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Pridelovalci

Indeks moči: 
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Prednosti: povpraševanje 
potrošnikov po domačih pridelkih 
| visoka stopnja zaupanja s strani 
potrošnikov | prepoznavanje 
pomena lokalno pridelane hrane 
in korektnega plačila | zaznana 
pomembnost sodelovanja
Izzivi: okrepitev pozicije moči na 
trgu | pravičnejše odkupne cene | 
povečanje pridelave | skladiščenje 
večjih količin pridelkov | črpanje 
subvencij | povečanje obsega 
neposredne prodaje potrošnikom 
(tudi restavracijam, zavodom)
Priložnosti: sodelovanje in 
povezovanje za boljšo pogajalsko 
moč na trgu | izobraževanje na 
področju trženja | izvoz presežkov

V verigi nastopa kot:

dobavitelj >

Indeks moči: 
- 5

Prednosti: naklonjenost lokalno 
pridelani hrani in s tem podpiranje 
domačih pridelovalcev in 
proizvajalcev 
Izzivi: nizka stopnja zaupanja v 
restavracije, trgovino, ministrstvo 
glede varnosti in kakovosti hrane | 
usmerjeni namesto priložnostni 
nakupi | ustrezno cenovno 
vrednotenje lokalno pridelane hrane
Priložnosti: nakup lokalno pridelane 
hrane preko spleta, od 
pridelovalcev, kmet. zadrug, 
predelovalcev ali trgovine 

V verigi nastopa kot:

Potrošniki

> odjemalecdobavitelj >> odjemalec

Indeks moči: 
0

Prednosti: največji odjemalec 
pridelkov | prepoznan v funkciji 
glavnega povezovalca kmetov | 
visoka stopnja zaupanja s strani 
potrošnikov
Izzivi: nezadovoljstvo kmetov z 
odkupnimi cenami | predvidena 
zmanjšana ponudba za odkup s 
strani kmetov 
Priložnosti: povečanje kapacitet 
skladiščenja | zadružne trgovine

V verigi nastopa kot:

Kmetijska zadruga

dobavitelj >> odjemalec

Indeks moči: 
2

Prednosti: pomemben odjemalec 
| slovenske priznane BZ imajo pri 
izbiri potrošnikov prednost pred 
tujimi BZ in trgovskimi znamkami  
Izzivi: korektne odkupne cene 
navzdol in navzgor | znamka 
proizvajalca pri izbiri potrošnika 
manj pomembna kot poreklo, 
kakovost in cena
Priložnosti: širitev obsega 
domače prireje in predelave v 
mesni in drugih industrijah 

V verigi nastopa kot:
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Indeks moči: 
68

Prednosti: pomemben odjemalec 
| slovenske priznane BZ imajo pri 
izbiri potrošnikov prednost pred 
tujimi BZ in trgovskimi znamkami  
Izzivi: korektne odkupne cene 
navzdol in navzgor | znamka 
proizvajalca pri izbiri potrošnika 
manj pomembna kot poreklo, 
kakovost in cena
Priložnosti: širitev obsega 
domače prireje in predelave v 
mesni in drugih industrijah | izvoz

V verigi nastopa kot:

Trgovina

Od najkrajše do najdaljše verige od pridelovalca do potrošnika: 

pridelovalec – potrošnik

pridelovalec – kmetijska zadruga – potrošnik
pridelovalec – predelovalec – potrošnik
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pridelovalec – kmetijska zadruga – predelovalec - potrošnik
pridelovalec – predelovalec – trgovina - potrošnik
pridelovalec – kmetijska zadruga - trgovina - potrošnik

pridelovalec – kmetijska zadruga – predelovalec – trgovina - potrošnik

Za večje ravnovesje v verigi: povezovanje pridelovalcev na področju pridelave in trženja, povečane možnosti 
skladiščenja, korektne odkupne cene, poštene prakse, zaupanje potrošnikov, dostopnost lokalno pridelane hrane
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Veriga preskrbe s hrano vključuje pridelavo oziroma prirejo, 
predelavo, distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo do 
končnega potrošnika in je trajnostno naravnana. S svojim obstojem in 
delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in okolje. 

Deležniki verige so pridelovalci, zadruge, predelovalni sektor in 
trgovina; vsi delujejo s ciljem, da se potrošniku ponudi kvalitetna hrana 
po zanj sprejemljivi ceni, hkrati pa imajo vsi členi v verigi ustrezen delež 
plačila. 

Kljub temu, da raziskave in odzivi s terena kažejo, da je nedovoljenih 
ravnanj manj, ostaja nekaj akutnih nedovoljenih ravnanj, ki vplivajo na 
neravnovesja v verigi. Najšibkejši člen verige je običajno pridelovalec. 
Le-ta je večinoma majhen, slabo oziroma nepovezan in kot tak slabo 
konkurenčen, po drugi strani pa tudi izredno občutljiv na nedovoljena 
ravnanja. Na drugi strani so trgovske verige bistveno močnejši partnerji 
v verigi preskrbe s hrano kakor drugi deležniki. Premoč trgovine se 
kaže tako v odnosu do pridelovalcev kot tudi do predelovalne 
industrije. Do potrošnika po drugi strani še vedno največ prehranskih 
proizvodov pride ravno preko trgovine. 

K uravnavanju neravnovesij v verigi lahko torej pripomore tudi visoko 
ozaveščen potrošnik, ki s svojimi ravnanji in nakupnim obnašanjem ščiti 
lokalno pridelavo, lokalnega pridelovalca ali predelovalca, torej kmeta 
pa tudi živilskopredelovalno industrijo. Na podlagi rezultatov se bodo 
oblikovala priporočila varuha, ki bi pripomogla k normalizaciji 
(zmanjšanju asimetričnih razmerij moči) v verigi preskrbe s hrano. 

Uvod

IZHODIŠČA IN 
METODOLOGIJA
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Nameni projektne naloge:

• Identificirati ključne atribute moči vsakega člena verige posebej 
z vidika končnega kupca – potrošnika – kot edinega 
neodvisnega člena v tej verigi. Ugotoviti, kakšna je stopnja 
ozaveščenosti in cenovna občutljivost potrošnika na tem 
področju. Ovrednotiti prispevek ostalih dejavnikov pri 
nakupnem odločanju osnovnih prehranskih izdelkov ter 
opredeliti in ovrednotiti ključne dejavnike, preko katerih lahko 
potrošniki vplivajo na normalizacijo verige preskrbe s hrano. 

• Identificirati šibke točke pridelovalcev in njihov odnos do 
poslovnih priložnosti in povezovanja, ki bi pripomogla k 
povečanju njihove moči v verigi ter skrajšala poti do končnih 
uporabnikov. 

• Opredelitev strukture moči vseh deležnikov v verigi. 

Cilji

IZHODIŠČA IN 
METODOLOGIJA

Ciljne skupine, vključene v projektni nalogi

Pridelovalci: po kriteriju prodaje pridelkov 
zadrugam, predelovalnim obratom, trgovinam, 
javnim zavodom, tudi direktne prodaje, nosilec 
kmetijskega gospodarstva ali član kmetijskega 
gospodarstva

Kmetijske zadruge: po kriteriju odkupa in prodaje 
kmetijskih proizvodov

Predelovalni obrati: po kriteriju predelave kmetijskih 
oz. prehranskih izdelkov in veleprodaja

Trgovina: po kriteriju trgovske verige

Končni potrošniki: splošna javnost po kriteriju 
polnoletnosti, oseba v gospodinjstvu, ki (so)opravlja 
nakupe prehranskih izdelkov (sadje, zelenjava, mleko 
in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, mlevski 
izdelki)
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Vsebina 
raziskave

IZHODIŠČA IN 
METODOLOGIJA

V okviru projektne 
naloge so bili pripravljeni 

trije vprašalniki, ki z 

različnih vidikov 
neposredno ali 
posredno zadevajo vse 
deležnike v verigi 
preskrbe s hrano, kar 
nam z ustreznimi 
analizami omogoča 
izpeljavo zaključkov in 
priporočil oz. usmeritev 
za vse deležnike. Iz 
tabele je razviden namen 
in vsebinski sklopi 
vprašalnikov ter skupina 
oz. deležnik, ki ga 
zadeva. 

