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UVOD  

Živimo v družbi zdravja. Aktivnostim, ki so povezane z njegovim varovanjem, namenjamo 

občutno več časa kot v preteklosti (Toš & Malnar v Kamin 2006, str. 141). Včasih je bil 

indikator blaginje posedovanje čim več stvari, danes se to spreminja. »Biti fit« je postala 

skoraj univerzalna želja (Euromonitor International, 2017). Informiranje o skrbi za zdravje 

ni več zgolj domena zdravnikov in javnozdravstvenih organizacij, vlogo glasnika zdravja 

vse bolj prevzemajo množični mediji in ostala industrija – vidnejše so živilska, športna, 

kozmetična in farmacevtska (Kamin, 2006, str. 8). 

Dejstva, da prehranjevalne navade vplivajo na kvaliteto življenja, se porabniki danes močno 

zavedajo. Ti so postali bolj proaktivni v odnosu do zdravja (Euromonitor International, 

2016). Povpraševanje po bolj zdravih prehranjevalnih možnostih se veča, porabniki pa so 

pripravljeni plačati za dodatno korist »zdravega« v izdelkih (Euromonitor International, 

2017; Nielsen v Chu, 2016; Ooi, 2009). Ob tem ne gre spregledati trenda medikalizacije 

vsakdanjega življenja, ki je najmočneje izražen v ZDA. Pojem pomeni pripisovanje 

medicinske diagnoze in medicinske obravnave običajnim življenjskim psihičnim in telesnim 

problemom (npr. nihanjem razpoloženja, staranju, nosečnosti in porodu) (Conrad v Slatnar, 

2012). Gre za problematičen koncept, ki spodbuja samo-diagnosticiranje posameznikov in 

širi trg za farmacevtske izdelke.   

Kljub močno izraženi skrbi za zdravje pa je dejstvo, da danes živimo v družbi, ki zahteva 

izredno hiter tempo življenja, neprestano smo izpostavljeni stresu, ki šibi imunski sistem in 

veča dovzetnost za kronične bolezni. Živimo dlje, s tem pa več let preživimo v slabšem 

zdravstvenem stanju  (Life, death, and disability in 2016, 2017; Marketwatch, 2019). Veča 

se število posameznikov s »sodobnimi boleznimi«, višajo se tudi stroški zdravstvenega 

varstva (Zion Market Research, 2017). Spremenile so se tudi navade porabnikov, ti so postali 

individualistični in neodvisni, izredno informirani in močno vpeti v proces nakupnega 

vedenja. Porabniki so soočeni s kroničnim pomanjkanjem časa, posledično pa je v razmahu 

trend spletnega nakupovanja (Konečnik Ruzzier, 2018, str. 77−78). 

Ni torej presenetljivo, da je splošna klima za prodajo storitev in izdelkov, ki jih povezujemo 

z varovanjem zdravja, izredno ugodna, ter da spada globalni trg prehranskih dopolnil v eno 

izmed najhitreje rastočih panog (Ooi, 2009, str. 1; Teichner & Lesko, 2013). Število raziskav 

na temo jemanja prehranskih dopolnil se sicer veča, vendar pa se mnogi avtorji strinjajo, da 

so dejanski razlogi oziroma motivi za jemanje slabše raziskani (Bailey, Gahche, Miller, 

Thomas & Dwyer, 2013). 

Namen tega magistrskega dela je raziskati področje prehranskih dopolnil in vedenja 

uporabnic, njihove razloge in motive za nakup prehranskih dopolnil. Za preučevanje zgolj 

ženskih uporabnic sem se odločila, saj naj bi imeli ženske in moški drugačen pogled na to, 

kaj je zdrav življenjski stil oziroma kaj pomeni zdravo prehranjevanje, razlikujejo pa se tudi 

njihovi viri informacij (Barnes, Ball, Desbrow, Alsharairi & Ahmed, 2016). Prehranska 
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dopolnila naj bi pogosteje kupovale in uživale ženske uporabnice (Auechotpanich, 2008; 

Barnes, Ball, Desbrow, Alsharairi & Ahmed, 2016; Dickinson & Mackay, 2014; 

Euromonitor International v Starling, 2010; Fajdiga Turk & Gabrijelčič Blenkuš, 2009; 

Makarovič 2010; Marques-Vidal in drugi, 2009), tudi razlogi za jemanje se med spoloma 

razlikujejo (Bailey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 2013; Barnes, Ball, Desbrow, 

Alsharairi & Ahmed, 2016).  

Z magistrskim delom želim prispevati k razumevanju kompleksnosti področja, saj gre za 

velik in rastoč trg, ki se dotika kompleksne in vedno bolj aktualizirane sfere naše družbe: 

zdravstvenega varstva. Cilj magistrskega dela je s študijo sekundarne literature orisati 

problematiko in ključne dejavnike odločanja porabnic glede nakupa prehranskih dopolnil, 

nato pa z izvedbo kvalitativne raziskave odgovoriti na raziskovalni vprašanji, zakaj torej 

potrošnice prehranska dopolnila sploh uživajo ter kaj jih prepriča v nakup.  

Prvi del sestavlja teoretični del na podlagi študija sekundarne literature. V prvem poglavju 

bom vsebinsko pokrila področje prehranskih dopolnil. Začela bom z opredelitvijo pojma,  

pregledom zakonodaje in izvajanja regulative, zanimalo me bo stanje na globalnem in 

slovenskem trgu, opredelila bom razloge za jemanje, ki jih najdem v literaturi. Sledil bo 

kratek cenovni pregled, poglavje pa bom zaključila s pregledom značilnosti in regulacije 

oglaševanja prehranskih dopolnil. V drugem poglavju se bom posvetila vedenju porabnikov. 

Zanimalo me bo, katere so značilnosti sodobnega porabnika ter podrobneje, značilnosti 

uporabnic prehranskih dopolnil. Nato bom predstavila ključno teorijo s področja vedenja 

porabnika: proces in vrste nakupnega odločanja. Omenila bom še teorijo načrtovanega 

vedenja ter sodobnejše poglede na nakupni proces. Drugi del predstavlja raziskava. V okviru 

te bom izvedla 12 poglobljenih intervjujev s posameznicami, ki so uporabnice prehranskih 

dopolnil. Za to metodo sem se odločila, ker gre za kompleksno tematiko, kjer želim raziskati 

(in razumeti) globlja mnenja udeleženk, njihovo vedenje, motive in odnose. Sledijo 

predstavitev glavnih ugotovitev, omejitve raziskave in priporočila za nadaljnje raziskovanje 

ter sklep. 

1 PREHRANSKA DOPOLNILA 

1.1 Opredelitev pojma prehranskih dopolnil 

Ministrstvo za zdravje RS (2014, str. 4) je izdalo priporočila in pojasnila, vezana na področje 

prehranskih dopolnil v Sloveniji, v katerih kot pomembno izpostavlja ločevanje med zdravili 

in prehranskimi dopolnili. Ta ne spadajo pod zdravila, prav tako pa z njimi ne gre 

nadomeščati uravnotežene in raznovrstne prehrane, kar mora biti na embalaži izdelka tudi 

navedeno (Ministrstvo za zdravje RS, 2014). Opaziti je tudi pogosto zmotno zamenjevanje 

têrminov »prehranski dodatki« in »prehranska dopolnila«. Prehranski dodatki se nanašajo 

na nekaj popolnoma drugega, in sicer na aditive, ki so namenjeni spreminjanju in 
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izboljševanju vonja, okusa, izgleda ali stabilnosti prehrambnega izdelka (Kreft, 2008, str. 

15).  

Definicijo prehranskih dopolnil opredeljuje Pravilnik o prehranskih dopolnilih, kjer je v 

drugem členu zapisano, da so to »živila,  katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. 

So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali 

fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in drugih podobnih 

oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih stekleničkah in drugih 

podobnih oblikah s tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v 

odmerjenih majhnih količinskih enotah« (Pravilnik o prehranskih dopolnilih, Ur.l. RS, št 

66/2013).   

Prehranska dopolnila lahko vsebujejo vitamine, minerale, aminokisline, maščobne kisline, 

vlaknine, rastline in rastlinske izvlečke, mikroorganizme ter druge snovi s hranilnim ali 

fiziološkim učinkom, mora pa biti njihova varnost v prehrani znanstveno utemeljena. V 

promet se prehranska dopolnila lahko dajejo le kot predpakirana živila (Pravilnik o 

prehranskih dopolnilih, 2013). Webb (2006, str. 11) v svojem delu povzema ključne skupne 

elemente različnih definicij, čigar elemente najdemo tudi v slovenskem pravilniku. Skupno 

večini definicij je, da gre pri prehranskih dopolnilih za dopolnjevanje in ne nadomeščanje 

običajne prehrane, peroralna uporaba in uživanje dopolnil v obliki tablet, kapsul, prahu ali 

tekočin. Običajno so z njimi povezane določene zdravstvene trditve. Najpogosteje so 

prehranska dopolnila uvrščena v eno izmed treh kategorij: 

̶ S strani nutricionistov sprejete bistvene hranilne snovi, kot so vitamini, minerali, elementi 

v sledovih, esencialne maščobne kisline in amino kisline. 

̶ Snovi, ki so naravno prisotne v prehrani, nimajo pa statusa bistvenih hranilnih snovi. Sem 

spadajo npr. L-karnitin, glukozamin, kreatin, koencim Q10 ipd. 

̶ Dopolnila rastlinskega izvora ali (redkeje) živalskih materialov ter izvlečkov, ki 

vsebujejo snovi zgoraj navedenih kategorij ali druge farmakološke aktivne snovi. Sem 

umeščamo npr. česen, ginko, matični mleček … 

Glede na snovi, ki jih v njih najdemo, je pogosta tudi delitev na naslednjih pet skupin: rastline 

oziroma rastlinski izvlečki, vitamini, minerali, amino kisline, encimi (Csorba, 2018; Grand 

View Research, 2018; Marketresearch.biz, brez datuma). Svetovni sklad za raziskave raka 

(WCRF) omenja štiri kategorije, in sicer vitamine, minerale, zelišča in rastlinske izvlečke. 

Po obliki, v kateri se prodajajo, skupno več kot tri četrtine vse potrošnje predstavljajo tablete, 

kapsule in praški. Tekočine, mehki geli in gel kapsule skupno predstavljajo manj kot eno 

četrtino vse porabe (Grand View Research, 2018). 

1.2 Zakonodaja in njeno izvajanje 

Trg prehranskih dopolnil je torej velik, dostopnost prehranskih dopolnil pa izredno 

enostavna.  Kupiti jih je mogoče v lekarnah, specializiranih trgovinah, supermarketih, preko 
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prodajnih zastopnikov, na spletu (Csorba, 2018, str. 554; DeLorne v Thompson, 2014). Tudi 

zaradi tega je vprašanje regulacije trga prehranskih dopolnil izredno pomembno. Izvajalci 

živilske dejavnosti, ki proizvajajo in distribuirajo prehranska dopolnila, so dolžni glede 

sestave, označevanja in predstavljanja izdelkov upoštevati določbe živilske zakonodaje, 

zlasti Pravilnika o prehranskih dopolnilih (Zdravstveni inšpektorat, 2013).  

Bistveni predpisi, ki urejajo področje prehranskih dopolnil na evropski in nacionalni ravni, 

so: 

̶ Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o 

določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije 

za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane; 

̶ Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili - 

ZZUZIS (Ur. l. RS, št. 52/2000); 

̶ Pravilnik o prehranskih dopolnilih (Ur. l. RS, št. 66/13); 

̶ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih 

živil (Ur. l. RS, št. 16/2003); 

̶ Uredba (ES) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o 

novih živilih in novih živilskih sestavinah; 

̶ Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 

prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih; 

̶ Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih (UR. l. 

RS, št. 71/06, 38/10); 

̶ Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in 

zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/07, 38/10). 

Krovna živilska zakonodaja določa, »da morajo biti vsa prehranska dopolnila, ki so dana 

na trg, varna za uživanje, kar pomeni, da živila ne smejo vsebovati snovi v taki obliki in 

količini, ki bi predstavljala tveganje za zdravje ljudi«  (Ministrstvo za zdravje RS, 2014, str. 

2). Za področje prehranskih dopolnil je najpomembnejši in najbolj konkreten Pravilnik o 

prehranskih dopolnilih, ki je bil sprejet 30. julija 2003 in povzema Direktivo Evropskega 

parlamenta in Sveta o prehranskih dopolnilih, št. 2002/46/EC. Pravna podlaga sprejetja 

Pravilnika je Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 

živili - ZZUZIS (Ur. l. RS, št. 52/2000). Evropska direktiva o prehranskih dopolnilih št. 

2002/46, ki je stopila v veljavo z avgustom 2005, uvršča prehranska dopolnila v skupino 

živil in ne več zdravil (Puc, 2016, str. 6).  Njen glavni namen je poenotenje zakonodaje članic 

in zagotavljanje varnosti ter ustreznega označevanja prehranskih dopolnil, kar omogoča 

ozaveščeno izbiro porabnikov. Pred sprejetjem direktive je bilo to področje med 

posameznimi državami ločeno urejeno. Vendar pa direktiva, v nasprotju z uredbo, nima 

splošnega značaja, ni zavezujoča v vseh svojih elementih in je ni mogoče prenesti v 

zakonodajo države članice. Od držav članic zahteva le, da dosežejo želene rezultate, ne 

narekuje pa načina za njihovo doseganje. Organom oblasti namreč dopušča določeno mero 

fleksibilnosti glede uporabe oblik in metod pri sprejemanju predpisov (Moussis v Račič, 
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2016, str. 15). Umestitev prehranskih dopolnil v skupino živil in ne zdravil dejansko pomeni 

slabšo regulacijo področja (Puc v Medicina in ljudje, 2012). 

Ker posebnih skupnih direktiv o prehranskih dopolnilih ni dovolj, velja notranja zakonodaja 

vsake države članice. V Sloveniji to področje ureja Pravilnik o prehranskih dopolnilih iz leta 

2013. Pri zdravilih morajo biti vse učinkovine preverjene, vsaka sprememba označena, 

njihovi učinki pa podprti s študijami. Pri prehranskih dopolnilih tako natančnega preverjanja 

ni. Ali bodo neki izdelki klasificirani kot zdravila na recept, zdravila brez recepta, hrana ali 

prehransko dopolnilo, odločajo koncentracije aktivnih učinkovin v izdelkih in njegovi 

dokazani zdravilni učinki (Euromonitor International, 2016). Zdravila morajo imeti na 

embalaži in v navodilu za uporabo naštete informacije o področju uporabe, učinkovitosti, 

vsebovati opozorila in previdnostne ukrepe, kontraindikacije in navedene morebitne 

interakcije ter neželene učinke. Te informacije so predmet stalnega preverjanja in 

morebitnega dopolnjevanja. Našteto velja tudi za registrirana zdravila rastlinskega izvora 

(Mojfarmacevt.si, brez datuma).  

