogovora boste dobili zahvalno darilo. 
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EKPLORATORNA FAKTORSKA ANALIZA VSEH KAZALNIKOV IN L EGENDA 

IZLO ČEVANJA KRITERIJEV 

latentna 
spremenljivka 

kazalniki 
komu-
nalitete 

faktorske uteži 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

oglaševanje 
(dobri oglasi) 

B19_1  všečnost oglasov 
Poli/Pivka 

0,75     0,85       

B19_2  opaženost oglasov 
Poli/Pivka 

0,67     0,84       

B19_3  prepoznavnost oglasov 
Poli/Pivka 

0,77     0,89       

B19_4  oglasi Poli/Pivka pritegnejo 
k ogledu 

0,81     0,94       

B19_5  oglasi Poli/Pivka pritegnejo 
k nakupu 

0,76     0,76 
-

0,22 
    

izdelek 
(dober 

izdelek) 

B19_6  salama Poli/Pivka je 
dobrega okusa 

0,82       
-

0,55 
    

B19_7  salamo Poli/Pivka rad/a 
jem 

0,81       
-

0,68 
    

B19_8  Poli/Pivka je vredna 
zaupanja 

0,80 0,43     
-

0,36 
    

B19_9  Poli/Pivka glede na ostale 
znamke izstopa 

0,83 0,25     
-

0,51 
    

distribucija 
(založenost) 

B19_10  razpoložljivost salame 
Poli/Pivka na policah 

0,56           0,75 

B19_11  opaženost salame 
Poli/Pivka na policah 

0,59           0,72 

cena 
(dobra cena) 

B19_12  salama Poli/Pivka ima 
primerno ceno 

0,65         0,86   

B19_13  Poli/Pivka ima ugodno 
razmerje cena/kakovost 

0,73         0,90   

vrednost 
blagovne 
znamke 

B19_14  Poli/Pivka je cenjena 
znamka 

0,76 0,62           

B19_15  Poli/Pivka bi priporočil/a 0,77 0,38     
-

0,45 
    

B19_16  Poli/Pivka kupujem 
pogosteje kot druge znamke 

0,82  0,20     
-

0,82 
    

B19_17  Če Poli/Pivka ne bi bilo, 
bi jo pogrešal/a 

0,82  0,28     
-

0,83 
    

B19_18  najpogosteje konzumiram 
Poli/Pivka  

0,82  0,22     
-

0,85 
    

B19_19  Poli/Pivka je uspešna 
blagovna znamka 

0,76 0,66           

B19_20  Poli/Pivka zaupam bolj 
kot drugim znamkam 

0,77 0,31     
-

0,56 
    

B19_21  Poli/Pivka uživa v 
javnosti velik ugled 

0,77 0,73           

B19_22  Mediji o znamki 
Poli/Pivka pišejo pozitivno 

0,73 0,72           

poreklo  
(pomembnost 

B20_1  Večje zaupanje slovenski 
Poli/Pivka kot tuji Poli/Pivka 

0,69   0,82         
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Slo porekla) B20_2  vedno kupujem 
s.Poli/Pivka proizvedeno v Slo. 

0,76   0,88         

B20_3  ne kupujem s.Poli/Pivka s 
poreklom izven Slo. 

0,78   0,91         

B20_4  Nakup slovenske piščančje 
salame prispeva k našemu 
gospodarstvu 

0,58   0,70         

B20_5  Slovenska salama 
Poli/Pivka je garancija za kakovost 

0,79   0,88         

B20_6  poreklo je najpomembnejše 
ko se odločam za salamo 
Poli/Pivka 

0,77   0,87         

 

LEGENDA: 
manifestna spremenljivka/kazalnik končnega strukturnega modela, 
izločena v fazi izgradnje strukturnega modela (na podlagi predloga programa LISREL), 
izločena v fazi faktorske analize zaradi prisotnosti faktorskih uteži večjih  
od 0,2 pri več kazalnikih. 
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HISTOGRAMI LIKERTOVIH LESTVIC ZA LATENTNE SPREMENLJ IVKE 

Pri nekaterih latentnih spremenljivkah so določena odstopanja od normalne 
porazdeliteve, vendar glede na to, da so koeficienti asimetričnosti/sploščenosti pri vseh 
spremenljivkah med -2 in +2, so porazdelitve omenjenih spremenljivk vsaj približno 
normalne. 
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SINTAKSA IN GLAVNI REZULTATI STRUKTURNEGA MODELA 

BLAGOVNE ZNAMKE POLI 

Raw Data from file 'F:\ZA_LISREL_POLI.PSF' 
Latent Variables  oglasev izdelek distrib cena vred BZ poreklo 
 Relationships 
 