Vprašalnik Namen Vsebinski sklopi Deležniki, ki jih zadeva vsebinski sklop

Vprašalnik 
med 
pridelovalci

Identifikacija šibkih točk 
pridelovalcev ter odnos do 
poslovnih priložnosti in 
povezovanja. Percepcija moči 
vseh deležnikov 

1. pregled dejavnosti, članstvo v zadrugi pridelovalci | kmetijske zadruge 

2. prodaja deležnikom, zadovoljstvo s cenami 
pri posameznih deležnikih, po dejavnosti

pridelovalci | kmetijske zadruge | predelovalci | 
trgovine | potrošniki

3.  trenutni/načrtovan obseg pridelave po 
dejavnosti

pridelovalci | kmetijske zadruge | predelovalci | 
trgovine | potrošniki

4. poslovanje in povezovanje pridelovalci

5.  percepcija moči deležnikov, kdo in zakaj je 
najmočnejši/najšibkejši člen

pridelovalci | kmetijske zadruge |  predelovalci | 
trgovine | potrošniki

I. vprašalnik 
med splošno 
javnostjo 

Ozaveščenost potrošnika o 
lokalno pridelani hrani, 
dejavniki nakupnega 
odločanja, percepcija moči 
vseh deležnikov, cenovna 
občutljivost potrošnika

1. pogostost in razlog nakupa osnovnih živil 
pri posameznih deležnikih

pridelovalci | kmetijske zadruge | predelovalci | 
trgovine | potrošniki

2. percepcija ponudbe in cen osnovnih živil s 
slovenskim poreklom na našem trgu

pridelovalci | kmetijske zadruge | predelovalci | 
trgovine | potrošniki

3. percepcija kakovosti in varnosti hrane, 
proizvedene s strani slovenskih predelovalcev

predelovalci | potrošniki

4. percepcija lokalno pridelane hrane, 
dostopnost in cenovna občutljivost

potrošniki

5. zaupanje ključnim akterjem in 
odločevalcem na področju varnosti in 
kakovosti hrane na slovenskem trgu

pridelovalci | kmetijske zadruge | predelovalci | 
trgovine | potrošniki | državne in druge službe s 
področja hrane

6. percepcija moči deležnikov, kdo in zakaj je 
najmočnejši/najšibkejši člen

pridelovalci | kmetijske zadruge | predelovalci | 
trgovine | potrošniki

II. vprašalnik 
med splošno 
javnostjo 

Opredelitev razmerij med 
dejavniki, ki najbolj vplivajo na 
nakupne odločitve osnovnih 
živil, analiza strukture moči po 
metodi Conjoint analize 

1. izbira osnovne košarice z živili glede na 
različne dejavnike nakupa (prodajalec, 
oddaljenost, poreklo, blagovna znamka, 
cena)

pridelovalci | kmetijske zadruge | trgovine (vsi 
kot prodajalci) | predelovalci (kot nosilec BZ) | 
potrošniki (kot kupec – odločevalec)
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V okviru projektne naloge smo izvedli telefonsko anketo (CATI) med 
pridelovalci kot nenadomestljivim členom v verigi in dve spletni raziskavi 
(CAWI) med splošno javnostjo kot edinim neodvisnim členom v tej verigi.
Uporabljeni anketni vprašalniki, izpolnjeni s strani prvega in zadnjega 
člena, so neposredno ali posredno zadevali vse deležnike v verigi 
preskrbe s prehrano. 

Raziskava je bila izvedena na skupnem vzorcu 1808 enot, od tega 304 
enot med pridelovalci in skupaj 1504 enot med splošno javnostjo.

Podrobnejše informacije o vsebini, metodi in izvedbi posamezne raziskave 
so predstavljene v spodnji tabeli, struktura vzorca posamezne raziskave je 
razvidna v prilogi.

Izvedba

IZHODIŠČA IN 
METODOLOGIJA

Vprašalnik Metoda
Vzorčni okvir in velikost 
realiziranega vzorca

Obdobje zbiranja 
podatkov

Vprašalnik med 
pridelovalci

CATI TIS in seznam članov KGZS 
N = 304

1.–6. oktober 
2020

I. vprašalnik med 
splošno javnostjo 

CAWI Spletni panel izvajalca
N = 1083

17.–20. oktober 
2020

II. vprašalnik med 
splošno javnostjo 

CAWI Spletni panel izvajalca  
N = 422

22.–25. oktober 
2020
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Analiza

IZHODIŠČA IN 
METODOLOGIJA

➢ Indeks moči je izračunan kot razlika v deležu med zaznanim najmočnejšim in 
najšibkejšim členom, preračunano na lestvico od - 100 (najšibkejši člen) do 
100 (najmočnejši člen). Ker je veriga močna samo toliko, kot je močan njen 
najšibkejši člen, smo osnovo za indeks moči izračunali na podlagi percepcije 
pridelovalcev ter ga obtežili s percepcijo potrošnikov kot zadnjega člena v 
verigi. Pridelovalce in končne potrošnike smo torej vprašali, kdo je po 
njihovem mnenju najmočnejši člen v verigi in kdo najšibkejši člen 
(pridelovalci, kmetijske zadruge, predelovalci, trgovine ali potrošniki). Pri 
izračunu povprečnega indeksa moči za posameznega deležnika tako 
polovico rezultata prispeva indeks moči z vidika pridelovalcev kot prvega 
člena v verigi, polovico pa indeks moči z vidika končnih potrošnikov kot 
zadnjega in edinega neodvisnega člena v tej verigi. Zaradi zaokroževanja na 
cela števila so možna odstopanja do 1 %.

Strukturo moči med deležniki smo analizirali na dva načina: preko indeksa moči in s 
pomočjo analize nakupnega odločanja končnih potrošnikov, ko gre za izbiro osnovnih živil. 
Kot je znano, v trgovskih odnosih med deležniki v verigi obstajajo precejšnje razlike med 
ravnmi pogajalske moči in zloraba le-teh lahko vodi v uporabo nepoštenih praks v 
poslovnih odnosih. Kot najšibkejši člen je, kot kažejo dosedanja dognanja, praviloma 
prepoznan pridelovalec, ki je v primeru majhnosti in nepovezanosti slabo konkurenčen, 
zaradi česar je tudi izredno občutljiv na nedovoljena ravnanja, kar v verigo vnaša 
neravnovesja. K uravnavanju neravnovesji v verigi lahko dolgoročno največ pripomoreta: a) 
prvi člen v verigi – pridelovalci z zavedanjem potenciala lastne moči v verigi in 
medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem ter b) zadnji člen v verigi – potrošniki, ki 
lahko s svojimi ravnanji in nakupnim obnašanjem ščitijo lokalno pridelavo, lokalnega 
pridelovalca ali predelovalca, torej kmeta pa tudi živilskopredelovalno industrijo in 
trgovino. 
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INDEKS 
MOČI

Percepcija moči pridelovalca v verigi je izjemno nizka, tako z vidika kmetov kot potrošnikov.

6 % 

Najmočnejši 
člen

88 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči

- 81

Z vidika pridelovalcev

Z vidika potrošnikov

- 100 + 100

Kar 88 % anketiranih pridelovalcev meni, 
da so najšibkejši člen v verigi preskrbe s 
hrano, tako meni tudi večji del anketiranih 
potrošnikov (57 %). Rezultati kažejo na to, 
da pridelovalci podcenjujejo svojo moč v 
verigi. Pridelovalci sebe kot najšibkejši 
člen v verigi vidijo predvsem, ker menijo, 
da niso cenjeni, da nimajo vpliva na cene, 
da so odvisni od trgovcev in izkoriščeni.  

Zakaj najmočnejši?
So najpomembnejši/brez njih ne bi bilo ničesar

Zakaj najšibkejši?
Nimajo vpliva na cene, imajo najmanj moči
Prodajajo po nizkih cenah
Najmanj dobijo, imajo najmanj zaslužka
Niso povezani, nimajo pogajalske moči
Imajo veliko dela
Odvisni so od drugih dejavnikov
Morajo sprejemati pogoje drugih
Odvisni so od trgovcev
Niso cenjeni, so izkoriščeni

10 % 

Najmočnejši 
člen

57 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči

- 100 + 100

- 48

Povprečni 
indeks moči

- 100 + 100

- 64
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Percepcija moči kmetijskih zadrug v verigi je šibka, nekoliko več moči ji pripisujejo kmetje. 

3 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči 3

Z vidika pridelovalcev

Z vidika potrošnikov

- 100 + 100

Zakaj najmočnejši?
Vplivajo na ceno
Odkupujejo, imajo največ dobička
So organizirani

Zakaj najšibkejši?
Ne določajo cen
Niso povezane
Jih je premalo

5 % 

Najmočnejši 
člen

4 % 

Najmočnejši 
člen

6 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči

- 100 + 100

- 2

Povprečni 
indeks moči

- 100 + 100

0
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Kmetijske zadruge z vidika 
pridelovalcev in potrošnikov nimajo 
pomembne moči niti niso prepoznane 
kot šibke v verigi. Rezultati kažejo, da 
potrošniki vidijo kmetijske zadruge 
nekoliko šibkejše kot pridelovalci, do 
katerih delujejo v vlogi odjemalca.  