Zaradi neusklajenosti in nedorečenosti zdravstvenih predpisov v mnogih državah prihaja do 

nezadovoljstva med zaposlenimi v zdravstvu, proizvajalci in porabniki. Proizvajalce skrbijo 

visoki stroški proizvodnje, povezani s kliničnim preizkušanjem izdelkov. Porabniki kljub 

enostavni dostopnosti prehranskih dopolnil nimajo dovolj informacij o njihovi varnosti, 

kakovosti in znanstveno dokazani učinkovitosti (Sonc, 2007). 

Z evropsko zakonodajo je urejen tudi seznam zdravstvenih trditev, ki se lahko in ki se ne 

smejo uporabljati na izdelkih. Uporabljajo se lahko le znanstveno dokazane trditve, potrjene 

s strani Evropske agencije za varno hrano (European food safety authority – EFSA). Njihov 

seznam je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje (Ministrstvo za zdravje RS, 

2008). Kljub temu pa prihaja na tem področju do kršitev, saj proizvajalci mnogokrat 

uporabljajo različne trditve, ki niso v skladu z zakonodajo. Trditve, ki vključujejo besedne 

zveze, kot so »preprečuje«, »ščiti«, »za lajšanje«, »varuje pred«, v kontekstu dajejo vtis, da 

gre za zdravila in so praviloma prepovedane. Medtem ko so trditve, ki vključujejo besedne 

zveze kot so »prispeva«, »ima vlogo«, dovoljene  (Ministrstvo za zdravje RS, 2008). Primer 

sporne oziroma prepovedane trditve je npr. »kuri maščobe«, ali pa »pospešuje presnovo 

maščob«. Primer dovoljene trditve je npr. »Baker prispeva k sproščanju energije pri 

presnovi« (Ministrstvo za zdravje RS, 2008). Zakonodaja pravi, da lahko prehranska 

dopolnila vsebujejo le snovi, katerih uporaba je dokazano varna. Vendar pa je na tem 

področju opaziti pomanjkanje nadzora in testiranja učinkovin. Različni deležniki si po svoje 

interpretirajo pravila, posledično pa se na trgu znajdejo tudi dopolnila, ki jih tam ne bi smelo 

biti (Kapitanovič, 2018). Problem zakonodaje je tudi v tem, da zaradi umestitve dopolnil 

med živila in ne zdravila, pred vstopom izdelka na trg nihče ne preverja njegove vsebine in 

kakovosti (Tuš v Kapitanovič, 2018). Ponudba na trgu tako prehiteva regulativo, nadzor in 

stroko (Puc, 2016).  

 

Nadzor nad prehranskimi dopolnili opravlja zdravstveni inšpektorat pri registriranih nosilcih 

živilske dejavnosti, pri čemer se osredotoča na proizvajalce, uvoznike in veletrgovce 
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(Mojškrc v Kapitanovič, 2019; Zdravstveni inšpektorat RS, 2013). Zdravstveni inšpektorji 

preverjajo sezname, označbe sestavin in njihovo predstavitev – trditve na izdelkih in njihovih 

predstavitvenih materialih. Zaradi velike in nestalne ponudbe pa je nadzor precej otežen  

(Kapitanovič, 2019). V skladu z oceno tveganja se izvajajo letni ali dvoletni pregledi pri 

izvajalcih. Preverja se izpolnjevanje zahtev živilske zakonodaje, sestava izdelka, 

označevanje, predstavljanje (tj. oblika, videz, embalaža, okolje postavitve)  prehranskih 

dopolnil, higiena živil, sledljivost, izvajanje umikov in odpoklicev (Mojškrc v Kapitanovič, 

2019). Prijave porabnikov, informacije iz medijev in sistema hitrega obveščanja RASFF 

(Hitri sistem obveščanja za živila in krmo) so pogosto povod za izvajanje inšpekcijskih 

pregledov (Kapitanovič, 2019). Inšpektorji so pri ugotovitvah kršitev dolžni ukrepati v 

skladu s sorazmerno težo kršitve. Izrečejo lahko upravne (izdaja ureditvene odločbe oziroma 

izrek opozorila po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru) in/ali prekrškovne (izrek globe, 

opomina ali opozorila v skladu z Zakonom o prekrških) ukrepe. Če ugotovljena kršitev ne 

predstavlja neposrednega tveganja za zdravje porabnikov, je globa za pravno osebo 2.000 

evrov, v nasprotnem primeru pa je z zakonodajo predpisana globa 15.000 evrov (Zdravstveni 

inšpektorat RS, 2013). Zdravstveni inšpektorat ima ob poplavi novih prehranskih dopolnil, 

neupravičenih prijavah in pomanjkanju inšpektorjev precej dela. Problematično je, da se ta 

odziva predvsem na prijave porabnikov in informacije iz medijev, torej ko je potencialno 

nevaren izdelek že bil v uporabi (Arko v Kapitanovič, 2019). 

 

Še vedno je največ kršitev zaznanih na področju predstavljanja in oglaševanja prehranskih 

dopolnil, zlasti na spletu (Mojškrc v Kapitanovič, 2019).  Na nekaterih spletnih straneh sploh 

ni moč najti podatkov o pravni osebi, ali pa so registrirane v tujini. Inšpektorji se soočajo 

tudi z izredno hitrim lansiranjem in zapiranjem spletnih strani, zato je kršitelje težje izslediti 

(Zdravstveni inšpektorat RS, 2013). Zdravstveni inšpektorat zato porabnikom svetuje 

previdnost pri kupovanju prehranskih dopolnil s spleta oziroma jim priporoča, da pred 

nakupom pridobijo dodatne informacije (Zdravstveni inšpektorat RS, 2013). 

V prvi polovici leta 2013 je potekalo obsežno preverjanje prehranskih dopolnil. Opravljenih 

je bilo 240 inšpekcijskih obravnav, v okviru katerih je bilo na področju označevanja 

prehranskih dopolnil ugotovljenih 23 % neskladnosti. Sledile so kršitve pri predstavljanju 

(17 %), najmanj kršitev pa je bilo ugotovljenih glede sestave (1 %). Najpogostejše kršitve 

glede označevanja so bile pri navedbah roka uporabe, navedbah neto teže in navedbah 

sestavin (Zdravstveni inšpektorat RS, 2013). Leta 2017 je zdravstveni inšpektorat RS med 

296 opravljenimi inšpekcijskim pregledi ugotovil, da je bilo kar 45 % vseh pregledanih 

izdelkov spornih z vidika predstavljanja učinkov izdelka na zdravje. Na znane škodljive 

snovi (pesticidi, težke kovine …) je bilo testiranih 79 prehranskih dopolnil, od tega je bil en 

vzorec potrjeno škodljiv za zdravje (Ferlež, 2019). 

Nekritično množično uživanje prehranskih dopolnil skupaj z minimalnim nadzorom je lahko 

problematično. Tako je npr. epidemiološka študija, objavljena leta 2015 v britanski 

znanstveni reviji British Journal of Cancer, predstavila povezavo med uporabo prehranskih 

dopolnil za povečanje mišične mase in rakom na modih. Večja in trajnejša izpostavljenost 
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omenjenim dopolnilom je vodila v večjo pojavnost raka (Li in drugi, 2015). V nedavni 

raziskavi Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, ki ga je ustanovila Zveza 

potrošnikov Slovenije, so primerjali in ocenjevali osem spletnih trgovin, ki ponujajo 

prehranska dopolnila z vitamini in minerali. Štirje trgovci so prehranska dopolnila 

označevali in predstavljali v skladu s Pravilnikom o prehranskih dodatkih in zakonodajo na 

področju zdravstvenih trditev. Druga polovica pa le-teh ni upoštevala, saj so na strani 

navajali neodobrene zdravstvene trditve ali pa so bile navedene trditve preveč splošne. Take 

trditve namigujejo na to, da neuživanje njihovih izdelkov vodi v pomanjkanje hranil. 

Zanimivo je, da so bile kršitve zaradi nedovoljenih navedb in trditev opazne samo na spletu, 

na istih fizičnih izdelkih namreč teh navedb in trditev ni bilo zaznati. Vsebine na spletu so 

se torej izkazale za manj nadzorovane (Potrošnikov Zoom, 2019). 

1.3 Trg prehranskih dopolnil 

1.3.1 Globalni trg prehranskih dopolnil 

Trg prehranskih dopolnil je izredno velik in beleži strmo rast (Auechotpanich, 2008; Csorba, 

2018; Ming-Tien, Chao-Wei & Cheng-Chong, 2010; Ooi, 2009; Sonc, 2007; Teichner & 

Lesko, 2013). V ZDA polovica odraslih, po nekaterih podatkih pa kar 76 % (Daniells, 2018) 

posameznikov jemlje vsaj eno prehransko dopolnilo dnevno, najpogostejši so multivitamini 

(Csorba, 2018, str. 551). Štiri kategorije v segmentu zdravstvenega varstva, katerih skupna 

prodaja je v letu 2015 znašala 210,8 milijarde dolarjev, so zdravila brez recepta, prehranska 

dopolnila, skrb za telesno težo ter športna prehrana. Kar 42 % delež je ustvarjen ravno s 

prodajo prehranskih dopolnil (Euromonitor International, 2015). Leta 2006 je vrednost trga 

prehranskih dopolnil znašala 52,2 milijarde ameriških dolarjev (Euromonitor International, 

2008 v Ooi, 2009, str. 2). Že čez desetletje je bila ta vrednost ocenjena na 132,8 milijard 

ameriških dolarjev, po nekaterih napovedih pa naj bi se do leta 2022 povečala na 220,3 

milijarde ameriških dolarjev in tako med leti 2017 in 2022 dosegla 8.8 % rast (Zion Market 

Research, 2017). Po nekaterih podatkih ameriških raziskovalnih hiš pa naj bi globalni trg 

prehranskih dopolnil do leta 2024 dosegel dobrih 278 milijard ameriških dolarjev (Grand 

View Research, 2018; Nutrition Business Journal v Pretehtajte.si, brez datuma), stopnja rasti 

od leta 2016 do 2024 pa naj bi znašala 9,6 % (Grand View Research, 2018).  

Velik potencial za rast trga ima Južna Amerika, kjer se izboljšuje finančni položaj, veča se 

populacija srednjega razreda, zaradi modernizacije pa se izboljšujejo tržne poti. Potencial za 

rast trga imajo tudi države Bližnjega vzhoda in Afrika (Csorba 2018, str. 552).  

V Evropi je največji trg prehranskih dopolnil zahodnoevropski, ki je globalno na tretjem 

mestu, za azijskim in severnoameriškim. Seveda ne preseneča, da je ravno tu zaznati vedno 

večjo potrošnjo zdrave hrane, kot posledico trenda zdravega načina življenja (FDA v 

Girlpower marketing, 2017;  Zion Market Research, 2017). Po napovedih Euromonitorja naj 

bi do leta 2020 ta dosegel 9,5 % rast in v istem letu dosegel vrednost 7,9 milijarde evrov. 
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Zahodnoevropski trg ima velik potencial za rast tudi v prihodnje (Csorba 2018, str. 552). 

Njegove značilnosti so raznolikost, hitre spremembe ter strma rast (Csorba 2018, str. 553). 

Po podatkih za leto 2016 predstavljajo največji delež globalnega trga prehranskih dopolnil 

vitamini, saj zasedajo skoraj polovico celotnega trga (Csorba, 2018, str. 552; Zion Market 

Research, 2017). Močan vpliv na kategorijo vitaminov v bližnji prihodnosti naj bi imela vse 

večja uporaba prehranskih dopolnil, ki so prvotno namenjena športnikom ter starejši 

populaciji, v povezavi s ciljem ohranjanja in krepitve mišične mase ter zdravih sklepov 

(Teichner & Lesko, 2013). 

Očitno je, da gre za izjemno velik in rastoč trg. To niti ne preseneča, saj je splošna klima za 

nadaljnjo rast trga prehranskih dopolnil izjemno ugodna. Kot ključne razloge za to v 

literaturi najpogosteje zasledimo:  

̶ Staranje populacije (Auechotpanich, 2008; Chu, 2016; Childs & Poryzees, 1997; 

Csorba, 2018; DeLorme v Thompson, 2014; Dickinson & MacKay, 2014; Kaur & Singh, 

2017; Kreft, 2008; Ooi, 2009; Teichner & Lesko, 2013; Zion Market Research, 2017). 

Pričakovana življenjska doba se daljša, globalno gledano so porabniki vedno starejši. Do 

leta 2060 naj bi bila kar ena četrtina vseh prebivalcev starejših od 50 let. Posledično se 

povečuje tudi dolžina obdobja, v katerem so posamezniki v slabšem zdravstvenem stanju 

(Euromonitor International, 2016; Euromonitor International, 2017; Life, death, and 

disability in 2016, 2017). Po podatkih Statističnega urada RS bo do leta 2060 eden izmed 

treh Slovencev star nad 65 let (SURS v Euromonitor International 2016). 

̶ Spremenjen življenjski stil. Globalno gledano je tempo življenja danes izredno hiter.  

Ljudje smo neprestano izpostavljeni stresu, ki slabi imunski sistem, s tem pa se veča tudi 

dovzetnost za kronične bolezni in za bolezni, povezane z življenjskim stilom (npr. 

diabetes tipa 2) (DeLorme v Thompson, 2014; Euromonitor International, 2016; 

Marketwatch, 2019; Marketsearch.biz, brez datuma; Zion Market Research, 2017).  

̶ Visoka ozaveščenost o pomembnosti preventivnega zdravstvenega varstva 

prebivalstva (Auechotpanich, 2008; Childs & Poryzees, 1997; Csorba, 2018; Dickinson 

& MacKay, 2014; DeLorme v Thompson, 2014; Kaur & Singh, 2017; Ooi, 2019; 

Teichner & Lesko, 2013; Zion Market Research, 2017). Problematike naraščajoče 

izpostavljenosti stresu in težav, ki iz te izvirajo, se ljudje začenjajo zavedati in zato še 

toliko bolj stremijo k vrednotam, kot sta zdravje in dobro počutje (Auechotpanich, 2008, 

str. 1−2). Indikator blagostanja ni več posedovanje čim več stvari, ampak »biti fit«, skrb 

za dobro počutje postaja nov statusni simbol (Euromonitor International, 2017). Ljudje 

se pogosteje rekreirajo, uporaba zdravju prijaznejših živil in število preventivnih  

zdravniških pregledov naraščata, upada pa število kadilcev (Toš & Malnar v Kamin 2006, 

str. 141). Zelo se poudarja vloga prehrane pri ohranjanju zdravja in preprečevanju 

kroničnih bolezni kot so rak, osteoporoza in srčno-žilna obolenja (Ooi, 2009, str. 12; 

Peters, Shelton & Sharma, 2003, str. 120). 

̶ Razmah športne aktivnosti. Šport je izredno pomembna podkategorija skrbi za zdravje. 

Wellness panoga dosega izjemno rast (Euromonitor International, 2017). Ljudje se 
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množično ukvarjajo s športom, število fitnes in športnih centrov narašča (Csorba, 2018, 

str. 552). Področje športne prehrane je močno prepleteno s prehranskimi dopolnili (Chu, 

2016; Grand View Research, 2018). 