 B19_3 = oglasev 
 B19_4 = oglasev 
 B19_6 = izdelek 
 B19_7 = izdelek 
 B19_10 = distrib 
 B19_11 = distrib 
 B19_12 = cena 
 B19_13 = cena 
 B19_19 = vredBZ 
 B19_21 = vredBZ 
 B19_22 = vredBZ 
 B20_2 = poreklo 
 B20_3 = poreklo 
 B20_5 = poreklo 
 B20_6 = porek 
 
 vredBZ=oglasev izdelek distrib cena poreklo 
 Path Diagram 
 

 Structural Equations 
   vredBZ = 0.029*oglasev + 0.51*izdelek + 0.29*distrib + 0.064*cena + 
0.084*poreklo 
           (0.040)         (0.055)        (0.046)        (0.032)      (0.032)  
            0.72            9.26           6.46           2.06         2.62  

Errorvar.= 0.34  , R2 = 0.66 
(0.031)            
10.77             

 Goodness of Fit Statistics 
Degrees of Freedom = 75 

Minimum Fit Function Chi-Square = 329.77 (P = 0.0) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 3 32.74 (P = 0.0) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 257.74 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (204.94 ; 318.08) 

Minimum Fit Function Value = 0.58 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.45 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.36 ; 0.5 6) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0 .077 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.069 ;  0.086) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00  

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.75 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.65 ; 0 .85) 

ECVI for Saturated Model = 0.42 
ECVI for Independence Model = 20.46 

Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 11571.32 
Independence AIC = 11601.32 

Model AIC = 422.74 
Saturated AIC = 240.00 

Independence CAIC = 11681.45 
Model CAIC = 663.13 

Saturated CAIC = 881.05 
Normed Fit Index (NFI) = 0.97 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.69 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.98 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.98 

Relative Fit Index (RFI) = 0.96 
Critical N (CN) = 186 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.11 
Standardized RMR = 0.039 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.88 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.58 
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SINTAKSA IN GLAVNI REZULTATI STRUKTURNEGA MODELA 

BLAGOVNE ZNAMKE PIVKA 

Raw Data from file 'F:\ZA_LISREL_PIVKA.PSF' 
Latent Variables  oglasev izdelek distrib cena vred BZ poreklo 
 Relationships 
 B19_3 = oglasev 
 B19_4 = oglasev 
 B19_6 = izdelek 
 B19_7 = izdelek 
 B19_10 = distrib 
 B19_11 = distrib 
 B19_12 = cena 
 B19_13 = cena 
 B19_19 = vredBZ 
 B19_21 = vredBZ 
 B19_22 = vredBZ 
 B20_2 = poreklo 
 B20_3 = poreklo 
 B20_5 = poreklo 
 B20_6 = pore 
vredBZ=oglasev izdelek distrib cena poreklo 
 Path Diagram 
 

 Structural Equations 
   vredBZ = 0.10*oglasev + 0.27*izdelek + 0.02*distrib + 0.40*cena + 0.066*poreklo 
           (0.045)        (0.061)        (0.057)        (0.062)     (0.037)   
            2.27           4.72           0.66           6.73        1.79     

Errorvar.= 0.48  , R2 = 0.52 
(0.044)            
10.88      

 Goodness of Fit Statistics 
                             Degrees of Freedom = 7 5 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 2 68.03 (P = 0.0) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Sq uare = 276.50 (P = 0.0) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 201.50 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (154.38 ; 256.20) 
                        Minimum Fit Function Value = 0.47 
                Population Discrepancy Function Val ue (F0) = 0.35 
              90 Percent Confidence Interval for F0  = (0.27 ; 0.45) 
             Root Mean Square Error of Approximatio n (RMSEA) = 0.068 
            90 Percent Confidence Interval for RMSE A = (0.060 ; 0.077) 
              P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00025 
                  Expected Cross-Validation Index ( ECVI) = 0.64 
             90 Percent Confidence Interval for ECV I = (0.56 ; 0.74) 
                         ECVI for Saturated Model =  0.42 
                       ECVI for Independence Model = 19.02 
     Chi-Square for Independence Model with 105 Deg rees of Freedom = 10870.04 
                           Independence AIC = 10900 .04 
                                Model AIC = 366.50 
                              Saturated AIC = 240.0 0 
                           Independence CAIC = 1098 0.33 
                               Model CAIC = 607.37 
                             Saturated CAIC = 882.3 2 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.98 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI)  = 0.97 
                     Parsimony Normed Fit Index (PN FI) = 0.70 
                        Comparative Fit Index (CFI)  = 0.98 
                        Incremental Fit Index (IFI)  = 0.98 
                         Relative Fit Index (RFI) =  0.97 
                             Critical N (CN) = 228 
                     Root Mean Square Residual (RMR ) = 0.090 
                             Standardized RMR = 0.0 34 
                        Goodness of Fit Index (GFI)  = 0.94 
                   Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI) = 0.90 
                  Parsimony Goodness of Fit Index ( PGFI) = 0.59 

 