INDEKS 
MOČI
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INDEKS 
MOČI

< 1 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči 4

Z vidika pridelovalcev

Z vidika potrošnikov

- 100 + 100

Zakaj najmočnejši?
Vplivajo na ceno kot odjemalci
Imajo najvišje marže
Imajo monopol
Določajo pogoje odkupa pridelovalcem

Zakaj najšibkejši?
Nimajo moči kot dobavitelji
Jih je premalo
Nimajo vpliva na ceno

5 % 

Najmočnejši 
člen

8 % 

Najmočnejši 
člen

9 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči

- 100 + 100

- 1

Povprečni 
indeks moči

- 100 + 100

2
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Predelovalni živilski obrati, ki v verigi 
nastopajo kot odjemalci in dobavitelji, 
imajo z vidika pridelovalcev in 
potrošnikov nekoliko različno 
percepcijo. Z vidika kmetov, ki jih vidijo 
kot odjemalce, se zdi, da so močnejši, z 
vidika potrošnikov, ki jih vidijo kot 
dobavitelja trgovini, pa šibkejši. 

Percepcija moči predelovalcev v verigi je skromna, nekoliko več moči ji pripisujejo kmetje. 
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INDEKS 
MOČI

4 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči

Z vidika pridelovalcev

Z vidika potrošnikov

- 100 + 100

Zakaj najmočnejši?
Vplivajo na ceno, določajo pogoje dobaviteljem
Imajo najvišje marže
Imajo največ dobička
Uvoz
Imajo monopol, premoč
So povezani, organizirani
Izkoriščajo dobavitelje
Imajo najmočnejše oglaševanje

Zakaj najšibkejši?
Odvisni so od drugih dejavnikov
Imajo najmanj zaslužka

79 % 

Najmočnejši 
člen

75

Povprečni 
indeks moči

- 100 + 100

68

67 % 

Najmočnejši 
člen

6 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči

- 100 + 100

60
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Percepcija moči trgovcev v verigi je zelo visoka, več moči ji pripisujejo kmetje. 
Najmočnejši člen v verigi predstavljajo 
trgovci, tako z vidika prvega kot tudi 
zadnjega člena. Da so najmočnejši 
člen, meni kar 79 % anketiranih 
predelovalcev in približno dve tretjini 
potrošnikov. Trgovce vidijo kot 
monopoliste, ki vplivajo na odkupne in 
prodajne cene.
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INDEKS 
MOČI

5 % 

Najšibkejši 
člen

Z vidika pridelovalcev

Z vidika potrošnikov

- 100 + 100

Zakaj najmočnejši?
Sami odločajo, kaj bodo kupili
Vplivajo na ceno
So končni kupci
Imajo izbiro
Jih je največ

Zakaj najšibkejši?
Imajo najmanj moči, nimajo vpliva na ceno
Visoke cene, odvisni od trgovcev
Niso ozaveščeni
Odvisni so od ponudbe

4 % 

Najmočnejši 
člen

-1Indeks moči

10 % 

Najmočnejši 
člen

18 % 

Najšibkejši 
člen

Indeks moči

- 100 + 100

-9

Povprečni 
indeks moči

- 100 + 100

- 5
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Percepcija moči potrošnikov v verigi je nizka, povprečni indeks moči je negativen. 
Potrošniki v glavnem ne prepoznavajo 
potencialne moči, ki jo imajo v verigi 
preskrbe s hrano. Skoraj petina 
potrošnikov meni, da so najšibkejši 
člen v verigi, pri čemer je najpogosteje 
naveden razlog odvisnost od trgovcev. 
Več moči jim pripisujejo pridelovalci, 
predvsem, ker potrošnik lahko sam 
odloča, kaj in kje bo kupil. 



Analiza

ANALIZA REZULTATOV

> Povpraševanje in ponudba obravnava obseg pridelave oz. percepcijo 
ponudbe in povpraševanja z vidika pridelovalca na eni strani in potrošnika 
na drugi. Izpostavljamo panoge, kjer je po pripovedovanju pridelovalcev 
povpraševanja več, kot sami trenutno pridelajo. Po drugi strani 
izpostavljamo, v katerih prehranskih skupinah potrošniki opažajo manko 
ponudbe slovenskega porekla. Oba podatka sta tako koristna za vse, ki v 
verigi nastopajo bodisi kot dobavitelji bodisi kot odjemalci. Še posebej pri 
panogah, kjer pridelovalci poročajo tako o presežku kot primanjkljaju 
pridelkov, kar kaže na potrebo po tesnejšem povezovanju oz. sodelovanju 
med pridelovalci na primarni ravni in drugimi deležniki na sekundarni ravni. 
Povečane količine in kontinuiteta ponudbe lahko namreč povečata 
pogajalsko moč organizatorja odkupa in pridelovalcev.

Analiza vsebinskih vprašanj nam pomaga pri oblikovanju usmeritev oz. priporočil za posamezne deležnike v 
verigi z namenom medsebojnega sodelovanja med deležniki, ki znatno pripomorejo k uravnavanju razlik v 
verigi ter ohranjanju cenovne dostopnosti hrane ob ustvarjanju pravičnejših donosov v dobavni verigi. V 
določeni meri lahko ugotovitve prispevajo tudi k oblikovanju strategij za uresničevanje ciljev Resolucije: »Naša 
hrana, podeželje in naravni viri po 2021«.

> Obseg prodaje s strani pridelovalcev, pri katerem preverjamo, komu 
pridelovalci trenutno prodajo največ svojih pridelkov in ali nameravajo v 
prihodnjih letih prodajo posameznim deležnikom razširiti, ohraniti, 
zmanjšati, prenehati ali morda začeti s prodajo. Podatek, ki kaže na 
„privlačnost“ posameznih deležnikov kot odjemalcev in po drugi strani 
opozarja na prisotnost problematike, ki vpliva na predviden zmanjšan 
obseg prodaje. Rezultati kažejo na potrebo po ukrepanju tistih deležnikov, 
kjer pridelovalci v prihodnje načrtujejo zmanjšan obseg prodaje. 

> Odkupne in prodajne cene kot eden ključnih elementov, ki definirajo 
odnose v verigi preskrbe s hrano. Z vidika pridelovalcev preverjamo 
zadovoljstvo s cenami pri posameznih deležnikih in ugotavljamo, kje (od 
katerega deležnika) pridelovalec dobi najmanj in kje potrošnik dobi največ 
za svoj denar. Neskladja v odgovorih kažejo na neravnovesja v verigi.    

> Izzivi pridelovalcev, ki celostno obravnavajo problematiko, s 
katero se soočajo pridelovalci; od povpraševanja, konkurence, 
skladiščenja, trženja, prodaje, pogodbenih obveznosti, 
birokracije do potreb po povezovanju, nakazujejo na probleme, 
s katerimi se sooča največji del pridelovalcev. Prepoznava 
kmetijskih zadrug kot enega ključnih akterjev v funkciji 
povezovalcev med pridelovalci. Podatek, ki je uporaben tako za 
pridelovalce in zadruge, kot tudi za snovalce kmetijskih politik in 
organizatorje izobraževanj na prepoznanih šibkih področjih.  

> Nakupne navade potrošnikov zadevajo vse člene v verigi 
preskrbe s hrano. Pogostost nakupov pri posameznih deležnikih 
in razlogi zanje nakazujejo na prednosti posameznih deležnikov 
v verigi, ki nastopajo kot prodajalci. Prepoznavanje prispevka 
posameznih glavnih sprožilcev (cena, poreklo, znamka, bližina, 
prodajalec, navada), ki vodijo do izbranega nakupa osnovnih 
živil skupaj z ovrednotenjem lokalno pridelane hrane dajejo 
pomembne usmeritve v utrjevanju dobrih praks in uveljavljanju 
neizkoriščenih priložnosti.