Na rast trga vpliva tudi intenzivno tržno komuniciranje s strani farmacevtskih podjetij in 

trgovcev ter hitri napredki pri produkciji prehranskih dopolnil (Zion Market Research, 

2017). Razpoložljivost široke palete izdelkov, ki cilja na različne starostne skupine 

(nosečnice, dojenčki, starejši ljudje …), je še dodatno povečala povpraševanje po 

prehranskih dopolnilih (DeLorme v Thompson, 2014; Marketwatch, 2019). Vse več je 

priznavanja in prakticiranja metod alternative, vzhodnjaške medicine, sploh med mlajšo 

populacijo (DeLorme v Thompson, 2014; Teichner & Lesko, 2013).  

Kljub nedvomni rasti trga prehranskih dopolnil pa so na trgu prisotne določene grožnje 

oziroma morebitna tveganja za proizvajalce. Eno izmed teh je naraščanje cen surovin, 

sestavin za prehranska dopolnila, predvsem aminokislin, mineralov in vitaminov (Grand 

View Research, 2018). Druga vidnejša grožnja je splošna zaskrbljenost zaradi stranskih 

učinkov prehranskih dopolnil (Marketresearch.biz, brez datuma; Zion Market Research, 

2017). V zadnjih letih je FDA (Zvezna agencija za hrano in zdravila) v ZDA odkrila na 

stotine prehranskih dopolnil, ki so vsebovala sporne sestavine, ki niso bile navedene na 

deklaracijah, uporabniki pa so posledično utrpeli številne stranske učinke. Najpogosteje so 

bile te sestavine v prehranskih dopolnilih, ki naj bi stimulirala izgubo teže, libido in hitrejše 

pridobivanje mišične mase (Csorba, 2018, str. 558). Neresnične trditve o izdelkih, negativna 

publiciteta in pomanjkanje ozaveščenosti o pravilni uporabi, odmerjanju prehranskih 

dopolnil, vsekakor mečejo slabo luč na celotno kategorijo prehranskih dopolnil (Csorba, 

2018; DeLorme v Thompson, 2014; Marketresearch.biz, brez datuma; Zion Market 

Research, 2017). Ravno zato lahko morebitna zaostrovanja v regulativi in večji nadzor nad 

proizvajalci prehranskih dopolnil globalnemu trgu zgolj koristijo (Teichner & Lesko, 2013). 

Pričakovano je, da bodo ta prizadevanja v prihodnjih letih ustvarila nove priložnosti za 

proizvajalce in nove udeležence (Marketresearch.biz, brez datuma). Poleg negativnih 

vplivov na trg, kot so pomanjkanje informacij in tveganja za nakup lažnih dopolnil, pa 

Csorba (2018, str. 551) omenja tudi prikrito oglaševanje.  

1.3.2 Slovenski trg prehranskih dopolnil 

Tako kot globalno, je tudi v Sloveniji zaznati naraščanje porabe in dostopnosti prehranskih 

dopolnil (NIJZ, 2016). Izmed vseh registriranih izdelkov je največji delež rastlinskih 

izvlečkov, sledijo vitamini, minerali,  proteini, aminokisline, alge in sokovi (Puc v Cerar, 

2016). 

 

Podatki Euromonitorja kažejo, da prodaja v kategoriji »vitamini in prehranska dopolnila« 

vseskozi raste (najstarejši podatki so za leto 2005). Tako je v letu 2005 prodaja znašala 25,1 

milijona evrov, v letu 2018 pa 46 milijona evrov. Delni izračun za leto 2019 nakazuje na 

47,9 milijonsko prodajo v tem letu (Euromonitor International, 2019). Po podatkih 
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Euromonitorjevega poročila iz leta 2016, je bila prodaja za leto 2021 ocenjena na 47,8 mio 

€, oziroma po podatkih Statiste na 50 mio € do leta 2020 (Kapitanovič, 2019). Predvidena 

stopnja rasti je bila ocenjena na 2,4% (Euromonitor International, 2016). Po novejših 

podatkih pa je napoved prodaje za leto 2021 ocenjena že na 52 milijonov € (Euromonitor 

International, 2019). 

 

Februarja 2016 je bilo v slovenski bazi prehranskih dopolnil registriranih 4550 izdelkov 

(Cerar, 2016). Trenutno naj bi bilo v Sloveniji registriranih okoli 6000 izdelkov, ki spadajo 

v skupino prehranskih dopolnil (Ferlež, 2019; Pretehtajte.si, brez datuma). Točnega podatka 

ne moremo pridobiti, saj od leta 2013 ni več potrebna potrjena prva prijava izdelka, ko je ta 

dan v promet v Sloveniji. Ministrstvo tako ne vodi več seznama vseh prijavljenih dopolnil 

(Ministrstvo za zdravje RS, 2014). 

 

Ob prelomu tisočletja je bila fluktuacija dobaviteljev prehranskih dopolnil v Sloveniji zelo 

visoka. Pričakovanja do ponudnikov so bila takrat manjša, število dobaviteljev je raslo, v 

letu 2013 pa je začelo padati (Puc, 2016). Vzporedno z upadanjem števila izdelkov v ponudbi 

pa pada tudi število proizvajalcev prehranskih dopolnil (Puc, 2016). Po podatkih 

Euromonitorja za leto 2009 je bila najpogostejša uporaba mineralov, dopolnil, ki ciljajo na 

izboljšanje las, kože in nohtov ter okrepitev imunskega sistema in kosti. Najpogosteje so 

prehranska dopolnila kupovala ženske (Euromonitor International v Starling, 2010). 

Prehranska dopolnila, namenjena otrokom, pa med Slovenci niso bila med popularnejšimi 

(Euromonitor International v Starling, 2010). 

 

Podjetja z največjim tržnim deležem (po podatkih Euromonitorja, za leto 2019) v kategoriji 

prehranskih dopolnil so: Novartis AG (18,2 % tržni delež), Krka d.d. (14,6 %), Bausch 

Health (12,3 %), GlaxoSmithKline (4,5 %), Medex (4,3 %), Now Foods (3,2 %). Če 

pogledamo seznam tržnih deležev posameznih znamk, se, nepresenetljivo, na prvem mestu 

znajde Linex, probiotik podjetja Novartis AG, ki je sicer registrirano kot zdravilo in ne 

prehransko dopolnilo. Gre za edini probiotik v Sloveniji, ki je registriran kot zdravilo (Lek.si, 

brez datuma). Prav tako sta visoko na lestvici Novartisov Imunal (izvleček ameriškega 

slamnika) ter Krkin Bilobil, oba prav tako registrirana kot zdravilo rastlinskega izvora. 

Predvidevam, da sta ta v analizo vključena zaradi tega, ker gre za izvlečke rastlin, ki so ena 

od skupin prehranskih dopolnil, le da lahko ob dokazani učinkovitosti in drugih pogojih, 

omenjenih v poglavju 1.2, dobijo status zdravila rastlinskega izvora. Znamke prehranskih 

dopolnil (in torej ne zdravil), ki se znajdejo na vrhu lestvice, pa so: 

 

̶ Fidi Koencim Q10 (podjetja Bausch Health); 

̶ Fidimed (različna prehranska dopolnila, znamka podjetja Bausch Health); 

̶ Gelee Royale (izdelki iz matičnega mlečka. Gre za dopolnila rastlinskega izvora, podjetja 

Medex d.o.o.); 

̶ Now (številna različna prehranska dopolnila podjetja Now Foods inc.); 

̶ NutriLab (različna prehranska dopolnila istoimenskega podjetja). 
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1.4 Cene prehranskih dopolnil 

Prehranska dopolnila s potencialnim pozitivnim učinkom na zdravje zahtevajo sofisticirane 

tehnologije obdelave in se pogosto prodajajo po visokih cenah (Chang & Huang, 2019, str. 

262). Cene prehranskih dopolnil se močno razlikujejo, ne samo med posameznimi 

kategorijami, temveč tudi znotraj njih. Test Zveze potrošnikov Slovenije 12-ih vitaminsko-

mineralnih prehranskih dopolnil je med drugim primerjal tudi cene izdelkov. Najcenejši 

izdelek na testu so bile šumeče tablete DM-ove blagovne znamke Das gesunde Plus, ki so v 

času testiranja stale 0,71 € za zavitek, kupljene pa so bile v drogeriji DM drogerie markt. 

Najdražji pa je bil izdelek ABC Plus, mešanica vitaminov in mineralov ameriškega 

proizvajalca Natural Wealth, v obliki tablet, kupljen v Lekarni Ljubljana. Pri primerjavi cen 

prehranskih dopolnil je potrebno biti previden na dejansko ceno priporočenega dnevnega 

vnosa. Glede na dnevno priporočen vnos je bilo najdražje drugo dopolnilo (vzorec tablet 

Source of Life, dnevni odmerek 1,89 evra) (ZPS.SI, 2012a). 

Tudi cene probiotičnih prehranskih dopolnil so se med seboj močno razlikovale. Med 

dvanajstimi na testu so cene variirale od 6,7 € za zavitek (Prolife) do 38,95 € za zavitek 

(BactoFlor za otroke). Prolife je bil tudi najcenejši glede na dnevni priporočeni odmerek, saj 

le ta stane 0,33 € na dan, medtem ko najdražji vzorec glede na dnevni priporočeni odmerek 

stane 3,3 € na dan (probiotične kapsule WAYA AB) (ZPS.SI, 2012b). Opazimo, da so razlike 

v ceni tudi desetkratne. Slednje je razvidno tudi iz podatkov o cenah Euromonitorjeve 

analize iz leta 2019, ki navede cene med seboj različnih 56 prehranskih dopolnil, dostopnih 

v lekarnah. Najdražji izmed navedenih je t.i. naravni afrodiziak za moške, kapsule Hafesan 

Aphrodisan, cena enega zavoja, ki vsebuje 60 kapsul, pa je 39,9 €. Na vrhu seznama se 

znajdejo tudi probiotiki, koencim Q10 ter glukozamin. Med najcenejšimi so ponovno 

šumeče tablete vitamina C (Krüger Vitamin C), 20 tablet stane 1,71 € (Euromonitor 

International, 2019). 

1.5 Oglaševanje prehranskih dopolnil 

Ključne dejavnike, ki vplivajo na prehrambne izbire, lahko združimo v tri glavne skupine. 

Prva so vplivi čutil, druga vplivi poznavanja (v katero spada oglaševanje) in tretja kulturni 

vplivi (Fajdiga Turk & Gabrijelčič Blenkuš, 2009). 

Nenadzorovanost uporabe prehranskih dopolnil je za zdravstvene delavce zaskrbljujoča 

(Sonc, 2007), zato je poleg (delujoče) regulative izjemno pomembno, kakšno je oglaševanje 

prehranskih dopolnil, katere informacije to podaja porabnikom in kako je regulirano. 

Regulativa na tem področju obstaja, vendar je ta precej manj stroga kot pri zdravilih brez 

recepta (angl. »OTC - over the counter« zdravilih) (Puc, 2016). 

Oglaševanje na označbi embalaže, v navodilu za uporabo, v propagandnih materialih, ustno 

oglaševanje v medijih in oglaševanje na svetovnem spletu vse spada pod oglaševanje, ki je 

predmet regulative (Ministrstvo za zdravje RS, 2008). 
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1.5.1 Regulacija oglaševanja  

Oglaševanje prehranskih dopolnil v Sloveniji je regulirano z naslednjimi pravnimi akti: 

̶ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju 

predpakiranih živil (Ur.l. RS, št. 16/2003); 

̶ Pravilnik o prehranskih dopolnilih (Ur. l. RS, št. 66/13); 

̶ Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 

prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih; 

̶ Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih 

trditvah na živilih (Ur. l. RS, št. 80/07, 38/10); 

̶ Zakon o varstvu potrošnikov - ZVPot (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami); 

̶ Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili- 

ZZUZIS (Ur. l. RS, št. 52/2000). 

Trditve/navedbe na embalažah prehranskih dopolnil morajo biti resnične, porabnikov ne 

smejo zavajati in ne smejo ustvarjati vtisa, da prehransko dopolnilo sodi v kako drugo 

kategorijo izdelkov kakor med živila (npr. med zdravila). Navedbe, da prehransko dopolnilo 

kako bolezen zdravi/ozdravi/preprečuje, so prepovedane. Za neupoštevanje določil so 

predvidene denarne kazni (Direktiva 2002/46/ES, 2002, str. 492; Ministrstvo za zdravje RS, 

2008; Pravilnik o prehranskih dopolnilih, 2013). Nadalje so prepovedane tudi vsakršne 

navedbe, ki bi namigovale, da z uravnoteženo prehrano ni mogoč ustrezen vnos hranil 

(Pravilnik o prehranskih dopolnilih, 2013). 

 

Po podatkih iz leta 2013 se je največ kršitev na področju oglaševanja nanašalo na 

predstavitve izdelkov. Te so bile zavajajoče v smislu pripisovanja lastnosti zdravljenja 

bolezni in navajanja nedovoljenih zdravstvenih trditev. To niti ni presenetljivo, saj že po 

obliki spominjajo na zdravila, dolgo pa so bila v to skupino tudi umeščena (Ferlež, 2019; 

Kreft, 2008; Zdravstveni inšpektorat RS, 2013). Zdravstveni inšpektorat je pozoren tudi na 

spletno oglaševanje, saj se je število ponudnikov, ki tovrstne izdelke tržijo prek spleta, v 

zadnjih letih močno povečalo (Zdravstveni inšpektorat RS, 2013).  

1.5.2 Značilnosti oglaševanja prehranskih dopolnil 

V preteklosti je o uspešnosti trženja prehranskih dopolnil odločalo predvsem, kdo bo bolj 

pretkan in predrzen pri njihovem oglaševanju, ali kdo bo imel bolje urejeno spletno stran. 

Danes to ni več dovolj (Puc, 2016). Oglaševanju prehranskih dopolnil predstavljajo izzive 

specifične lastnosti izdelkov, trga in regulative. V primerjavi z oglaševanjem ostalih 

potrošnih dobrin je to precej kompleksnejše. Izdelki se namreč nanašajo na občutljivo 

področje zdravja, v glavnem se jih uporablja brez posveta z zdravnikom, potencialno pa 

lahko tudi škodijo (DeLorne v Thompson, 2014; Makarovič, 2010, str. 5; Nichter & 

Thompson, 2006). Proizvajalci vse pogosteje napotujejo porabnika po nasvet k zdravniku 

ali farmacevtu tudi v oglasnih materialih in ne samo na deklaracijah (Iprom.si, 2013; Puc, 

2016, str.7). 
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Cilj oglaševanja je vplivati na nakupno vedenje (Thompson, 2014). Največji vpliv ima 

oglaševanje prehranskih dopolnil v začetku nakupnega procesa, v fazi stimulacije (Iprom.si, 

2013). Spodbude tako prihajajo precej razporejeno iz televizijskih in tiskanih oglasov, 

vključno s članki, ter iz spletnega oglaševanja in katalogov. V raziskavi Valicona in Iproma 

iz leta 2012 je bilo ugotovljeno, da na porabnike, ki bi jih prehranski dodatki utegnili 

zanimati, v dokaj enaki meri vplivajo televizijski, tiskani in spletni oglasi (Iprom.si, 2013). 

Akademskih, znanstvenih raziskav oglaševanja prehranskih dopolnil je zelo malo. Največ je 

raziskav vsebine oglasov v različnih medijih, te raziskave pa v glavnem potrjujejo, da služi 

oglaševanje kot vir informacij o prehranskih dopolnilih. Pri tej vrsti oglaševanja gre 

pravzaprav že kar za obliko zdravstvene komunikacije (DeLorne v Thompson, 2014). 

Poudarek je na tekstualnem delu,  uporablja se veliko težko razumljivih besed z znanstvenim 

prizvokom. Veliko je opisov lastnosti in prednosti, pripovedi, deljenja zgodb, koristi, ki jih 

izdelek prinaša. Zelo pogosto je oglaševanje s pomočjo priporočil slavnih osebnosti in 

»relevantnih« drugih posameznikov (DeLorne v Thompson, 2014). Veliko izdelkom se 

pripisuje že kar »čudežne lastnosti« (Tuš v Kapitanovič, 2018). Farmacevti omenjajo, da se 

pogosto zgodi, da stranke pridejo v lekarno z oglasi iz spletnih strani ali tiska, kjer ponujajo 

rastlinske izvlečke manj znanih rastlin iz Indije, Afrike, Južne Amerike, in so oglaševane 

kot »čudežni izdelki« (Medicina in ljudje, 2012). 

Oglaševanje pogosto predstavlja ključni vir za pridobivanje informacij o prehranskih 

dopolnilih, kar pa je problematično. Csorba (2018, str. 563) opisuje tovrstno oglaševanje kot 

agresivno, pogosto celo prikrito in neetično, ki včasih oglašuje tudi izdelke, ki lahko 

predstavljajo tveganje za zdravje. Oglasi prehranskih dopolnil namigujejo, da lahko z 

njihovo pomočjo naravno zdravimo bolezni, ponujajo rešitve za izboljšanje storilnosti, 

lepote in splošne telesne pripravljenosti. Glede na ciljni segment se najpogosteje pojavljajo 

tri skupine oglasov, in sicer oglasi, ki ciljajo posamezen spol, starostno skupino in oglasi, ki 

obljubljajo izboljšanje posameznikove splošne zmogljivosti/učinkovitosti. Oglasi, ki ciljajo 

na starejšo populacijo, obljubljajo mladost in vitalnost. Moškim namenjeni oglasi pogosto 

oglašujejo izdelke za izboljšanje spolne funkcije, ženskam namenjeni pa izgubo teže, izdelke 

za zdrave lase, nohte in kožo ter dopolnila za lajšanje posledic hormonskih sprememb zaradi 

menstruacije, nosečnosti ali menopavze (Nichter & Thompson, 2006, str. 196−197). Oglasi 

za zelišča, s katerimi naj bi ženske uporabnice lajšale simptome menopavze, so precej 

agresivni (Nichter & Thompson, 2006, str. 197). Prevladujejo pa oglasi za hujšanje, običajno 

narejeni tako, da hitro pritegnejo pozornost in vlivajo upanje. Poslužujejo se mnenj t.i. 

»strokovnjakov« (ki so pogosto neznani in iz oddaljenih držav). V komunikaciji se 

uporabljajo besede, kot so »znanstveno odkritje«, »klinične raziskave«, »strokovnjaki«, kar 

daje vtis znanstveno dokazane učinkovitosti in varnosti. Prisotna so sklicevanja na naravno, 

neškodljivo, brez stranskih učinkov (Klemenc Ketiš, 2009; Ministrstvo za zdravje RS, 

2008). 

Veliko oglasov cilja populacijo športnikov. Ti oglasi so izredno specifični, ne ponujajo 

namreč »klasičnih« prehranskih dopolnil, ampak zelo ozko opredeljene kategorije izdelkov, 
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prilagojene specifičnim, individualnim potrebam posameznikov (Nichter & Thompson, 

2006, str. 197). 

Julija 2018 je agencija CBD Marketing iz Chicaga zaključila enoletno raziskavo, kjer so 

analizirali skoraj 500.000 objav na družbenih omrežjih in blogih (Daniells, 2018). Analizirali 

so objave, povezane z interesom za prehranska dopolnila med tremi starostnimi skupinami, 

milenijci (starimi med 18 in 34 let), generacijo X (posamezniki stari med 35 in 54 let) in  

»boomerji« (55 let in več). V raziskavi je bilo ugotovljeno, da  eno sporočilo ne more biti 

enako učinkovito v več starostnih kategorijah, saj se vsaka starostno specifična skupina 

uporabnikov odloča za izdelke, ki temeljijo na njihovih željah, izkušnjah, interesih. Razlogi 

za jemanje dopolnil se po starostnih skupinah razlikujejo. Nekatere raziskave so pokazale, 

da oglasi, sploh tisti splošnejši, ne vplivajo močno na nakupno odločitev porabnikov, če le 

ta ni podprta s strani znancev, ki so določen izdelek že preizkusili (Nichter & Thompson, 

2006, str. 197). 

2 NAKUPNO VEDENJE PORABNIKOV PREHRANSKIH 

DOPOLNIL 

2.1 Značilnosti sodobnega porabnika 

Ena od značilnosti družbe, v kateri živimo, je poplava informacij (Nichter & Thompson, 

2006). Porabniki so postali zahtevnejši kot kadarkoli in tako je zahtevnejša tudi njihova 

karakterizacija. Želijo si varnosti, hitrih transakcij in ponakupne izkušnje, vzpostavitve 

odnosa z znamkami, avtentičnosti in elementov personalizacije v množični ponudbi 

(Euromonitor International, 2017; Konečnik Ruzzier, 2018). Željni so izobraževanja. Zaradi 

izpostavljenosti množičnim medijem in splošnim informacijam so tudi bolj informirani 

(Kočenik Ruzzier, 2018, str. 48). Postali so nekakšni strokovnjaki za uporabo digitalnih 

orodij in informacij (Edelman & Singer, 2015b), le-te pa morajo biti natančne, verodostojne 

in plasirane v času, ko jih želijo pridobiti (Konečnik Ruzzier, 2018, str. 78). Ena izmed 

vidnejših lastnosti porabnikov danes je nepotrpežljivost, kar je (tudi) posledica digitalizacije. 

Porabniki so impulzivni in v iskanju takojšnje zadovoljitve. Srečujejo se s stresorji, kot so 

pomanjkanje časa, premalo pozornosti s strani ponudnikov in pomanjkanjem zaupanja vanje 

(Konečnik Ruzzier, 2018, str. 78). Zaradi pomanjkanja časa je ta postal dragocena dobrina, 

za katero so porabniki pripravljeni plačati več. Pomembna posledica tega je razmah 

spletnega nakupovanja (Konečnik Ruzzier, 2018, str. 78).  

Zaradi nestabilnosti sveta si prizadevajo za lastno varnost in varnost bližnjih. Skrb za dobro 

počutje in wellness storitve pa postajajo že statusni simbol (Euromonitor International, 

2017).  
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Globalno gledano so porabniki vedno starejši, četrtina vseh prebivalcev sveta je stara nad 50 

let. Po drugi strani pa mladi ljudje postanejo »porabniki« vedno bolj zgodaj  (Euromonitor 

International, 2016; Euromonitor International, 2017).  

Porabnik današnjega časa se zaveda, da prehranjevalne navade vplivajo na kvaliteto 

življenja. To zavedanje spodbuja povpraševanje po bolj zdravih prehranjevalnih možnostih, 

porabniki so pripravljeni plačati za dodatno korist »zdravega« v izdelkih, naj si bo to njihova 

prehrana ali hrana za hišne ljubljenčke (Euromonitor International, 2017). V Sloveniji je 

izredno razširjena uporaba zdravilnih rastlin, kar so pokazale tri metodološko različne 

raziskave. Uporablja jih dobrih 70 % prebivalstva. Večinoma jih nabirajo sami oziroma jih 

dobijo od sorodnikov in znancev, ali pa jih kupijo v trgovinah v obliki prehranskih dopolnil 

(Kreft, 2008, str. 17).  

V večini razvitih držav, tudi v Sloveniji, je zaznati trend samozdravljenja (Euromonitor 

International, 2016). Uporabnikom zdravstvenih storitev (pacientom) je pomembna 

priročnost storitev, želijo si personaliziranih informacij in odzivnosti, aktivne participacije 

v procesu zdravljenja in obravnave. Iščejo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno in 

primerjajo izdelke/storitve (Health Research Institute, 2013). Porabniki se danes o 

zdravstveni problematiki vse pogosteje informirajo na spletu (Iprom.si, 2013; Natural 

Marketing Institute in Burst Media Survey v Girlpower marketing, 2017; Nichter & 

Thompson, 2006). 

Ker se bom v svoji raziskavi osredotočila na ženske potrošnice, nadaljujem z lastnostmi, 

specifičnimi zanje. Kot navaja Yankelovich Monitor in Greenfield Online (v Girlpower 

marketing, 2017), ženske potrošnice v ZDA opravijo 85 % vseh nakupov v gospodinjstvu. 

Med drugim v 80 % odločajo o storitvah zdravstvenega varstva, opravijo 93 % vseh nakupov 

prehrane, 93 % nakupov zdravil brez recepta (»OTC« zdravil) in 58 % vseh spletnih 

nakupov. 66 % potrošnic je mnenja, da jih trg zdravstva napačno razume. Ugotovljeno je 

bilo, da potrošnice bolj zaupajo izdelkom znamk, s katerimi so imele v preteklosti že 

pozitivne izkušnje (Women 2020). Kot glavne odločevalke pri nakupih hrane pripisujejo 

velik pomen izbiri »zdravega« (Girlpower marketing, 2017; Miley & Mack 2009). Zelo se 

trudijo, da same in njihova družina jedo zdravo (Women, 2020). Informacije glede zdravja 

pogosto iščejo na spletu (Natural Marketing Institute & Burst Media Survey v Girlpower 

marketing, 2017).  

Mlajše potrošnice, pripadnice generacije milenijcev, so neučakane, želijo »videti in razumeti 

takoj«. Ena izmed njihovih glavnih značilnosti je prisotnost na družbenih omrežjih. 

Raziskava ameriških potrošnic, narejena na vzorcu 2629 žensk je pokazala, da tedensko 

uporablja Facebook 90 % vprašanih milenijk, Youtube 77 % vprašanih, Instagram 57 %, 

Pinterest 56 % in Twitter 47 % vprašanih posameznic. Rade imajo raznolikost ponudbe, ne 

bojijo se konstantnih sprememb. Nagnjene so k hitremu deljenju informacij, kar jim bolj kot 

kadarkoli omogočajo družbeni mediji. Cenijo avtentičnost, nasvete rade sprejemajo od ljudi, 
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ki jim zaupajo in jih občudujejo. Senzorična stimulacija je za vzbuditev njihove pozornosti 

bistvena (Women 2020).  

Več kot polovico spletnih uporabnikov zanimajo informacije o zdravju in zdravilih. Med 

tistimi, ki jih te informacije zelo zanimajo, je precej več žensk (kar 65,4 %) (Gemius Adria 

v MMarketing, 2013). Zdravstvene tematike nasploh zanimajo bolj ženske kakor moške 

(Dickinson & MacKay, 2014; MMarketing, 2013).  

Ženske so tudi glavne potrošnice in odločevalke v segmentu zdravstvenega varstva, prav 

tako pa so večinoma one odgovorne za vzpostavitev vedenjskih vzorcev za varovanje 

zdravja v družini (Nichter & Thompson, 2006). 

2.2 Značilnosti porabnikov prehranskih dopolnil 

Magistra farmacije Martina Puc opaža nekritičnost ljudi pri uporabi in kupovanju 

prehranskih dopolnil. Pravi, da kupci pri nakupu ne sprašujejo dovolj. Zdravstvene trditve 

na embalažah se poenostavljajo, priporočeni odmerki se ne upoštevajo (Puc v Medicina in 

ljudje, 2012).  

Opravljene raziskave v znanstveni literaturi kažejo na to, da imajo ljudje, ki so uporabniki 

prehranskih dopolnil, (nepresenetljivo) močnejši namen nakupa le-teh, zaznavajo družbene 

pritiske na nakup dopolnil in večjo dostopnost dopolnil (Ooi, 2009, str.11), imajo večjo 

stopnjo zdravstvene zavesti kot neuporabniki (Bailey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 

2013; Dickinson, Blatman, El-Dash & Franco, 2014; Dickinson & MacKay, 2014; Ooi, 

2009), so pogosteje fizično aktivni (Dickinson, Blatman, El-Dash & Franco, 2014; Bailey, 

Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 2013) in redno obiskujejo zdravnika ter poskušajo dovolj 

spati (Dickinson, Blatman, El-Dash & Franco, 2014). 

Porabniki prehranskih dopolnil naj bi bili tudi višje izobraženi z boljšim socio-ekonomskim 

statusom od neuporabnikov (Bailey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 2013; Dickinson & 

MacKay, 2014; Makarovič, 2010). Kljub temu pa dajejo močan pomen ceni dopolnil (Ooi, 

2009, str. 11). 

Pogosteje so uporabniki starejši ljudje (Bailey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 2013). 

Izsledki nekaterih raziskav na temo prehranskih dopolnil so pokazali, da prehranska 

dopolnila pogosteje kupujejo in uživajo ženske uporabnice, oziroma jih te uživajo skozi 

daljša časovna obdobja kot moški (Auechotpanich 2008; Barnes, Ball, Desbrow, Alsharairi 

& Ahmed, 2016; Dickinson & Mackay in 2014; Fajdiga Turk & Gabrijelčič Blenkuš, 2009; 

Makarovič 2010), se pa razlogi za jemanje med spoloma razlikujejo (Bailey, Gahche, Miller, 

Thomas & Dwyer, 2013).  

Iz tega izhaja paradoksalna ugotovitev, da se prehranskih dopolnil v veliki večini poslužujejo 

ravno posamezniki, ki jih zaradi zdravega načina življenja najmanj potrebujejo, saj že z 



17 

 

raznovrstno prehrano vnesejo v telo veliko več hranilnih snovi (Conner, Kirk, Cade & 

Barrett, 2001; Pajor, Eggers, Curfs, Oenema & de Vries, 2017). Prav tako naj bi se ti v večji 

meri udejstvovali  v aktivnostih, povezanih s skrbjo za zdravje (v večji meri redno telovadijo, 

pogosteje obiskujejo zdravnika, poskušajo jesti čim bolj raznoliko) (CRN Consumer Survey, 

2018). 

V ZDA naj bi bilo po podatkih neprofitne organizacije CRN (Council for Responsible 

Nutrition) 78 % generacije »boomerjev« (55 let +), 77 % generacije X (35–54 let) in 69 % 

generacije milenijcev (18–34 let) uporabnikov prehranskih dopolnil (CRN Consumer 

Survey, 2018; Daniells, 2018).  

Kar 50 % vse potrošnje v ZDA je s strani generacije nad 55 let. Se pa te tri starostne skupine 

posameznikov razlikujejo glede na to, zakaj in katera prehranska dopolnila jemljejo. 

Nepresenetljivo je najstarejša preučevana skupina (»boomerji«) naklonjena predvsem 

dopolnilom, ki so povezana z »zdravim staranjem«. Pripadnike srednje starostne skupine 

najbolj zanimajo izdelki, ki obljubljajo zmanjševanje telesne teže, milenijci pa se večinoma 

zanimajo za dopolnila, ki jih povezujemo s skrbjo za zdravje in dobro počutje ter športom 

(fitnesom) (Daniells, 2018).  