> Zaupanje potrošnikov v posamezne deležnike in druge 
sporočevalce v vezi z varno in zdravo hrano je ključno za 
prepoznavnost kakovostne slovenske hrane med potrošniki. 
Informacije o tem, do katerih skupin potrošniki gojijo več in do 
katerih manj zaupanja, pripomorejo k vzpostavitvi uspešne 
strategije komuniciranja s potrošniki.
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Obseg pridelave 
z vidika pridelovalcev glede na panogo

Ponudba prehranskih izdelkov slovenskega porekla 
z vidika potrošnikov
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67%

69%

51%

39%

15%
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20%

40%

57%

Pekovski izdelki

 Izdelki iz žit

Mleko in mlečni izdelki

Meso in izdelki iz mesa

Sezonsko sadje, zelenjava Ravno prav

Preveč

Premalo

62%

75%

59%

60%

49%

53%

67%

54%

60%

60%

47%

42%

33%

38%

24%

25%

28%

29%

33%

33%

33%

35%

38%

40%

41%

46%

50%

56%

Vinogradništvo in vinarstvo

Oljkarstvo

Poljedelstvo (žita, zelena krma, oljnice, krompir)

Govedoreja - mleko in mlečni proizvodi

Govedoreja - goveje in telečje meso

Les, gozdarstvo

Čebelarstvo

Vrtnarstvo (zelenjava, zelišča in gobe)

Prašičereja

Konjereja

Sadjarstvo

Ovčereja in kozjereja

Hmeljarstvo

Perutninarstvo (perutninsko meso, jajca)

Pridelamo ravno toliko kot lahko prodamo

Pridelamo več kot lahko prodamo

Pridelamo manj kot bi lahko prodali

Splošna javnost | n = 1033 

Pridelovalci | n = 304 
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Največji potencial je v povečanju domače prireje in predelave mesa ter sadja in zelenjave.   
Da je povpraševanje po domačih 
pridelkih večje od količin, ki jih sami 
lahko pridelajo, poroča več kot polovica 
kmetov, ki se ukvarjajo s perutnino, ter 
več kot tretjina rejcev drobnice in 
prašičerejcev. Z vidika potrošnikov je 
največji primanjkljaj domače ponudbe 
pri sadju in zelenjavi ter mesu in mesnih 
izdelkov.

62%

59%

60%

49%

53%

54%

60%

47%

42%

38%

13%

13%

11%

18%

14%

10%

2%

12%

13%

6%

24%

28%

29%

33%

33%

35%

38%

41%

46%

56%

Vinogradništvo in vinarstvo

Poljedelstvo (žita, zelena krma, oljnice, krompir)

Govedoreja - mleko in mlečni proizvodi

Govedoreja - goveje in telečje meso

Les, gozdarstvo

Vrtnarstvo (zelenjava, zelišča in gobe)

Prašičereja

Sadjarstvo

Ovčereja in kozjereja

Perutninarstvo (perutninsko meso, jajca)

Pridelamo ravno toliko kot lahko prodamo

Pridelamo več kot lahko prodamo

Pridelamo manj kot bi lahko prodali



Da Ne

Kmetijskim 
zadrugam

0 %

Potrošnikom + 16 %
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Izvoz v tujino +16 %

Restavracijam, 
turističnim obratom
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trgovinam
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Prodaja – trenutno stanje

Načrtovano/želeno stanje čez 3 leta

Razširiti Ohraniti Začeti Zmanjšati Prenehati Ne

Da Ne
Razlika v 

odstotnih 
točkah za 

Da

Pridelovalci | n = 304 
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Pridelovalci |  n= 304 

Dobri dve tretjini kmetov pridelke 
prodaja kmetijskim zadrugam, približno 
tretjina končnim potrošnikom in četrtina 
predelovalcem. V prihodnjih treh letih 
namerava približno dobra desetina 
zmanjšati obseg prodaje zadrugam, 6 % 
pa prenehati s prodajo zadrugam.

Pridelovalci načrtujejo oz. bi si želeli več prodati predvsem lokalnim trgovinam, restavracijam, 
končnim potrošnikom, javnim zavodom, povečali bi tudi izvoz.
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52 % 48 %

35 % 37 %

24 %
15 %

4 %

20 %

35 % 29 %
30 %

41 %

47 %
50 %

70 %
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% Zadovoljen (4+5)

% Nevtralen (3)

% Nezadovoljen (1+2)

Povprečna ocena

Pridelovalci | n = 304 
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Povprečne ocene zadovoljstva z odkupnimi cenami zadrug 
z vidika pridelovalcev glede na panogo 

*Povprečne ocene zadovoljstva 
z odkupnimi cenami na lestvici 
od 1 (sploh nisem zadovoljen) 
do 5 (zelo sem zadovoljen) 
glede na odjemalca z vidika 
pridelovalcev.

Pridelovalci | n = 207 

2,09

1,96

1,94

1,94

1,91

1,87

1,82

1,69

1,68

Perutninarstvo - perutninsko meso, jajca

Vrtnarstvo (zelenjava, zelišča in gobe)

Vinogradništvo in vinarstvo

Govedoreja - mleko in mlečni proizvodi

Les, gozdarstvo

Poljedelstvo (žita, zelena krma, oljnice,…

Prašičereja

Sadjarstvo

Govedoreja - goveje in telečje meso
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Največ zadovoljstva z odkupnimi cenami se kaže pri prodaji javnim zavodom, restavracijam in 
končnim potrošnikom, najmanj pri prodaji kmetijskim zadrugam in predelovalcem.

V povprečju so z odkupnimi cenami 
najbolj zadovoljni tisti, ki prodajajo 
javnim zavodom (M = 3,5), najmanj tisti, 
ki prodajajo kmetijskim zadrugam 
(M = 1,9). Med slednjimi so nekoliko 
bolj zadovoljni rejci perutnine, še 
najmanj pa govedorejci. 
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Trgovske verige
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Je primerljivo

Domače je dražje
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Percepcija cen izdelkov domačega in tujega porekla z 
vidika potrošnika glede na prodajalca

Splošna javnost | n = 1083
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Cenovno ovrednotenje* lokalno pridelane hrane 
s strani potrošnikov

*Koliko več denarja (v %) ste pripravljeni odšteti za svežo, lokalno 
pridelano hrano (v primerjavi z običajnimi cenami v trgovini)?

Splošna javnost | n = 1035
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Višja cena v  %

Statistics

Nič (0%) več 14%

1-5 % 16%

6-10 % 33%

11-20 % 26%

več kot 20% 11%

Mean 13

Median 10

Mode 10

Std. Deviation 10,85
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Večina potrošnikov, ne glede na to, kje 
kupuje, meni, da so cene za domače 
pridelke višje kot cene za tuje. Po drugi 
strani pa skoraj četrtina tistih, ki kupujejo 
pri pridelovalcih, meni, da je nakup 
domačih pridelkov ugodnejši, medtem 
ko tako meni le 2 % tistih, ki nakupujejo 
pri trgovcih.

Večina potrošnikov je za svežo, lokalno pridelano hrano pripravljena plačati več.
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Soočanje z izzivi pri pridelavi in prodaji pridelkov

Pridelovalci | n = 304 
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Skoraj dve tretjini anketiranih 
pridelovalcev meni, da birokracija zavira 
hitrejši razvoj njihove kmetijske 
dejavnosti. Okrog 40 % jih poroča o 
tem, da se soočajo z nihanjem ali s 
pomanjkanjem povpraševanja. Približno 
tretjina jih priznava, da ima premalo 
izkušenj s trženjem svojih pridelkov. 

Izziv % pritrdilnih odgovorov (oceni 4 + 5) Daljši opis izziva

Birokracija
Birokracija, pridobivanje dovoljenj, subvencij zavira hitrejši razvoj moje 
kmetijske dejavnosti.

Shranjevanje 
večjih količin

Nimam dovolj velikih oz. ustreznih prostorov za shranjevanje oz. 
predelavo večjih količin pridelkov (npr. hladilnice/klavnice).

Nihanje 
povpraševanja

Povpraševanje niha, zato se bojim, da bom imel včasih preveč, drugič 
premalo pridelka za prodajo.

Premalo 
povpraševanj

V mojem okolju je premalo povpraševanja za moje pridelke.

Premalo izkušenj s 
trženjem

Imam premalo izkušenj s promocijo in trženjem pridelkov (nimam ideje 
kje, komu oz. kako bi še lahko prodal).

Zamude pri plačilih Večji kupci pogosto ne upoštevajo plačilnih rokov in zamujajo s plačili.

Prodaja po nižjih 
cenah zaradi strahu

Ker se bojim prekinitve pogodbe, sem prisiljen prodajati po nižjih 
cenah.

Prevelika konkurenca
V mojem okolju je prevelika konkurenca, preveč ponudnikov, ki 
pridelujejo enako kot jaz.

Težave z distribucijo 
večjih količin

Imam težave z logistiko in distribucijo oz. dostavo večjih količin 
pridelkov.

Več kot polovica anketirancev navaja, da razvoj zavira birokracija in pomanjkanje prostorov za 
shranjevanje/predelavo večjih količin.
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Povezovanje med pridelovalci

Percepcija pomembnosti Kdo bi moral povezovati?*

69 %  je 
pomembno 

povezovanje

*Kdo bi moral imeti po vašem mnenju 
najpomembnejšo vlogo pri povezovanju kmetov?