Pri nas ni veliko raziskav, ki bi ponujale širše razumevanje porabnikov prehranskih dopolnil 

in njihovih značilnosti. Najbolj podrobna raziskava na to temo je bila izvedena leta 2010, na 

vzorcu 1024 polnoletnih posameznikov (Makarovič, 2010). Ključne ugotovitve raziskave 

so, da so uporabnice prehranskih dopolnil pri nas v večji meri ženske, prehranska dopolnila 

pa jemljejo skozi daljša časovna obdobja kot moški. Več kot dve tretjini uporabnikov 

prehranskih dopolnil jih jemlje zaradi zdravstvenega stanja. Na nakup imajo zelo močan 

vpliv priporočila zdravnikov in farmacevtov ter družine, prijateljev. Problematično je 

pogosto mišljenje uporabnikov, da prehranska dopolnila zdravijo ali vsaj preprečujejo 

bolezni. Uporabniki v glavnem menijo, da so prehranska dopolnila, ki so na trgu, odobrena 

s strani Ministrstva za zdravje, čeprav ta dejansko niso (Makarovič, 2010). Glavne porabnice 

prehranskih dopolnil v Sloveniji so ženske, ki zelo pogosto jemljejo dopolnila za izboljšanje 

kože, nohtov in las (Euromonitor International v Starling, 2010). Podobne ugotovitve v svoji 

kvalitativni raziskavi v okviru diplomskega dela omenja tudi Vodopivec (2011). Pogostejše 

uporabnice prehranskih dopolnil naj bi bile ženske ter visokošolsko izobraženi posamezniki 

z višjimi dohodki. Uporabniki so fizično aktivni, potrošnja alkohola je nizka, so nekadilci, 

pogosto pa so izpostavljeni stresu. Večina porabnikov prehranska dopolnila jemlje 

preventivno, pri iskanju informacij imajo aktivno vlogo, najbolj pa zaupajo strokovnjakom 

s področja prehranskih dopolnil, družini in prijateljem ter spletnim medijem. Zaupanje v 

oglase je nizko (Vodopivec, 2011).  
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2.3 Proces nakupnega odločanja porabnikov 

2.3.1 Klasičen model nakupnega procesa 

Nakupno vedenje se pogosto začne že pred nakupom in traja dlje od samega nakupa.  

Kompleksno vedenje lahko poenostavimo s številnimi modeli, ki jih ponuja strokovna 

literatura, od katerih je najpogosteje uporabljen petstopenjski, generični model. Vendar pa 

model ponuja poenostavljeno ponazoritev – v praksi namreč porabniki pogosto kakšno 

stopnjo preskočijo, ali se pomaknejo na prejšnjo (Kotler, 2004, str. 204). 

Prva stopnja v procesu je prepoznavanje potrebe/problema. Prepoznavanje se zgodi, ko 

porabnik zazna razliko med obstoječim in želenim stanjem. To lahko sprožijo zunanji ali 

notranji dražljaji. Med zunanje dražljaje umeščamo aktivnosti na vseh elementih trženjskega 

spleta (4P), zlasti tržno komunikacijskih orodij. Notranji dražljaji so zaznana psihološka ali 

fizična neugodja. Kako močno si porabnik želi rešiti problem, je odvisno od velikosti razlike 

med želenim in obstoječim stanjem ter od pomembnosti problema (Konečnik Ruzzier, 2018, 

str. 80; Mumel, 2001, str. 166). 

Ko je porabnik spodbujen, nastopi naslednja stopnja, iskanje informacij. Te bo porabnik 

pridobil preko kombinacije formalnih  in neformalnih komunikacijskih poti. Med formalne 

prištevamo oglaševanje, PR, pospeševanje prodaje, osebno prodajo in ostala orodja, ki so 

uradno posredovana s strani podjetja oziroma ponudnika. Najpogosteje uporabljena medija 

pri tem sta internet in televizija. Porabniki prehranskih dopolnil se pri pridobivanju 

informacij najpogosteje poslužujejo iskanja preko spleta in prebiranja informacij na različnih 

spletnih straneh, med drugim tudi proizvajalčevih. Kupci prehranskih dopolnil iščejo dokaze 

o učinkovitosti najpogosteje preko spletnih iskalnikov in spletnih strani 

proizvajalcev/trgovcev (Iprom.si, 2013; Nichter & Thompson, 2006, str. 198). Raziskave pa 

dokazujejo, da ne gre zanemariti pomembnosti neformalnih komunikacijskih poti (Konečnik 

Ruzzier, 2018, str. 80−81; Mumel, 2001, str. 166). Slednje je značilno tudi za iskanje 

informacij o prehranskih dopolnilih. Kljub temu, da porabniki informacije pridobivajo prek 

številnih kanalov, dojemajo »word of mouth« oziroma marketing od ust do ust kot najbolj 

zanesljivega (Nielsen v Chang & Huang, 2019, str. 262).  

Ko ima porabnik zbranih dovolj informacij, nastopi stopnja vrednotenja in izbiranja 

alternativ za optimalno razrešitev problema (Kotler, 2004, str. 204; Solomon in drugi v Kos 

Koklič & Vida, 2010, str. 196). Za vrednotenje alternativ porabnik uporablja evaluativne 

kriterije. To so lahko cena, barva, velikost, kakovost, zanesljivost, koristnost za zdravje, 

Prepoznavanje
potrebe/problema

Iskanje informacij Presojanje alternativ Nakupna odločitev Ponakupno vedenje

Slika 1: Petstopenjski model nakupnega odločanja porabnika 

 

Vir: Kotler (2004). 



19 

 

znamka (Mumel, 2001, str. 166) … Porabnik znotraj razširjenega procesa odločanja pretehta 

več znamk oziroma izdelkov, medtem ko v rutinskem procesu pogosto razmišlja le o tisti 

možnosti, ki jo kupuje (Kos Koklič & Vida, 2010, str. 205). 

Četrta stopnja predstavlja nakupno odločitev. Porabnik se na tej stopnji odloča o blagovni 

znamki, o prodajalcu, količini, o času nakupa in o načinu plačila. Lahko se zgodi, da do 

nakupa zaradi nepričakovanih okoliščin sploh ne pride (Konečnik Ruzzier, 2018, str. 85−86; 

Kotler, 2004). Zadnjo fazo tega petstopenjskega modela pa predstavlja ponakupno vedenje.  

Porabnik je lahko na tej točki z odločitvijo zadovoljen, navdušen ali razočaran. Pri 

navdušenem, zadovoljnem uporabniku je večja možnost ponovnega nakupa. Tako 

zadovoljen kot nezadovoljen porabnik, bosta svoje občutke posredovala svojim bližnjim, le 

da je pri nezadovoljstvu to še intenzivnejše (Konečnik Ruzzier, 2018, str. 85−86; Kotler, 

2004, str. 199−200). 

2.3.2 Sodobnejši pogledi na nakupni proces 

Danes ni več mogoče govoriti o enem samem, linearnem nakupnem procesu, saj se nakupi 

zgodijo preko številnih različnih poti (Path to Purchase report, 2017). Sodobnejši pogledi na 

nakupno odločanje porabnikov tako ne omenjajo več linearnega sekvenčnega procesa, 

ampak krožen proces odločitvene poti porabnika (Court in drugi, 2009; Edelman & Singer, 

2015a). Gre pravzaprav za labirint, poln raziskovanja, kjer porabnik preklaplja med 

elektronskimi napravami, prečka številne naprave, kanale, trgovce na drobno in družbena 

omrežja. Bistri porabniki se upirajo poplavi sporočil in informacij, s katerimi jih 

bombardirajo trgovci in znamke. Informacije raje pridobivajo sami, brskajo po spletu, 

medtem pa se izobražujejo, zabavajo, raziskujejo in družijo (Path to Purchase report, 2017).   

David Court s soavtorji je v letu 2009 predpostavil, da na odločitveni proces porabnika ni 

več smiselno gledati kot na lijak, kjer porabnik preko sekvenčih faz postopoma zmanjšuje 

nabor znamk, med katerimi se odloča, ter na koncu izbere eno. Nabor znamk je namreč 

izjemno širok in se v procesu izbire ne zmanjšuje, temveč se skozi pridobivanje informacij 

in vrednotenje alternativ širi. Krožni model odločitvenega procesa z zanko zvestobe (angl. 

loyalty loop) ima štiri faze. Začne se z začetnim nizom predpostavk, ki jih ima porabnik o 

določeni znamki oziroma izdelku, na podlagi percepcij, preferenc, direktnih in indirektnih 

trženjskih vplivov. Na podlagi teh porabnik raziskuje, tako v fizičnih kot v spletnih trgovinah 

in na družbenih omrežjih  (Court in drugi, 2009; Path to Purchase report, 2017). Sledi faza 

aktivnega vrednotenja, kjer porabnik na podlagi zbiranja informacij dodaja in odstranjuje 

znamke. Porabniki tavajo med različnimi možnostmi, odločajo se o znamkah in jih presojajo 

na podlagi cene, rezultata oziroma uspešnosti (angl. performance), sloga oziroma stila, 

tehnične kakovosti,  ocen in priporočil (Court in drugi, 2009; Path to Purchase report, 2017). 

V tretjem koraku se porabnik odloči in opravi nakup. Sledi ponakupna faza, ko porabnik na 

podlagi izkušnje in dosedanje interakcije z znamko le-to ovrednoti. V tej fazi se lahko razvije 

zanka zvestobe, ko porabnik zaradi poglobitve odnosa z znamko pri nadaljnjih nakupih prvo 
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in drugo fazo procesa preskoči in ponovi nakupne izbire (Court in drugi, 2009). Po uporabi 

lahko porabnik postane zvest znamki ali trgovcu na dva načina: aktivno ali pasivno. Aktivna 

zvestoba prihaja z avtomatsko izbiro blagovne znamke na podlagi preteklih izkušenj. 

Pasivna lojalnost je takrat, ko porabnik po nakupu določene blagovne znamke le-to v 

določeni meri ohrani, vendar je odprt za druge možnosti (Path to Purchase report, 2017). 

Slika 2: Tok odločitvenega procesa porabnika 

 

Vir: Edelman in Singer (2015b). 

Kljub temu, da gre za komaj deset let star model procesa, pa sta avtorja Edelman in Singer 

(2015b) predstavila svež pogled, njegovo posodobljeno različico. Eksplozija digitalnih 

tehnologij je iz porabnikov naredila prave strokovnjake za uporabo orodij in informacij 

(Edelman & Singer, 2015b). Če so še pred nekaj leti trgovci in ponudniki storitev s ciljem 

razumevanja in odzivanja na porabnike razvili analitične metode za  analizo nestrukturiranih 

velikih količin podatkov (Big Data) z namenom razumevanja in odzivanja porabnikov na 

trženjske spodbude, danes to ni več dovolj. Z izkoriščanjem novih tehnologij, procesov in 

organizacijskih struktur se danes trudijo ponovno vzpostaviti ravnovesje moči in ustvarjati  

novo vrednost za blagovne znamke in kupce. Trgovci in ponudniki morajo danes namesto 

zgolj odzivanja na porabnikovo nakupno pot, le-to aktivno soustvarjati in optimizirati. Sam 

odločitveni proces oziroma odločitvena pot porabnika (angl. customer decision journey) 

lahko tako postane osrednji del uporabniške izkušnje z znamko, ter poleg izdelka prav tako 

pomemben element zagotavljanja konkurenčne prednosti. Cilj je potisniti porabnika direktno 

v zanko zvestobe, z minimizacijo ali celo eliminacijo prvih dveh faz procesa – obravnave 

znamk/ponudnikov in aktivnega vrednotenja (Edelman & Singer, 2015a).  

 

Pojem odločitvene poti porabnika se v najožjem možnem smislu pravzaprav nanaša na 

zaporedje interakcij, ki jih imajo porabniki, preden dosežejo določen cilj (Edelman in Singer, 

2015b). Vendar pa ne gre samo za posamezne stike, ki jih ima porabnik s podjetjem – ko 

govorimo o porabnikovi odločitveni poti se mora podjetje osredotočiti  na porabnikovo 

celotno izkušnjo, na dogajanje pred, med in po izkušnji nakupa izdelka/storitve. Ta pogosto 

obsega številne kanale in traja dneve ali tedne (Maechler, Neher & Park, 2016). Premik v 

strategiji podjetij od primarno reaktivnih do agresivno proaktivnih je že moč opaziti. Ne gre 
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več za »zaklepanje kupcev«, temveč kreiranje vrednosti za porabnike, ustvarjanje 

prilagojene izkušnje. Podjetje, ki želi zagotavljati čim bolj učinkovito porabnikovo 

odločitveno pot, bo razvijalo štiri sposobnosti. Prvi je avtomatizacija procesov, ki vključuje 

digitalizacijo in racionalizacijo korakov na poti, ki so bili prej opravljeni ročno.  

 

Na podlagi zmožnosti avtomatizacije lahko podjetja pridobivajo informacije iz preteklih 

interakcij s stranko ali iz obstoječih virov in jih uporabijo za takojšnjo prilagoditev izkušenj 

kupca. Gre za proaktivno personalizacijo porabnikove poti, na podlagi njegovih preferenc 

in navad iz preteklih nakupov. Podatki so zbrani na podlagi spletne analitike (zgodovina 

transakcij, uporaba brskalnika), uporabe izdelka in analize stikov s porabnikom. Na podlagi 

tega ponudnik optimizira in proaktivno prilagaja nadaljnje korake na nakupni poti. Znana 

primera sta Amazonov mehanizem s priporočili (»recommended for you«) in njegov 

inteligentni algoritem ponovnega naročanja (ve npr., katero črnilo za tiskalnik ponuditi). Še 

naprednejši primer je aplikacija Makeup Genious podjetja L’Oréal, kjer uporabniki na 

podlagi fotografije svojega obraza virtualno preizkušajo različne make-up videze. Izdelke, 

ki so jim všeč, lahko tako naročijo na spletu ali jih prevzamejo v fizični trgovini. Aplikacija 

tako spremlja, kako jo nekdo uporablja in kaj kupuje, kakšne so preference porabnika in na 

podlagi tega sklepa o podobnih odločitvah porabnikov in prilagaja svoje odzive. Ko 

aplikacija spremlja, kako jo stranka uporablja in kaj kupuje, se uči njenih preferenc, sklepa 

na podlagi podobnih odločitev kupcev in prilagaja njene odzive. L'Oréal je ustvaril prijetno 

izkušnjo, ki hitro in neopazno vodi kupca na poti od nakupa do nakupa in, ko se stopnja 

personalizacije povečuje, v zanko zvestobe. 

 

Tretja zmožnost je sposobnost kontekstualne interakcije. Gre za uporabo védenja, kakšna 

je porabnikova fizična ali virtualna lokacija na nakupni poti. Tako recimo nekatere spletne 

trgovine sporočijo stanje porabnikovega nedavnega naročila takoj, ko ta pristane na domači 

strani, ali pa aplikacija letalske družbe sama prikaže karto takoj, ko uporabnik stopi na 

letališče. Veriga hotelov Starwood na primer gostu ob vstopu v hotel preko aplikacije pošlje 

številko sobe, ki jo lahko preveri s prstnim odtisom na svojem telefonu in, ko se gost približa 

sobi, telefon deluje kot virtualni ključ, ki odpira vrata. 

 

Četrto in zadnjo od štirih sposobnosti pa predstavlja inovacija porabnikove poti. Podjetja 

lahko inovirajo z neprestanim eksperimentiranjem in aktivno analizo porabnikovih navad in 

potreb, s ciljem doseganja dodatne priložnosti za razvoj odnosa s porabnikom in iskanja 

novih virov vrednosti (tako za porabnike kot za podjetje). Programska oprema, ki jo za to 

uporabljajo, pri najuspešnejših omogoča odprto testiranje, stalno pa se poslužujejo A/B 

testiranja. Primer preproste inovacije je npr. hotelska veriga Starwood, ki ponudbo sobne 

strežbe formira tako, da so na začetku opcije iz preteklih naročil. Porabnikovo pot pa lahko 

podjetja razširijo, najpogosteje s povezovanjem z drugimi ponudniki. Kraft je recimo svojo 

aplikacijo za sestavo  receptov povezal s spletno trgovino Peapood, ki stranki dostavi vse 

potrebne sestavine z recepta.  
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Takšne rešitve povečujejo vrednost in porabnikovo lojalnost. Najuspešnejše blagovne 

znamke dolgujejo svoj uspeh ne več le kvaliteti in vrednosti prodanega, ampak tudi 

superiornosti porabnikovih poti, ki jih ustvarjajo (Edelman & Singer, 2015b). 

2.4 Vrste nakupnega odločanja porabnikov 

V teoriji ločimo tri tipe nakupnega procesa, čeprav se v praksi te med seboj prepletajo: 

razširjeni nakupni proces, zoženi nakupni proces in rutinski nakupni proces (Kos Koklič & 

Vida, 2010; Mumel, 2001). V povezavi s temi procesi govorimo tudi o vpletenosti 

posameznika v nakup. Na vpletenost porabnika vplivajo različni dejavniki: individualni 

dejavniki (motivacija, stopnja pomembnosti, pomen in vrednost, ki mu jo izdelek 

predstavlja), objektivni dejavniki oziroma dražljaji (komunikacijski vplivi, razlike med 

alternativami) in situacijski dejavniki (uporaba, priložnost) (Zaichkowsky; Bloch v Fitriyani, 

Yuliati & Simanjuntak, 2017). Porabniki, ki razvijejo visoko vpletenost v nakup izdelka, 

bodo dobili bolj jasno predstavo o izdelku in njegovih lastnostih, ta jim bo predstavljal večji 

pomen, razvili pa bodo tudi močnejšo zavezanost (Mulyana; Harari & Hornik v Fitriyani, 

Yuliati & Simanjuntak, 2017). 

Večina nakupnih odločitev se ne pojavi samo enkrat, ampak se ponavljajo. Gre za odločanje 

iz navade oziroma rutinski nakupni proces, za kar je značilna nizka stopnja vpletenosti 

posameznika v nakup. Zahteva malo oziroma nič zavestnega napora, porabniku tako 

odločanje prihrani čas. Značilno je za izdelke, ki jih porabnik pogosto kupuje in za izdelke, 

ki so cenovno ugodni. Kasnejše vrednotenje nakupa je minimalno. Rutinsko odločanje je 

npr. prisotno pri kupovanju bencina (Mumel, 2001, str. 170). 

Naslednji proces, ki se prav tako pojavlja pri nizki vpletenosti posameznika, je zoženi proces 

odločanja. Pojavlja se pri vsakdanjih nakupih, tudi tu je iskanja informacij malo, porabnik 

nima časa, virov in motivacije, da bi se prebil skozi vse stopnje odločanja. Porabnik kupuje 

znamko, ki jo prepozna, ali pa izbere znamko, ki je najcenejša, včasih pa se odloči tudi za 

poskus zamenjave. Na zamenjavo znamke vplivajo aktivnosti, kot so ponujanje vzorcev, 

kuponov … Ponakupnega vrednotenja je sorazmerno malo.  

Razširjeni proces nakupa je zelo natančen in razdelan, pojavi se pri visoki vpletenosti 

posameznika, kadar ima ta dovolj časa za premislek in se alternative precej razlikujejo med 

seboj. Stroški tveganja napačnih odločitev so visoki. Porabnik išče informacije in tehta 

možnosti, vrednoti alternative, po nakupu pa se pojavi vrednotenje odločitve. Najpogosteje 

je tak nakupni proces prisoten pri nakupu dražjih izdelkov oziroma izdelkov, ki jih kupujemo 

redko (pohištvo, avtomobili …) (Fitriyani, Yuliati & Simanjuntak, 2017; Mumel, 2001, str. 

171).  

Prehranska dopolnila so sestavljena iz več učinkovin, njihov proizvodni postopek in 

mehanizmi delovanja so kompleksni. Prag znanja oziroma poznavanja prehranskih dopolnil, 

njihove sestave in delovanja je visok. Skladno s teorijo o nakupnem procesu bodo porabniki, 
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ki nimajo dovolj lastnega znanja, iskali zunanje informacije in s tem minimalizirali nakupno 

tveganje pri izdelkih z visokim nakupnim tveganjem, kamor lahko umeščamo tudi 

prehranska dopolnila. Cena prehranskih dopolnil je pogosto zelo visoka, vendar pa finančno 

tveganje ni edino – poraja se tudi skrb ob morebitni neučinkovitosti izdelka, ali celo tveganje 

za zdravje in pojav stranskih učinkov (Chang & Huang, 2019, str. 262). Dvomi glede 

jemanja in morebitni stranski učinki lahko ustvarijo psihološki pritisk, porabniki pa lahko 

naletijo tudi na družbeno tveganje, ki se kaže v neodobravanju s strani družine in prijateljev 

(Chang & Huang, 2019, str. 263). 

Raziskava nakupnega procesa slovenskih porabnikov je pokazala, da v kategoriji 

prehranskih dopolnil od spodbude do nakupa preteče precej časa. Velik delež porabnikov 

opravi nakup v roku enega tedna, večina pa nakup izvede v roku enega meseca. Kljub temu, 

da so ti nakupi precej načrtovani, jih je še vedno dobra tretjina podvržena dobri ponudbi ali 

impulzivni želji (Iprom.si, 2013). 

2.5 Trend spletnega nakupovanja 

Zaradi spremenjenih značilnosti sodobnega porabnika, ki so v veliki meri posledica 

digitalizacije in sem jih podrobneje opredelila v poglavju 2.1, lahko govorimo o 

spremenjenem nakupnem vedenju porabnikov. Ena ključnih sprememb je izbira sodobnih 

tržnih poti, tj. spletnega nakupovanja. To je izredno priročno in ekonomično. Zbiranje 

informacij je enostavno, porabniki lahko zlahka primerjajo cene ponudnikov, nakup je 

opravljen kadarkoli v dnevu, tudi dostava je hitra in enostavna. Slabosti spletnega 

nakupovanja pa so pomanjkanje občutka varnosti in zasebnosti ter pomanjkanje globalno 

sprejetih standardov kakovosti. V procesu spletnega nakupovanja ni možnosti vnaprejšnjega 

preizkušanja in preverjanja izdelka (Turban & King v Konečnik Ruzzier, 2018, str. 87). 

Spletnega nakupovanja je čedalje več, do neke mere že nadomešča nakupe v fizičnem okolju. 

Večina avtorjev se strinja, da je nakupno vedenje porabnika podobno kot v fizičnem okolju 

(Konečnik Ruzzier, 2018, str. 87). Model spletnega nakupovanja je prav tako sestavljen iz 

petih stopenj, in sicer iskanja informacij o izdelku, ocenjevanja možnosti o spletnem nakupu, 

naročanja izdelka, plačila izdelka in dostave izdelka (Gupta & Chatterjee v Konečnik 

Ruzzier, 2018, str. 87).  

Tudi v Sloveniji je zaznati razvoj spletne prodaje na področju skrbi za zdravje in zdravega 

počutja, na področju ohranjanja in zmanjševanja telesne teže, športne prehrane in 

prehranskih dopolnil (Euromonitor International, 2016). Pri nas ima sicer prodajno mesto še 

vedno zelo pomembno vlogo, lekarne ostajajo dominantni prodajni kanal prehranskih 

dopolnil, predvsem zaradi možnosti svetovanja pri nakupu (Euromonitor International, 

2016; Iprom, 2013), s svojimi spletnimi trgovinami pa s pridom izkoriščajo trend spletne 

prodaje (Euromonitor International, 2016; NIJZ, 2016). V raziskavi slovenskih spletnih 

uporabnikov je bilo ugotovljeno, da se nakup preko spletne strani zaključi v 16 odstotkih, 

kar je bil izmed vseh kategorij največji delež (ostale kategorije so bile še nakup avtomobila, 
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najem kredita, bančne storitve, zavarovanje, gospodinjski aparati, potovanje oziroma 

počitnice, kozmetični izdelki, zabavna elektronika in računalništvo) (Iprom, 2013).  

V raziskavi Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, kjer so primerjali osem 

spletnih ponudnikov prehranskih dopolnil, so ocenili, da je spletna nakupna izkušnja v večini 

zelo dobra. Ocenjevali so faktorje, kot so: ali trgovina nudi telefonsko pomoč uporabniku, 

koliko časa bo uporabnik na naročeno čakal in kakšne možnosti plačila nudijo. Najslabše, a 

še vedno z oceno »dobro«, se je odrezal ponudnik Lekarnar.com, saj ni imel posebej 

izpostavljene številke za pomoč uporabnikom. Vsi pa so se dosledno držali navedenega 

dobavnega roka (Potrošnikov Zoom, 2019).  

2.6 Teorija načrtovanega vedenja 

Teorija načrtovanega vedenja (angl. Theory of planned behaviour) je ena izmed teorij, s 

katero je pogosto preučevano vedenje porabnikov na področju vedenj, povezanih z zdravjem 

in prehrano (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001, str. 621; Dutta in Singh, 2015, str. 11). 

Gre pravzaprav za nadgradnjo starejše teorije razumne akcije (TRA) (angl. Theory of 

reasoned action), socialno kognitivnega modela, ki predpostavlja, da je posameznikovo 

vedenje v veliki meri odvisno od vedenjske namere, ki je funkcija dveh kognitivnih 

dejavnikov: stališča do vedenja in zaznanih normativnih pričakovanj referenčne skupine 

(Ajzen, 1991; Radovan, 2001; Dutta in Singh, 2015, str. 9). Teorija razumne akcije 

predpostavlja, da se ljudje o svojem vedenju zavestno odločajo in ga nadzorujejo (Radovan, 

2001, str. 105). Ta predpostavka pa ne drži vedno, zato  Ajzen teorijo razumne akcije kasneje 

dopolni z novim dejavnikom: zaznano kontrolo vedenja (Ajzen & Madden v Radovan, 

2001). S tem je TRA pridobila novo razsežnost prenašanja tudi na vedenja, kjer je 

zaznavanje lastne kontrole nad vedenjem pomemben motivacijski dejavnik (Radovan, 2001, 

str. 106). 

Slika 3: Model teorije načrtovanega vedenja 

 
Vir: Ajzen (1991). 
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Model teorije načrtovanega vedenja (slika 3) implicira, da naj bi vedenje porabnikov v veliki 

meri napovedovala vedenjska namera oziroma t.i. odločitev o delovanju (Conner, Kirk, Cade 

& Barrett, 2003, str. 1). Vedenjska namera je torej neposredna predstopnja vedenja in 

predstavlja motivacijo za vedenje (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001; Conner, Kirk, Cade 

& Barrett, 2003). Odvisna je od stališč do vedenja, subjektivnih norm in zaznanega nadzora 

nad vedenjem (Ajzen, 1991).  

Stališča predstavljajo posameznikova vrednotenja oziroma odnos do nekega vedenja, ali je 

ta nekemu vedenju naklonjen in ga ocenjuje kot pozitivnega ali ne (Ajzen, 1991, str. 188; 

Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2003, str. 1). Pojem subjektivne norme opredeljuje družbene 

norme, zaznane pritiske družbe na posameznikovo izvedbo nekega vedenja (Ajzen, 1991, 

str. 188).  

Zaznana kontrola vedenja je posameznikova percepcija, kako zlahka oziroma kako 

težavno bo neko vedenje izvedeno (Ajzen, 1991, str. 183; Dutta in Singh, 2015, str. 9–10; 

Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2003, str. 1). Posameznik presoja notranje (lastne zmožnosti, 

kompetence) in zunanje dejavnike (pogoji, situacija) (Ajzen, 1991; Ajzen & Madden v 

Radovan, 2001, str. 106). Ta dejavnik ima možnost vpliva na vedenje preko vedenjske 

namere ali neposredno, in sicer takrat, ko je mnenje o zaznanem vedenjskem nadzoru v 

skladu z dejanskim nadzorom (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2003). Kadar so ljudje mnenja, 

da nimajo nadzora nad nekim vedenjem, pozitivna stališča in pozitivne norme niso dovolj, 

da bi bila vedenjska namera visoka (Radovan, 2001). 

V kolikor imajo posamezniki pozitivna stališča do nekega vedenja, zaznavajo določeno mero 

družbenega pritiska in imajo občutek, da imajo nadzor nad uspešnostjo načrtovanega 

vedenja, obstaja večja verjetnost, da se bo vedenje odvilo (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 

2001, str. 622; Dutta & Singh, 2015, str. 9). Stališča in zaznana kontrola vedenja naj bi bila 

najboljša napovednika zdravega prehranjevanja (Povey in drugi; Sjoberg in drugi v Dutta in 

Singh, 2015, str. 11). Conner, Kirk, Cade & Barrett (2001) so v svoji raziskavi kot 

pomembna napovedovalca jemanja prehranskih dopolnil navedli še vrednotenje zdravja in 

zaznano dovzetnost za bolezni. 

Na vedenjsko namero pa vplivajo tudi drugi dejavniki, ki niso vključeni v model teorije 

načrtovanega vedenja. To so demografske ali osebnostne značilnosti, spremenljivke, ki 

zadevajo konkretno vedenje oziroma situacijske spremenljivke, ki vplivajo na samo vedenje. 

(Radovan, 2001, str. 105). Vzroke vedenja je torej smiselno iskati v interakciji med 

posameznikovimi psihološkimi značilnostmi in značilnostmi okolja oziroma situacije 

(Radovan, 2001). 

2.7 Dejavniki jemanja prehranskih dopolnil  

Več avtorjev se strinja, da so značilnosti porabnikov prehranskih dopolnil dokaj dobro 

poznane, vendar pa kljub naraščajočemu številu raziskav na tem področju dejanski razlogi 



26 

 

oziroma motivi za jemanje ostajajo slabše raziskani (Bailey, Gahche, Miller, Thomas & 

Dwyer, 2013). 