Pridelovalci | n = 304 
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Nekaj več kot dve tretjini anketiranih 
pridelovalcev meni, da je povezovanje 
med njimi pomembno. Slaba tretjina 
meni, da bi morale imeti pri tem ključno 
vlogo kmetijske zadruge, četrtina pa, da 
KGZS. Le dobra desetina kmetov meni, 
da bi morali pri tem sami imeti ključno 
vlogo.  

Večina pridelovalcev (69 %) meni, da je povezovanje med njimi pomembno. 

Pridelovalci | n = 304 
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Povezovanje* med pridelovalci 

Zakaj da?

Izboljšave

Seminarji, 
predavanja

Svetovanje

Skupaj smo 
boljši Izmenjava 

informacij

II. Napredek

Sodelovanje

Medsebojna pomočKolektivno 
dobro

Ne zmorem 
vsega sam PogovorI. Solidarnost

Boljše cene

Lažja prodaja, 
odkup

Skupno 
določanje cen

Skupna 
nabavaIII. Ekonomičnost

Skupna znamka

Medsebojno 
promoviranje

Skupna 
prodaja

V. Promocija

Splet

Izposoja, deljenje 
opreme, strojev

Skupni 
prevozi

Lažje, hitreje 
opravljeno deloIV. Delo

Skupno 
pridelovanje

Premalo pridelovalcev

Ni konkurenceSmo premajhni

II. Majhnost

Vsak dela zase

Pomanjkanje 
časa

Smo 
samostojni

Ni potrebeI. Ni interesa

Se v preteklosti 
ni obneslo

Pomanjkanje zaupanja

III. Nezaupanje

Zakaj ne?

47 % 

ne

Pridelovalci | n= 304 
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Glavni razlogi povezovanja, kot jih 
navajajo tisti pridelovalci, ki se 
povezujejo, so: solidarnost, napredek, 
ekonomičnost, pomoč pri delu in 
promocija. Tisti, ki se ne povezujejo, kot 
razloge navajajo pomanjkanje interesa, 
majhnost in/ali nezaupanje.

*Ali se povezujete z ostalimi 
pridelovalci?

O medsebojnem povezovanju z ostalimi pridelovalci poroča nekaj več kot polovica kmetov.
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Pogostost nakupov osnovnih živil 
pri posameznem prodajalcu

Splošna javnost | n = 1083 
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Večina potrošnikov najpogosteje 
kupuje v trgovskih verigah. Nakupne 
navade potrošnikov se sicer značilno 
razlikujejo glede na velikost kraja, v 
katerem živijo. V trgovskih verigah 
pogosteje nakupujejo prebivalci 
večjih krajev in mest, neposredno pri 
pridelovalcih pa tisti, ki živijo na 
podeželju, v manjših krajih. 

Neposredno pri pridelovalcih vsaj nekajkrat letno kupuje več kot tretjina potrošnikov. 

V trgovski
verigi

do 500 
preb.

500-
2.000 
preb.

2.000-
10.000 
preb.

10.000-
50.000 
preb.

več kot 
50.000 
preb.

(Skoraj) vsak dan

Nekajkrat na teden

Nekajkrat na mesec

Nekajkrat na leto

Redkeje

Nikoli

Pri 
pridelovalcih

(Skoraj) vsak dan

Nekajkrat na teden

Nekajkrat na mesec

Nekajkrat na leto

Redkeje

Nikoli

-3,1 -2,1 2,5 2,2 1,0

-4,3 ,8 1,9 -,7 2,6

5,3 -,4 -3,3 ,1 -2,1

1,8 2,3 ,0 -2,4 -2,2

1,7 1,1 -1,3 ,0 -1,7

,8 -,7 ,9 -,6 -,7

2,2 2,7 -1,3 -2,1 -1,8

,6 ,4 -2,0 -,6 1,5

,8 -1,2 -,7 -,5 1,6

2,1 ,2 ,5 -1,1 -2,1

-,6 ,6 1,4 ,3 -1,7

-2,7 -1,0 -,2 1,9 2,5

Pogostost nakupov osnovnih živil pri trgovcih 

in pridelovalcih glede na velikost kraja bivanja*

Splošna javnost | n = 1083 

*Prikazana so odstopanja na osnovi vrednosti prilagojenih rezidualov, 
pri čemer zeleno pomeni pogostejšo, rdeče pa redkejšo prisotnost 
pojava. Temnejše obarvane celice (vrednosti > +/- 2.0) kažejo na 
statistično značilno razliko (p < 0.05).
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Kako daleč* bi šli po lokalno pridelano 
hrano – ocena potrošnikov

* Kako daleč ste se pripravljeni odpraviti za nakup sveže, lokalne 
pridelane hrane (npr. sezonsko sadje, zelenjava, meso, mleko …)?

Splošna javnost | n = 1043
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Razdalja v km

Statistics

Nič km 4%

1 do 5 km 31%

6 do 10 km 27%

11 do 20 km 26%

več kot 20 km 12%

Mean 14

Median 10

Mode 10

Std. Deviation 16,44

2%

5%

58%

49%

23%

28%

Pridelano v EU

Pridelano v Sloveniji ali v
sosednjih državah

Pridelano v Sloveniji

Pridelano v regiji bivajna

Pridelano v občini bivanja

Pridelano v okolici bivanja

Splošna javnost | n = 1083

*Kaj od naslednjega za vas osebno, iz vašega vidika, 
pomeni izraz \\\"lokalno pridelana hrana\\\"?
Več možnih odgovorov.

Percepcija lokalno pridelane hrane

24

Približno dve tretjini anketirancev se je po nakup sveže, lokalno pridelane hrane 
pripravljenih odpraviti več kot 5 km daleč.

Splošna javnost lokalno pridelano hrano v 
največji meri razume kot hrano, pridelano 
v Sloveniji. Približno polovica vprašanih 
lokalno pridelavo povezuje s pridelavo v 
regiji bivanja, dobra četrtina pa s pridelavo 
v bližnji okolici. Polovica vprašanih bi se 
bila po lokalno pridelano hrano 
pripravljena odpraviti manj kot 10 km 
daleč, polovica pa več kot 10 km daleč.
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Glavni razlogi za nakup osnovnih živil 
pri izbranem prodajalcu

Povprečje - skupaj

Splošna javnost | n = 1083 
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Motivi za nakup se razlikujejo glede na 
izbranega prodajalca. Med tistimi, ki 
nakupujejo pri pridelovalcih, na tržnici in 
v zadružnih trgovinah, jih približno 80 % 
kot glavni motiv navaja poreklo živila. 
Tisti, ki kupujejo v trgovinah, tam 
kupujejo predvsem zaradi bližine oz. 
priročnosti. Pri nakupih v trgovski verigi 
med motivi sledijo izbira, akcije, navada. 

V povprečju sta glavna razloga za nakup pri izbranem prodajalcu poreklo živila ali dostopnost.

Glede na prodajalca
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Najpomembnejši dejavnik pri izbiri 
osnovnih skupin živil

11%

15%

23%

28%

22%

20%

70%

53%

44%

54%

58%

56%

0% 20% 40% 60% 80%

Pekovski izdelki

 Izdelki iz žit

 Mleko in mlečni izdelki

 Meso in izdelki iz mesa

Sezonsko sadje, zelenjava

povprečje

Kakovost

Proizvajalec

Poreklo

Cena

11%

15%

23%

28%

22%

20%

70%

53%

44%

54%

58%

56%

0% 20% 40% 60% 80%

Pekovski izdelki

 Izdelki iz žit

 Mleko in mlečni izdelki

 Meso in izdelki iz mesa

Sezonsko sadje, zelenjava

povprečje

54%

46%

43%

58%

58%

52%

0% 20% 40% 60% 80%

Pekovski izdelki

 Izdelki iz žit

 Mleko in mlečni izdelki

 Meso in izdelki iz mesa

Sezonsko sadje, zelenjava

povprečje

11%

15%

23%

28%

22%

20%

70%

53%

44%

54%

58%

56%

0% 20% 40% 60% 80%

Pekovski izdelki

 Izdelki iz žit

 Mleko in mlečni izdelki

 Meso in izdelki iz mesa

Sezonsko sadje, zelenjava

povprečje

Kakovost

Proizvajalec

Poreklo

Cena

Scenarij A –
izbira med:

Scenarij B –
izbira med:
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Sodeč po rezultatih, ki smo jih pridobili s 
pomočjo vprašanja na dveh podvzorcih, 
anketiranci kakovost prej povezujejo s 
poreklom kot proizvajalcem. V skupini, 
kjer je bila med dejavniki izbire kakovost, 
je bila največkrat izbrana prav ta, v 
skupini, kjer kakovosti ni bilo med 
odgovori, pa je največ anketirancev kot 
odločilni dejavnik izbralo poreklo.

Kakovost oz. poreklo sta najpomembnejša pri izbiri osnovnih živil.

Splošna javnost *
Vzorec A | n = 431
Vzorec B | n =547

*Vzorec smo pri tem vprašanju 
razdelili na dva dela. En del 
vzorca je odgovarjal na 
scenarij A, pri katerem so 
izbirali med kakovostjo, 
proizvajalcem, poreklom in 
ceno. Drugi del vzorca je 
izbiral le med proizvajalcem, 
poreklom in ceno (Scenarij B).
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ANALIZA 
REZULTATOV

Zaupanje* posameznim skupinam 
glede kakovosti in varne hrane 

*V kolikšni meri zaupate naslednjim skupinam
glede varnosti in kakovosti hrane na slovenskem trgu?

Povprečna ocena na lestvici od 1 (sploh ne zaupam) do 5 (popolnoma 
zaupam). 
Delež za zaupam (oceni 4 + 5), nevtralen (ocena 3), ne zaupam (oceni 1 + 2).

Slovenski pridelovalci, kmeti

Zveza potrošnikov Slovenije

Kmetijske zadruge

Slovenska predelovalna živilska industrija

Manjši, lokalni trgovci

Inšpekcija za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Trgovske verige

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Restavracije

Splošna javnost | n = 1043

27

Ko gre za vprašanje varnosti in kakovosti 
hrane, so z vidika potrošnikov najbolj 
zaupanja vredni slovenski kmetje. Sledi 
zaupanje v Zvezo potrošnikov Slovenije, 
kmetijske zadruge. Zaupanje v slovenske 
predelovalce je precej večje kot zaupanje 
v trgovske verige. Anketiranci v povprečju 
bolj zaupajo Varuhu odnosov v verigi s 
prehrano kot pa kmetijskemu ministrstvu.  

Splošna javnost glede kakovosti hrane najbolj zaupa slovenskim kmetom.
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Analiza nakupnega odločanja s pomočjo Conjoint analize je sodobna metoda 
iskanja optimalnih kombinacij za optimizacijo lastnosti izdelka in oblikovanje cen. 
Analizira kompromise, ki jih ljudje sklepamo v resničnem svetu. V raziskavah 
Conjoint analiz anketirancem ponudimo več možnosti z različnimi lastnostmi in 
sprašujemo, katero bi izbrali. Z dobljenimi podatki lahko predvidimo, kako se 
ljudje odzivajo na posamezne lastnosti izdelka ali storitve. Zanimalo nas je, kateri 
dejavnik največ prispeva k izbiri košarice z osnovnimi živili (prodajalec, 
oddaljenost, blagovna znamka, poreklo ali cena).

> Zakaj smo uporabljati Conjoint analizo? Ko se kupci soočajo z zahtevnimi 

kompromisi, tako laže ugotavljamo, kaj jim je resnično pomembno. 

Conjoint analiza potrošnikom ne omogoča, da bi se izognili zahtevanemu 

odgovoru in poenostavili z »vse pomembno«, kar se lahko zgodi pri 

tipičnih vprašanjih na lestvici. Prisili jih, da izbirajo med konkurenčnimi, 

realnimi možnostmi. S sistematičnim spreminjanjem lastnosti in seveda cen 

izdelkov v raziskavi in z beleženjem, kako ljudje izbirajo, pridobimo 

informacije, ki daleč presegajo standardno preizkušanje spremenljivk.
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> Najprej smo razčlenili možnost nakupa košarice 

osnovnih živilskih izdelkov* na sestavne lastnosti: tip 

prodajalne, oddaljenost do nje, znamko izdelkov v 

košarici, poreklo in ceno.

Vsaka od teh lastnosti je imela različne ravni:

Vzorčni primer vprašanja iz raziskave:

*Izdelki v košarici: 1 kg kruha, 1 l mleka, 

500 g piščančjega fileja, 1 kg jabolk, 1 kg krompirja

Prodajalec

Pridelovalec

Trgovine

Kmetijska zadruga (KZ)

Oddaljenost prodajalne

Do 5 km

Spletni nakup

Do 15 km

Do 40 km

Znamka

Priznane slovenske bz

Lastne znamke

Priznane tuje bz

Brez znamke

Poreklo

Pridelano v Sloveniji 

Pridelano  drugje v EU

Cena košarice

10,00 €

12,50 €

15,80 €

20,00 €

> V drugem koraku smo anketirancem pokazali tri različne ponudbe, 

kjer so glede na svoje preference izbrali tisto, ki jim najbolj ustreza. 

Namesto da bi neposredno vprašali anketirance, kaj jim je bolj všeč 

ali katere lastnosti se jim zdijo najpomembnejše, uporablja ta metoda 

bolj realističen kontekst izbire, ki je tipična pri nakupovanju izdelkov. 

Vsak respondent je z izbiro med tremi ponudbami odgovoril na 

12 enakih vprašanj: Kaj bi izbral, če bi izbiral med prikazanimi 

ponudbami? V primeru, da nobena ponudba ne zadovoljuje 

kupčevega pričakovanja, pa je lahko izbral Nobene od teh.

> Kvantificiranje preferenc 

respondentov je bilo izvedeno z 

neodvisnim spreminjanjem lastnosti 

nakupa košarice, ki so bile prikazane 

anketirancem. Z opazovanjem 

odzivov smo s statistično analizo 

ugotovili, katere značilnosti nakupa 

so najbolj zaželene in katere lastnosti 

najbolj vplivajo na izbiro. V nasprotju 

s preprostejšimi raziskovalnimi 

metodami, ki anketirance 

neposredno vprašajo, kaj jim je 

ljubše ali bolj pomembno, te 

preference izhajajo iz simulacije 

realnih situacij kompromisov.

29
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> Rezultat je sklop preferenc (imenovanih delne preference) za 
vsako raven lastnosti, ki je vključena v študijo. Rezultate prikazujemo 
po starostnih skupinah.

Pri večini lastnosti se delne preference v veliki meri ne razlikujejo.

Skupina nad 65 let ocenjuje manjšo pomembnost nakupa pri 

kmetu kot ostali dve skupini, več pomena pa pripisujejo 

trgovinam.

Vsi izpostavljajo pomembnost nakupa v oddaljenosti do 5 km. V 

primeru oddaljenosti 15 km je izražena približno enaka preferenca 

kot nakupovanje na spletu. Najnižjo delno preferenco, najmanjšo 

stopnjo preference, pa ima oddaljenost 40 km.

Najpomembnejša je slovenska znamka, sledi ji trgovska oz. lastna 

znamka, manj priljubljena je tuja znamka in skoraj enako 

pomembnost pripisujejo izdelkom brez znamke. Izstopajo starejši 

od 65 let, ki so izdelkom brez znamke pripisali celo malenkost večji 

pomen kot tujim znamkam.

Slovensko poreklo ima pri vseh starostnih skupinah bistveno večjo 

stopnjo preference kot izdelki tujega porekla.

Prav tako se gibljejo tudi preferenčne stopnje pri cenah. Nižja cena 

ima višjo stopnjo preference kot višja. Glede na opredeljene cene 

vidimo, da je pri vseh starostnih skupinah precej linearna 

preferenčna krivulja.

30

Preferenčne izbire so približno enako razporejene pri vseh starostnih skupinah. Izjema je le 
izbira prodajalca, kjer najstarejša skupina pred pridelovalcem izbere trgovino.  

Nakup pri pridelovalcih je bolj 
priljubljena izbira kot nakup v trgovski 
verigi, a ne med starejšimi od 65 let. 
Potrošniki praviloma prej izberejo spletni 
nakup kot oddaljenost prodajalca več kot 
5 km. Slovensko poreklo ima pri izbiri 
veliko prednost pred tujim poreklom. 
Prej kot druge znamke so izbrane  
znamke slo. proizvajalcev.

-120,00 -80,00 -40,00 0,00 40,00 80,00

Pridelovalec

Trgovine

KZ

Do 5 km

Spletni nakup

Do 15 km

Do 40 km

 Priznane slovenske bz

 Lastne znamke

 Priznane tuje bz

Brez znamke

Poreklo v Sloveniji

Poreklo  drugje v EU

10,00 €

12,50 €

15,80 €

20,00 €

18-44 let 45 - 54 let nad 6518-44 
let

45-65 
let

Nad 65 
let



R
e

la
ti

vn
a

 p
o

m
e

m
b

n
o

st

DODATNA 
ANLAIZA

Relativna pomembnost

Prodajalec

Oddaljenost

Znamka

Poreklo

Cena

> Razpon med preferenčnimi stopnjami, ki je izračunan v pozitivnih in 

negativnih ocenah (metoda ničelne poravnave), nam podaja tudi možnost 

ocene, katera lastnost je najvplivnejša pri odločitvi glede izbire oziroma pri 

potencialni odločitvi nakupa.