Webb (2006) v svojem delu omenja štiri ključne skupine vzorcev jemanja prehranskih 

dopolnil: nadomeščanje hranil zaradi premajhnega vnosa le-teh, nadomeščanje pri 

povečanih potrebah hranil zaradi različnih zdravstvenih stanj, kot zdravljenje oziroma 

preventivo pred boleznimi ter za izboljšanje športne uspešnosti. Podobno ugotavljajo tudi 

drugi avtorji. Glede na opravljene raziskave sta dva najpogostejša razloga vzdrževanje 

dobrega počutja in zdravja ter premostitev pomanjkanja hranil v prehrani (Bailey, Gahche, 

Miller, Thomas & Dwyer, 2013; CRN Consumer Survey, 2018; Dickinson, Blatman, El-

Dash & Franco, 2014; Dickinson in MacKay 2014). Avtorji pogosto omenjajo tudi jemanje 

kot preventivo pred boleznimi in jemanje za namene zdravljenja (Neuhouser, 2003; Peters, 

Shelton & Sharma 2003). Ameriška raziskava treh starostnih skupin kot glavni razlog za 

jemanje pri vseh starostnih skupinah navaja splošno skrb za zdravje in dobro počutje. Pri 

mlajši in srednji starostni skupini je na drugem mestu jemanje z namenom povečanja 

energije, obema je skupno tudi jemanje zaradi premostitve pomanjkanja hranil iz prehrane, 

večanje odpornosti in skrb za lase, kožo in nohte. Med mlajšimi posamezniki je pomemben 

razlog tudi upravljanje s telesno težo, srednja starostna skupina pa jih jemlje tudi zaradi 

vpliva na prebavo. V skupini nad 55 let so pomembni razlogi še skrb za zdravje kosti, 

sklepov in srčno-žilnega sistema ter želja po zdravem staranju (CRN Consumer Survey, 

2018). 

Našteti razlogi so precej splošne narave. Podrobnejši razlogi za jemanje so kompleksnejši, 

sestavljeni iz družbenih, psiholoških, ekonomskih faktorjev in posameznikovega védenja 

(Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001, str. 622). Neuhouser (2003) omenja motive za jemanje 

kot so zaznana dovzetnost za bolezni, obstoječe zdravstveno stanje, prevzemanje nadzora, 

prepričanje o učinkovitosti izdelkov, ekonomske dejavnike. S pomočjo obsežne kvalitativne 

raziskave severnoameriške populacije avtorja Nichter in Thompson (2006) predstavita 

naslednje ugotovitve in motivacijske dejavnike, ki sta jih zaznala pri intervjuvancih, in jih 

razdelita v pet širših skupin razlogov, ki jih navajam spodaj. 

1. Izboljšanje zdravja 

Zdravje je postalo nekakšen »projekt odgovornega posameznika«. Ne gre več zgolj za 

odsotnost bolezenskih stanj, ampak za prizadevanje k splošnemu dobremu počutju. Sem 

avtorja umestita razloge, kot so »anti-aging« (ukrepi za zdravo in kasnejše staranje), zdrav 

življenjski stil, bistrost uma, lepši izgled ter izboljšana mentalna, psihična, spolna 

zmogljivost. Intervjuvanci so povedali, da se z jemanjem prehranskih dopolnil počutijo 

bolje, ker delajo »nekaj pozitivnega za zdravje«, ker to »sodi v zdrav življenjski stil« 

(Nichter & Thompson, 2006). Ta motivacijski dejavnik prav tako omenjajo drugi avtorji 

(Bailey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 2013; Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001; 

Dickinson, Blatman, El-Dash & Franco, 2014; Dickinson & MacKay, 2014; Neuhouser, 

2003; Webb, 2006). 
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2. Zmanjševanje škode (angl. »harm reduction«) 

Nichter in Thompson (2006) omenjata motivacijo za jemanje prehranskih dopolnil kot 

iskanje ravnotežja med škodljivimi navadami in skrbjo za zdravje oziroma blaženje 

škodljivih navad. Gre tudi za poskus nevtralizacije škodljivih dejavnikov iz okolja, blaženje 

stresa, dopolnjevanje specifičnih diet ter ekonomski faktor (»ne morem si privoščiti, da bi 

zbolel/a«) (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001; Nichter & Thompson, 2006).  

3. Upiranje boleznim  

Tu gre za dva glavna motivacijska dejavnika, jemanje prehranskih dopolnil z namenom 

izboljšanja imunskega sistema in zatiranje bolezni, ko se pokažejo prvi znaki (Neuhouser, 

2003; Nichter & Thompson, 2006; Webb, 2006). 

4. Obvladovanje bolezni  

Lajšanje stranskih učinkov zdravil, dopolnjevanje zdravljenja, obvladovanje kroničnih 

bolezni, upočasnjevanje poteka bolezni (Nichter & Thompson, 2006). 

5. Ideologija  

Med ideološke motive za jemanje prehranskih dopolnil spadajo stremenje k naravnim 

rešitvam zdravstvenih problemov, ideološka prepričanja, da je naravno bolj zdravo, dvom v 

zdravstvo in farmacijo (Nichter & Thompson, 2006). 

Podobne razloge za jemanje prehranskih dopolnil kot Nichter in Thompson pa navajajo tudi 

Peters, Shelton in Sharma (2003). Na podlagi izvedbe poglobljenih intervjujev med 

prebivalci ZDA so te razloge razvrstili v dve skupini, ki pa se pogosto prepletata: jemanje 

zaradi fizičnih koristi in jemanje zaradi psiholoških koristi. Tudi oni ugotavljajo, da je pogost 

ideološki motiv dvom v zdravstvo, pojavlja se dvom v pravilnost zdravnikove diagnoze in 

zmogljivost predpisanih zdravil. Z jemanjem pravzaprav dopolnjujejo predpisane terapije, 

gre pa tudi za dejavnik obvladovanja bolezni. Kot psihološke motive za jemanje 

intervjuvanci navajajo preventivo: preprečevanje morebitnih prihodnjih zdravstvenih težav, 

kjer gre za nekakšno »obliko zavarovanja«, zaradi katere so bolj brezskrbni, mirnejši, ter 

preprečevanje potrebe po obisku zdravnika, kar jim prinaša finančno in čustveno korist. 

Ostali psihološki motivi so še pridobivanje občutka nadzora nad zdravjem, jemanje zaradi 

slabe prehrane in nezdravega življenjskega stila.  

Avtorji se v glavnem strinjajo, da ostaja področje kompleksnejših motivov za jemanje 

prehranskih dopolnil slabše raziskano. Tudi sama ugotavljam, da je dostopnih raziskav na to 

temo zelo malo. 
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3 KVALITATIVNA RAZISKAVA DEJAVNIKOV NAKUPA IN 

UPORABE PREHRANSKIH DOPOLNIL 

3.1 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrskega dela je raziskati področje prehranskih dopolnil in vedenja porabnic, 

njihove razloge in motive za nakup prehranskih dopolnil. Z magistrskim delom želim 

prispevati k razumevanju kompleksnosti področja, saj gre za velik in rastoč trg, ki se dotika 

kompleksne in vedno bolj aktualizirane sfere naše družbe: zdravstvenega varstva. 

V okviru raziskovalnega vprašanja me zanima, kateri so dejavniki vpliva na nakup in 

uživanje prehranskih dopolnil pri slovenskih porabnicah. Zanimalo me bo torej, zakaj jih 

sploh uživajo ter kaj jih prepriča v nakup.  

 

Cilj magistrskega dela je s študijo sekundarne literature orisati problematiko in ključne 

dejavnike odločanja porabnic glede nakupa prehranskih dopolnil, nato pa z izvedbo 

kvalitativne raziskave odgovoriti na raziskovalno vprašanje.  

3.2 Metodologija 

V teoretičnem delu naloge sem uporabila metodo zbiranja sekundarnih podatkov, metodo 

deskripcije in kompilacije. Empirični del pa predstavlja zbiranje primarnih podatkov s 

pomočjo kvalitativne tehnike, poglobljenih polstrukturiranih intervjujev.  

Preučevana tematika je takšna, da dopušča tako kvantitativne kot kvalitativne metode. 

Kvalitativne metode so primernejše, kadar želimo razumeti razloge in motive v ozadju 

preučevanega problema s ciljem poglobljenega razumevanja tematike (Čater, 2017). Želimo 

razumeti in ne zgolj izmeriti (Nair, 2009, str. 53). 

Izbrana metoda se mi zdi primerna, saj želim z delom poglobiti razumevanje vedenja 

porabnic, njihove motive in odnos do uporabe in nakupovanja prehranskih dopolnil. 

Opažam, da so raziskave podobnih tematik največkrat preučevane s kvantitativnimi 

raziskavami (anketami), kvalitativnih raziskav je zelo malo. Področje prehranskih dopolnil 

je povezano s področjem zdravja, ki je intimna, lahko tudi občutljiva tema. Tehnike 

intervjujev so pri takšnih tematikah primernejše od kvalitativne tehnike skupinskih 

pogovorov (Čater, 2017).  

Intervjuvanke bom najprej prosila za izpolnitev kratkega vprašalnika (priloga 2), s katerim 

bom pridobila demografske podatke in del življenjsko stilnih podatkov. S tem bom dosegla, 

da bosta ti dve kategoriji podatkov podani na hiter in zgoščen način, saj ocenjujem, da pri 

tem ni potrebe po odprtih vprašanjih. Sam intervju bo zato krajši kot bi bil sicer, s tem pa se 

bom v večji meri izognila tveganju, da bi se sogovornicam intervju zazdel predolg in bi se 

vmes naveličale oziroma ga morda želele pospešiti z bolj površnim odgovarjanjem. 
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Na podlagi ugotovitev iz teoretičnega dela sem oblikovala opomnik (priloga 1), v katerem 

so navedeni preučevani vsebinski sklopi in ključna vprašanja. 

Izbor sogovornic temelji na namenskem vzorčenju (angl. purposive sampling). Tak način 

vzorčenja je primeren, ko želimo, da vzorec izpolnjuje določene kriterije, bistvene za 

raziskavo (Abdillah & Hartono v Fitriyani, Yuliati & Simanjuntak, 2017). Gre za izbor 

tipičnih enot, v tem primeru ženskih oseb, ki po moji presoji dobro predstavljajo skupino 

porabnic prehranskih dopolnil. Rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na populacijo. 

Pri izbiri vzorca sem pazila, da sem izbrala samo posameznice, ki ne delajo v zdravstvu ter 

poklicno niso povezane s prodajo prehranskih dopolnil, so pa uporabnice prehranskih 

dopolnil. Upoštevala sem, da želim vzorec s posameznicami iz različnih starostnih skupin, 

saj je starost pomemben dejavnik pri preučevanju nakupnega vedenja, povezanega s 

prehranskimi dopolnili. Kljub temu, da sem dobila vzorec, kjer so zajete različne starostne 

skupine, pa sem neuspešno poskušala pridobiti žensko, ki bi bila stara med 30 in 40 let. Z 

nekaj osebami sem sicer bila v kontaktu, vendar so nekatere jemale premalo prehranskih 

dopolnil, da bi bile reprezentativne sogovornice, ena pa bi sicer spadala v želeno skupino, 

vendar ni želela opraviti pogovora, sploh pa ne takega, ki bi se zvočno snemal. Najlažje je 

bilo k pogovorom povabiti posameznice, stare do 30 let, tudi med 40 in 60 let starimi 

ženskami je bilo veliko interesa za pogovor. Težje je bilo pridobiti posameznice nad 60 let, 

vendar mi je vseeno uspelo opraviti dva pogovora z uporabnicama, starejšima od 70 let.  

Zaradi epidemije covid-19 sem se bila primorana poslužiti intervjuvanja na daljavo. Šest 

intervjujev sem izvedla preko spletnega konferenčnega sistema ZOOM, in sicer video 

konference. Z dvema intervjuvankama sem govorila preko video klica Facebook 

Messengerja, s štirimi intervjuvankami pa sem imela klasičen telefonski pogovor. Vsi 

intervjuji so bili zvočno snemani s privolitvijo, intervjuje sem nato prepisala. Vseh dvanajst 

prepisov je priloženih v prilogah 3–14.  

Vprašalnik, s katerim sem pridobila demografske in del življenjsko stilnih podatkov, sem 

intervjuvankam poslala v elektronski obliki, te pa so ga pred ali po koncu intervjuja 

samostojno izpolnile in mi ga vrnile. Tri intervjuvanke so izrazile željo, da vprašalnik 

izpolnijo tako, da jim ga po intervjuju preberem, one pa mi povedo odgovor (dve izmed treh 

sta bili starejši gospe, za kateri sklepam, da računalnika nimata oziroma dela z njim nista 

vajeni). Pogovore sem izvedla med 25. marcem in 8. aprilom 2020, dolgi pa so bili od 15 do 

31 minut. Največ prilagajanja vprašanj iz opomnika je bilo potrebnega pri pogovoru z 

najstarejšima intervjuvankama 11 in 12. Intervjuvanke sem kodirala s številkami 1–12 glede 

na njihovo starost na dan pogovora, od najmlajše (1) do najstarejše (12).  
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Tabela 1: Demografski podatki intervjuvank 

Intervjuvanka Starost Izobrazba Dohodek 

I1 23 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba podpovprečen 

I2 26 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba nadpovprečen 

I3 28 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba povprečen 

I4 28 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba podpovprečen 

I5 44 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba nadpovprečen 

I6 49 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba povprečen 

I7 53 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba nadpovprečen 

I8 55 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba nadpovprečna 

I9 57 let Srednješolska izobrazba povprečen 

I10 59 let Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba povprečen 

I11 75 let Srednješolska izobrazba podpovprečen 

I12 79 let Srednješolska izobrazba podpovprečen 

Vir: Lastno delo. 

3.3 Analiza rezultatov po tematskih sklopih 

Na podlagi ugotovitev predhodnih raziskav v literaturi, sem oblikovala več vsebinskih 

sklopov, ki jih podajam v nadaljevanju. 

3.3.1 Demografija  

V sklopu demografskih podatkov me je zanimala starost posameznice, najvišja dosežena 

stopnja izobrazbe in okvirna stopnja mesečnega dohodka. Spol je bil izbran vnaprej, saj je 

raziskava usmerjena v preučevanje nakupnega vedenja ženskih uporabnic. Posameznikova 

starost je v literaturi omenjena kot pomemben dejavnik pri uporabi prehranskih dopolnil. Od 

starosti posameznika naj bi bilo odvisno, katera prehranska dopolnila jemlje oziroma kako 

je nagovarjan (Daniells, 2018; DeLorme v Thompson, 2014; Marketwatch, 2019). V 

literaturi se pogosto omenjajo razlike med starostno skupino 18–34 let, 35–54 let in tisto nad 

55 let, zato bom tekom analize pozorna tudi na morebitne razlike med starostnimi skupinami.  