18–44 let 45–64 let nad 65 Povprečje

13,24 19,74 15,26 16,08

31,39 29,09 32,39 30,96

5,50 8,35 9,84 7,90

15,27 15,73 12,54 14,52

34,60 27,08 29,96 30,55

Relativna pomembnost (v %)Relativna pomembnost

Prodajalec

Oddaljenost

Znamka

Poreklo

Cena
Nad 65 let

45–54 let

18–44 let

Kot vidimo v grafu, sta oddaljenost nakupa in cena najbolj vplivna, 

sledi prodajalec in poreklo izdelkov. Občutno manj pomembna je 

znamka opredeljenih izdelkov v košarici. 

31

Oddaljenost nakupa in cena najbolj vplivata na izbiro, sledi prodajalec in poreklo izdelkov. V starostni skupini do 44 let je cena pri 
odločitvi nakupa osnovne košarice bolj 
vplivna kot oddaljenost, ki je na prvem 
mestu pri ostalih starostnih skupinah. Pri 
najmlajši starostni skupini ima v nasprotju 
z ostalimi starostnimi skupinami poreklo 
večji vpliv kot pa prodajalec. Znamka ima 
najmanjši vpliv v vseh starostnih skupinah.  



Priloga
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• Struktura vzorca | pridelovalci
• Struktura vzorca | splošna javnost



Struktura vzorca | pridelovalci

frekvenca odstotek frekvenca odstotek

Spol Moški 218 71,7 Velikost kmetije Manj kot 10 ha 61 20,1

Ženska 86 28,3 (KZU) 10–20 ha 97 31,9

21–30 ha 52 17,1

Starost 18–34 let 12 3,9 Nad 30 ha 94 30,9

35–44 let 50 16,4

45–54 let 106 34,9 Letni promet od do 6.000 € 87 28,6

55–64 let 80 26,3 kmetijske dejavnosti 6.001 do 12.000 € 56 18,4

65 let in več 56 18,4 12.001 do 40.000 € 65 21,4

več kot 40.000 € 78 25,7

Izobrazba Osnovna šola, poklicna 141 46,4 b. o. 18 5,9

Srednja poklicna 115 37,8

Višja, visoka, več 48 15,8 Dejavnost Govedoreja – goveje in telečje meso 171 56,3

Govedoreja – mleko in mlečni proizvodi 116 38,2

Regija 1 Pomurska 34 11,2 Poljedelstvo (žita, zelena krma, oljnice, krompir) 111 36,5

2 Podravska 40 13,2 Les, gozdarstvo 87 28,6

3 Koroška 19 6,3 Prašičereja 56 18,4

4 Savinjska 46 15,1 Vrtnarstvo (zelenjava, zelišča in gobe) 48 15,8

5 Zasavska 13 4,3 Vinogradništvo in vinarstvo 45 14,8

6 Spodnjeposavska 12 3,9 Sadjarstvo 34 11,2

7 Jugovzhodna Slovenija 24 7,9 Perutninarstvo (perutninsko meso, jajca) 32 10,5

8 Osrednjeslovenska 43 14,1 Ovčereja in kozjereja 24 7,9

9 Gorenjska 27 8,9 Drugo 27 8,9

10 Notranjsko-kraška 19 6,3

11 Goriška 20 6,6

12 Obalno-kraška 7 2,3



Struktura vzorca | Splošna javnost

I. Raziskava (n = 1083) frekvenca odstotek

Spol Moški 495 45,7

Ženska 588 54,3

Starost 18–34 let 170 15,7

35–44 let 213 19,7

45–54 let 204 18,8

55–64 let 227 21,0

65 let in več 269 24,8

Izobrazba Osnovna šola, poklicna 317 29,3

Srednja poklicna 410 37,8

Višja, visoka, več 351 32,4

Regija 1 Pomurska 64 5,9

2 Podravska 163 15,0

3 Koroška 42 3,9

4 Savinjska 119 11,0

5 Zasavska 31 2,9

6 Spodnjeposavska 40 3,7

7 Jugovzhodna Slovenija 83 7,6

8 Osrednjeslovenska 287 26,5

9 Gorenjska 96 8,9

10 Notranjsko-kraška 29 2,7

11 Goriška 66 6,1

12 Obalno-kraška 62 5,7

I. Raziskava (n = 1083) frekvenca odstotek

Lastna 
pridelava

Da 410 37,9

Ne 673 62,1

Tip kraja 
bivanja

hiša na samem, zaselek ali manjša vas 
z do 500 prebivalcev 273 25,2

vas, kraj 
z nad 500 do 2.000 prebivalcev 210 19,4

kraj ali manjše mesto 
z nad 2.000 do 10.000 prebivalcev 243 22,4

večji kraj ali mesto 
z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 164 15,2

mesto z več kot 50.000 prebivalci 
(Maribor, Ljubljana) 193 17,8

II. Raziskava (n = 422) frekvenca odstotek

Spol Moški 178 43,2

Ženska 234 56,8

Starost 18–44 let 112 27,2

45–64 let 156 37,9

65 let in več 144 35,0



Dodatek k 
poročilu
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• Komentar 
in priporočila varuha odnosov verigi preskrbe s hrano



Komentar 
in priporočila 
varuha 
odnosov v 
verigi 
preskrbe s 
hrano

PRIPOROČILA

PRIPOROČILO: Gre za nedovoljena 
ravnanja, ki jih je potrebno prijaviti varuhu 
odnosov v verigi preskrbe s hrano ali 
Agenciji  za varstvo konkurence. Edino 
odkrivanje in prijava konkretnih primerov 
nedovoljenih ravnanj bo zmanjšala število 
nedovoljenih ravnanj. Pri tem pa je 
vzpostavljen način zagotavljanja 
anonimnosti.

36

Komentarji in priporočila izhajajo na podlagi informacij in rezultatov raziskave

in zajemajo vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, vključno s potrošniki.

Iz raziskave je razvidno, da pridelovalci 

predvsem na področju perutnine in drobnice 

smatrajo, da je ta pridelava manjša, kot pa je 

potencialna prodaja teh proizvodov. Potencial 

se pravzaprav kaže v vseh panogah, saj 

najmanj četrtina vprašanih na vseh področjih 

ugotavlja, da pridelajo manj, kot bi lahko 

prodali. V večini primerov sicer pridelovalci 

ocenjujejo, da je obseg pridelave tolikšen, da 

je proizvode mogoče prodati, le v primerih 

govejega mesa, lesa, poljedelstva in vina, kjer 

kar velik delež pridelovalcev pridela več teh 

proizvodov, kot pa jih lahko proda. 

Pridelovalci želijo trend, da se njihova prodaja 

poveča zlasti manjšim, lokalnim trgovinam, 

restavracijam in turističnim obratom pa tudi 

neposredno končnim potrošnikom.

V zvezi s tem pa potrošnik ocenjuje, da je na 

trgovinskih policah premalo slovenskega 

sezonskega sadja in zelenjave, mesa in mesnih 

izdelkov. 

Zanimivo je zadovoljstvo z odkupnimi cenami 

pri tem. Najmanj so pridelovalci zadovoljni z 

odkupnimi cenami pri kmetijskih zadrugah, 

najbolj pa z javnimi zavodi. Kot varuh 

predpostavljam, da je to povezano tudi z 

nedovoljenimi ravnanji, kjer je možnost le-

teh pri sistemu javnega naročanja manjša. 

Drugače je pri kmetijskih zadrugah. Iz 

raziskave Indeksa poštenih praks, opravljene 

leta 2019, je razvidno, da zadrugam v vlogi 

dobavitelja (živilskopredelovalni industriji in 

trgovinam) največji problem predstavljajo 

plačila po roku, prekinitve naročil brez 

obvestil in tudi zaračunavanje promocij. Vpliv 

nepoštenih praks preko slabih odkupnih cen 

tako občutijo tudi pridelovalci. Kmetijske 

zadruge nastopajo predvsem kot vmesni člen 

med pridelovalcem in njihovim kupcem. Pri 

tem pa se ne čuti njihova vloga kot 

povezovalca med pridelovalci, ki pa bi 

morala biti dosti bolj izražena. Pridelovalci 

imajo celo različne poglede na to, kdo naj bi 

imel vlogo poslovnega povezovanja med 

njimi.

Iz raziskave je razvidno, da vpliva na razvoj 

kmetij (pridelovalcev) več dejavnikov, med 

drugim tudi dejavniki, ki so razlog za 

nedovoljena ravnanja, kot so:

• zamude pri plačilih; predvsem večji 

kupci pogosto ne upoštevajo plačilnih 

rokov in zamujajo s plačili in

• prodaja po nižjih cenah zaradi strahu 

zaradi prekinitev pogodb in zato je 

pridelovalec prisiljen prodajati po nižjih 

cenah. 

Percepcija cen s strani potrošnika. Cene 

domačih prehranskih izdelkov direktno pri 

pridelovalcih, kmetijskih zadrugah in tudi v 

prodajalnah predelovalcev se vsaj polovici 

vprašanih zdijo primerljive ali nižje cenam 

izdelkov tujega porekla, medtem ko v 

trgovinah več kot polovica potrošnikov 

domače pridelke percipira dražje od tujih. Po 

drugi strani pa so npr. pridelovalci veliko bolj 

zadovoljni s cenami, po katerih prodajajo 

direktno potrošnikom, kot s cenami, po 

katerih prodajajo trgovini. Še ena vrzel, ki 

lahko nakazuje na nedovoljena ravnanja pri 

vmesnih členih verige preskrbe s hrano.
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PRIPOROČILO: Potreba po uvajanju in izpostavljanju 
dobrih praks povezovanja med pridelovalci. Za 
povezovanje so odgovorni posamezni členi v verigi. 
Zbornica, ministrstvo in druge državne službe pa so 
pri tem pomembne z vidika ustvarjanja primernega 
okolja za izvajanje trženja in potrebnih izobraževanj 
ter usposabljanj.
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Komentarji in priporočila izhajajo na podlagi informacij in rezultatov raziskave

in zajemajo vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, vključno s potrošniki.

Velik problem pri pridelovalcih je povezovanje. V raziskavi 

ugotavljamo, da kljub temu, da skoraj 70 % pridelovalcev 

meni, da je povezovanje med njimi pomembno, se jih 

povezuje le polovica. Razlogov za povezovanje je veliko, 

med njimi so izpostavljeni ekonomičnost  (skupna nabava, 

lažja prodaja, skupno določanje cen – kar vse pripomore k 

zmanjševanju nedovoljenih ravnanj). Razlogi proti 

povezovanju pa izhajajo iz majhnosti, slabih izkušenj v 

preteklosti, nezainteresiranosti in nezaupanja, tudi mogoča 

nedovoljena ravnanja. Pridelovalci v veliki meri poročajo, 

da se soočajo z izzivi, kot so shranjevanje v primeru večjih 

količin pridelkov, nihanje povpraševanja in pomanjkanje 

izkušenj s trženjem, kjer bi od izziva do rešitev prav gotovo 

pripomoglo povezovanje med njimi in deljenje dobrih 

praks, kot izpostavljajo tisti, ki se že zdaj povezujejo.

Tudi ta raziskava, tako kot številne druge, je pokazala, da 

potrošnik najbolj zaupa slovenskemu kmetu. Tudi zaupanje 

v slovensko predelovalno industrijo in kmetijske zadruge je 

dokaj veliko. In to zaupanje je precej večje, kot je zaupanje 

v trgovino. Zakaj je zaupanje v predelovalno industrijo 

višje, ko gre za trgovino? V lanski raziskavi o prisotnosti 

nepoštenih praks se je izkazalo, da je med predelovalci 

indeks nedovoljenih ravnanj višji, torej slabši, ko nastopajo 

v vlogi dobavitelja kot takrat, ko nastopajo v vlogi kupca. 

Kar pomeni, da so več nedovoljenih ravnanj deležni s 

strani trgovine. 

Izsledki tokratne raziskave kažejo, da potrošniki pri nakupu 

živil dajejo prednost priznanim slovenskim blagovnim 

znamkam pred trgovinskimi in tujimi blagovnimi 

znamkami, kar daje moč tako pridelovalcu kot tudi 

slovenski predelovalni industriji, prvič z vidika podpiranja 

domače proizvodnje in drugič s preferiranjem nakupa 

kakovostnih pridelkov lokalnega oz. slovenskega porekla. 

Zaupanje v varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano pa je 

tudi večje kot zaupanje v samo ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

PRIPOROČILO: Zaupanje se gradi z dobrimi 
praksami, dobrim poslovnim in medsebojnim 
sodelovanjem. Visoka stopnja zaupanja močno 
zmanjšuje riziko izvajanja nedovoljenih ravnanj. 
Potrebno je ustvariti podporno okolje za 
izobraževanja preko primerov dobrih praks in na ta 
način graditi zaupanje med vsemi deležniki v verigi 
preskrbe s hrano, vključno s potrošniki.
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in zajemajo vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, vključno s potrošniki.

PRIPOROČILO: Za večje ravnovesje v verigi 
preskrbe s hrano so pomembne aktivnosti 
vseh deležnikov v verigi preskrbe s hrano. V 
prvi vrsti se morata pridelovalec in potrošnik 
bolj zavedati svoje moči, ki jo imata kot prvi 
dobavitelj in končni kupec. Pri pridelovalcih 
je potrebno predvsem povezovanje na 
področjih pridelave in trženja, pri vseh pa 
povečanje zmožnosti skladiščenja, korektne 
odkupne cene, poštene prakse,  
izobraževanja preko primerov dobrih praks, 
s tem pa tudi zaupanje potrošnikov in 
zaupanje med vsemi deležniki v verigi 
preskrbe s hrano, vključno z varuhom 
odnosov v verigi preskrbe s hrano in dobra 
dostopnost lokalno pridelane hrane. 

Predelovalna industrija se v verigi preskrbe s 

hrano pojavlja v dveh vlogah: kot kupec 

proizvodov od pridelovalcev oz. kmetijskih 

zadrug in kot dobavitelj proizvodov trgovini.  S 

svojimi prodajalnami ter vse bolj razširjeno 

spletno prodajo končnim potrošnikom 

prevzemajo tudi vlogo trgovca. Nezanemarljiv 

delež potrošnikov, kot kaže raziskava, namreč 

kupuje tudi direktno pri predelovalcih. 

Predelovalni sektor ima v verigi preskrbe s 

hrano relativno močan vpliv. 

Na podlagi raziskave lahko ugotovimo, da 

imata v prehranski verigo največjo moč in 

vpliv na delovanje same verige predvsem 

trgovina in predelovalna industrija. Pozitivni 

indeks njune moči napram ostalim deležnikom 

izhaja iz več razlogov:

• njihova boljša medsebojna povezanost,

• močan ekonomski vpliv in učinek v 

verigi,

• vpliv dejavnika znatne tržne moči, ki 

izhaja iz njihovega obsega poslovanja; 

tega učinka med ostalimi deležniki ni,

• pomemben vpliv ima tudi njihov položaj 

v prehranski verigi, saj se v njej 

pojavljajo kot kupci in kot dobavitelji.

Večanje indeksa moči ima vpliv tudi na 

pojavljanje nedovoljenih ravnanj. Večji, kot je 

indeks moči, večja je možnost izvajanja 

nedovoljenih ravnanj. 

To se je pokazalo tudi v raziskavi nedovoljenih 

ravnanj (2019), kjer se je izkazalo, da je 

vrednost indeksa nedovoljenih ravnanj 

najnižja prav med pridelovalci in potem raste 

po verigi navzgor. Na nevtralni indeks moči (0) 

pri kmetijskih zadrugah vplivajo potrošniki, saj 

razumejo kmetijske zadruge kot pridelovalce, 

od katerih kupujejo domače, lokalne 

proizvode, pridelovalci pa vidijo kmetijske 

zadruge kot kupca njihovih proizvodov, 

praviloma po nizkih cenah. Iz raziskave je 

namreč razbrati, da je nezadovoljstvo kmetov 

do zadrug veliko. Rezultat je odraz stanja v 

verigi med pridelovalcem in kupcem –

zadrugo, v primerjavi z ostalimi kupci 

pridelovalec sodeluje tudi na dobavni strani in 

tudi to vpliva na mnenje kmetov do cenovne 

politike zadrug. Dokaj visoka je tudi stopnja 

nezaupanja. Tako jim pripisujejo določen vpliv 

oz. moč, ki je razvidna tudi pri indeksu moči.

Negativni indeks moči imata samo 

pridelovalec in potrošnik. Velika razlika v 

indeksu med njima izhaja predvsem iz tega, 

ker je potrošnik lažje in hitreje prilagodljiv 

nastalim razmeram na trgu in ni tako 

izpostavljen nedovoljenim ravnanjem kot 

pridelovalec. 

A potrošniki še vedno v glavnem ne

prepoznavajo potencialne moči, ki jim jo

prinaša možnost izbire, pridelovalec pa je

težje prilagodljiv, praviloma majhen oz.

nepovezan, pogosto nevešč sodobnih tržnih

pristopov, predvsem pa se premalo zaveda

svoje moči, zato svoje proizvode prodaja tudi

po nizkih cenah, tudi tako, da je izpostavljen

nedovoljenim ravnanjem njegovih kupcev.