V literaturi se kot eni izmed značilnosti porabnikov prehranskih dopolnil omenjata tudi višja 

izobraženost in dober socio-ekonomski status (Bailey, Gahche, Miller, Thomas & Dwyer, 
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2013; Dickinson & MacKay, 2014; Makarovič, 2010; Marques-Vidal in drugi, 2009). To je 

bilo prav tako dokazano v številnih raziskavah ženskih uporabnic  (Neuhouser, 2003). Izmed 

dvanajstih intervjuvank jih ima devet višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, 

tri intervjuvanke pa imajo srednješolsko izobrazbo. Podatki o mesečnem dohodku so bili 

enakomerno razporejeni. V primerjavi s povprečno slovensko neto plačo za leto 2019 imajo 

štiri sogovornice podpovprečen dohodek, štiri intervjuvanke povprečen dohodek, ter prav 

tako štiri nadpovprečnega. Izmed štirih posameznic s podpovprečnem dohodkom sta, 

nepresenetljivo, obe upokojenki in ena študentka. Ne gre torej za vzorec, ki bi potrjeval 

predpostavko iz literature, da imajo uporabniki prehranskih dopolnil praviloma dober 

socialno-ekonomski status. 

3.3.2 Življenjski stil 

Kot omenjeno v uvodu, se skrb za zdravje in dobro počutje na splošno viša. Število kadilcev 

upada (Toš & Malnar v Kamin 2006, str. 141), poudarja se vloga prehrane pri ohranjanju 

zdravja in preprečevanju kroničnih bolezni (Ooi, 2009, str. 12; Peters, Shelton & Sharma, 

2003, str. 120). Porabniki prehranskih dopolnil naj bi redkeje kadili, se bolj zdravo 

prehranjevali, se pogosteje ukvarjali s športom (Marques-Vidal in drugi, 2009) in trudili 

dovolj spati (Dickinson, Blatman, El-Dash & Franco, 2014).  

Šport je pomembna podkategorija skrbi za zdravje (Euromonitor International, 2017), 

prehranska dopolnila pa so pomemben del športne prehrane (Chu, 2016; Grand View 

Research, 2018). Izboljšanje športne uspešnosti je eden izmed vidnejših razlogov uporabe 

prehranskih dopolnil (Webb, 2006). Pogost razlog za jemanje pa je tudi nadomeščanje hranil 

zaradi premajhnega vnosa le-teh iz prehrane (Webb, 2006). Gre za subjektivno mnenje 

posameznika o tem, ali s prehrano zaužije dovolj hranil (Pajor, Eggers, Curfs, Oenema & de 

Vries, 2017). Vendar pa so raziskave opozorile na paradoks, in sicer se naj bi prehranskih 

dopolnil največ posluževali ravno tisti posamezniki, ki jih zaradi ustrezne prehrane ne bi 

potrebovali (Cerar, 2016; Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001; Pajor, Eggers, Curfs, Oenema 

& de Vries, 2017). 

Pa vendar je eden izmed ugotovljenih razlogov za uživanje prehranskih dopolnil 

»zmanjševanje škode«, kamor med drugim spada blaženje posledic nezdravih navad (npr. 

kajenja, prevelike potrošnje alkohola in nezdrave prehrane) in spopadanje s stresom (Nichter 

& Thompson, 2006; Thompson & Troester v Peters, Shelton & Sharma, 2003). Pri tem gre 

za psihološke motive oziroma koristi. V sklopu življenjsko stilnih značilnosti zato 

preverjam, kakšna je pogostost uživanja alkohola med intervjuvankami, kako se 

prehranjujejo, ali kadijo, koliko spijo, ali se ukvarjajo s športom ter ali uspešno obvladujejo 

stres. Dejavnika prehrana in šport sta zastopana v obliki odprtih vprašanj, saj se bolj 

neposredno dotikata preučevane teme in želim tu pridobiti več informacij, ostale tematike 

pa umeščam v vprašalnik (priloga 2). 
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Podatki, pridobljeni s kratkimi anketnimi vprašalniki so v skladu z ugotovitvami iz literature, 

da porabniki prehranskih dopolnil redkeje kadijo (Marques-Vidal in drugi, 2009). Med 

dvanajstimi intervjuvankami ni nobene, ki bi redno kadila. Pet jih nikoli ne kadi, štiri so 

kadile v preteklosti, vendar so s tem prenehale. Na to lahko gledamo tudi v kontekstu 

aktivnega prizadevanja za zdrav življenjski stil, ki ga v literaturi povezujejo z jemanjem 

prehranskih dopolnil. Nobena se ni odločila za odgovor »občasno«, je pa ena pod komentar 

zapisala, da kadi redko, druga pa, da kadi enkrat ali dvakrat na leto.  

Pri potrošnji alkohola me je zanimalo, kakšna je ta v danem časovnem okviru. Pri opredelitvi 

možnih odgovorov sem si pomagala z lestvico Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Zmerno uživanje alkohola pri ženski naj bi pomenilo zaužitje ene enote alkohola na dan. 

Meja manj tveganega pitja alkohola pri ženskah je torej ne več kot 7 enot alkohola na teden 

(NIJZ.SI, 2010). Podatki kažejo na skladnost s predpostavko iz teorije, da porabniki 

prehranskih dopolnil v skladu z zdravim življenjskim slogom le malokrat posegajo po 

alkoholnih pijačah. Tri intervjuvanke nikoli ne pijejo alkohola, pet jih alkohol konzumira 

nekajkrat letno, npr. ob posebnih priložnostih, štiri intervjuvanke pa spijejo manj kot sedem 

enot alkohola na teden. Nobena ni izbrala odgovora »več kot sedem enot alkohola na teden«, 

prav tako ni v prostor za komentar nobena podala drugega odgovora. Seveda pa moram pri 

tovrstnih vprašanjih sprejeti tveganje, da osebe izbirajo družbeno sprejemljive/zaželene 

odgovore. 

Predpostavka, da porabniki prehranskih dopolnil poskušajo dovolj spati, se je tu izkazala za 

točno. Kar deset intervjuvank je namreč izbralo odgovor, da spijo od sedem do devet ur na 

noč. Ena intervjuvanka spi pet do šest ur na noč, najstarejša sogovornica pa pravi, da spi 

manj kot pet ur na noč. 

Kar devet intervjuvank je pri vprašanju o obvladovanju stresa obkrožilo odgovor, da se z 

njim spopadajo srednje uspešno (da ga poskušajo obvladati, vendar je prisoten). Le tri 

intervjuvanke so obkrožile odgovor, da se z njim spopadajo uspešno in ne občutijo 

pretiranega stresa. Nobena intervjuvanka ni obkrožila odgovora, da pod stresom sploh ni, 

prav tako pa nobena ni mnenja, da se z njim spopada neuspešno in da je pogosto pod stresom. 

Tudi tu so imele intervjuvanke možnost, da same dodajo komentar, vendar se te opcije ni 

poslužila nobena. Več o povezavi stresa z jemanjem prehranskih dopolnil pa omenjam 

kasneje v poglavju Dejavniki jemanja prehranskih dopolnil (3.3.10.). 

3.3.2.1 Prehranski vzorci 

Kot omenjeno v prejšnjem poglavju, sem prehranske vzorce kot del življenjskega stila 

preverjala v pogovorih in ne v vprašalnikih, saj me je to podrobneje zanimalo. Sogovornice 

sem spraševala, ali se trudijo oziroma ali jedo zdravo, ter kaj to za njih pomeni. Ker je 

nezadosten vnos hranil eden izmed razlogov za potrošnjo prehranskih dopolnil, sem 

preverjala tudi, ali so mnenja, da s svojo prehrano zagotovijo vnos vseh potrebnih hranil 

(Pajor, Eggers, Curfs, Oenema & de Vries, str. 164). Danes obstaja veliko različnih 

https://www.nijz.si/sl/uzivanje-alkohola-in-njegova-skodljivost-v-nosecnosti
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interpretacij, kaj pomeni zdrava prehrana. Webb (2006) pravi, da bi se verjetno večina 

nutricionistov in dietetikov strinjala, da je smiselno jesti žita, krompir, veliko sadja in 

zelenjave, zmerne količine pustega mesa, rib in mlečnih izdelkov, ter čim manj sladke in 

mastne hrane. Vendar pa je danes okoli tega, kaj je zdravo in kaj ne, veliko različnih mnenj. 

Pod vprašaj se postavlja tudi omenjena prehrambna piramida. V to, kaj je zdravo in kaj ne, 

se ne bom podrobneje spuščala, zanimalo me bo predvsem subjektivno zaznavanje zdrave 

prehrane, kot ga imajo sogovornice. 

Najpogosteje (in sicer pri intervjuvankah I1, I2, I4, I5, I6, I8, I9, I10, I11, I12) se izpostavlja 

pomen sadja in zelenjave. Intervjuvanka 1 (23 let) ponazori, da to dvoje za njo predstavlja 

nekakšen minimum: »Em, ja no, vsekakor se trudim jesti zdravo, čeprav mi to večkrat ne 

uspe, ampak se vseeno trudim, da jem dovolj vsaj zelenjave pa sadja …« Prav tako se pri 

večini (I4, I5, I6, I7, I8, I10, I11, I12) kot zdrava prehrana omenja sveža, lokalno pridelana 

hrana, najpogosteje v navezavi na zelenjavo in sadje. Intervjuvanka 6 (49 let) pravi: »Za 

mene izgleda zdravo prehranjevanje tako, da jem predvsem domače, lokalno. Da je v 

vsakodnevni prehrani veliko zelenjave, pa tudi nekaj sadja. V bistvu jem vse, trudim pa se, 

da največ tega, kar sem rekla. Doma pridelano, lokalno, sadje, zelenjava, pa seveda vse 

ostalo. Sem vsejed.«  

Kot pomemben dejavnik zdrave prehrane se omenja tudi pestrost, raznovrstnost 

(intervjuvanke I4, I5, I6, I9, I10). Pri dveh je prisoten še malce bolj zadržan odnos do 

pogostega uživanja mesa. Intervjuvanka 9 (57 let) je na to temo povedala: »Zdravo 

prehranjevanje je predvsem, da je mešano, ne da bi katerokoli vrsto živila izločila. Da je 

čim bolj pestra prehrana. To pomeni zelenjava, žitarice, meso v ne enormnih količinah, pa 

seveda tudi mlečni izdelki.« Intervjuvanka 12 (79 let) prav tako pravi, da »mesa ne vsak 

dan«. Dve izmed štirih milenijk pa mesa sploh ne uživata. Intervjuvanka 3 (28 let) je veganka 

in enači zdrav način prehranjevanja s tem ter z nepredelano hrano. Intervjuvanka 2 (26 let) 

pa je vegetarijanka, pravi pa tudi, da po šesti uri poskuša ne jesti. Tudi intervjuvanka 4 (28 

let) omenja, da zvečer poskuša omejiti vnos ogljikovih hidratov. Ostale tega, da bi pazile, ob 

kateri uri jedo, ne omenjajo, najstarejša intervjuvanka pa omenja dejstvo, da mora zvečer kaj 

lahkega pojesti zaradi jemanja zdravil. 

Pri intervjuvankah 10 (59 let) in 11 (75 let) se kažejo prehranski vzorci v povezavi z 

obstoječimi bolezenskimi stanji. Intervjuvanka 10 namreč pravi: »Jaz se trudim jesti zdravo, 

kolikor se le da. Zato, ker imam tudi zdravstvene težave.« Podobno pravi tudi intervjuvanka 

11 in pri tem poudari še pomen lokalne in pestre prehrane: »Ja, hrano na splošno bi lahko 

rekla, da jem zdravo, zato, ker imamo v starosti nabrana razna obolenja, katera je treba s 

hrano uravnovešat, da ni treba še dodatnih zdravil. Recimo vrtna zelenjava, ohrovt, 

paradižnik, kumare, fižol, krompir. Imamo to vse na vrtu.« 

Zanimalo me je še, ali menijo, da s svojo prehrano zagotovijo vnos vseh potrebnih hranil. 

Pritrdilen odgovor na vprašanje sem dobila zgolj od treh intervjuvank, od tega, zanimivo, od 

ene veganke in ene vegetarijanke (I3, I2). Kljub pritrdilnemu odgovoru pa tako 

intervjuvanka 2, ki je vegetarijanka, kot intervjuvanka 3, ki je veganka, omenjata 
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nadomeščanje B vitamina, ki je značilno prisoten v mesu. Intervjuvanka 2 pravi: »Ja, jaz 

mislim, da zagotovim. Edino, kar mogoče na sploh veganom in vegetarijancem primanjkuje, 

je kak B kompleks oziroma B vitamini, katere pa tudi s prehranskimi dopolnili občasno jem.« 

Intervjuvanka 3 pa nadomeščanje B vitamina in uživanje beljakovinskih dopolnil omenja 

kasneje v intervjuju. Lahko bi šlo za kontradiktornost, vendar bolj mislim, da vsa ta dopolnila 

enostavno enači s prehrano in na vse skupaj gleda kot na celoto. Nima torej neke skrbi, da 

ne bi dobila dovolj hranil, ni pa pomembno, kako jih dobi. Prehrane se loteva zelo 

premišljeno. Pravi: »Grahove proteine, riževe proteine in pa konopljine. Te pa občasno, 

samo po potrebi. /…/ Povezano je z mojim načrtovanjem mojega dnevnega jedilnika, če pač 

z ostalimi stvarmi ne zaužijem dovoljšno količino proteinov, takrat si potem dodam nekaj 

takega.« Pet intervjuvank (I1, I5, I9, I10, I11) je mnenja, da samo s prehrano ne zagotovijo 

zadostnega vnosa hranil, tri intervjuvanke (I6, I7, I12) pa niso prepričane oziroma pravijo, 

da ne vedo in se zdijo skeptične.  

Omenja se tudi problematika osiromašenosti zemlje in posledično hrane. Intervjuvanka 6 

(49 let) pravi: »Kaj pa vem, to odvisno koga bereš, koga poslušaš. Glede na to, kar jaz jem, 

bi po neki logiki morala zagotovit zadosten vnos vseh teh stvari, po drugi strani pa ko bereš, 

kako je zemlja oropana vseh mineralov, teh vitaminov, da tudi sadje in zelenjava tega več 

nimata. Pa kako je okolje onesnaženo, potem verjetno ne zadostim.« Podobno omenja tudi 

intervjuvanka 7 (53 let): »Trudim se, verjetno pa ne zagotovim, ker je hrana sama po sebi 

osiromašena.« 

Intervjuvanka 11 (75 let) izpostavi še vidik termične obdelave: »To najbrž nikoli ne, zato ker 

s kuho se marsikaj uniči, minerali, vitamini se uničijo in potem je treba kaj dodajat, da je 

prebava boljša …«  

Sklepam, da se vse intervjuvanke vsaj trudijo, če ne že kar trdijo, da jedo zdravo. Nobena 

intervjuvanka namreč ni podala negativnega odgovora, prav tako pa so bile v svojih 

odgovorih praviloma zelo zgovorne in so podajale podrobna mnenja. Menim, da jih področje 

zdrave prehrane zanima. Večinoma so izrazile dvom, da s hrano prejmejo vsa potrebna 

hranila, pri tej temi opažam veliko mero skepticizma. Oboje je skladno z ugotovitvami iz 

literature, ki povezujejo zdrav življenjski stil, sploh skrb za zdravo prehranjevanje ter 

dejavnik premostitve pomanjkanja hranil s porabo prehranskih dopolnil. Že omenjen 

paradoks, da se naj bi prehranskih dopolnil največ posluževali ravno tisti, ki jih zaradi 

ustrezne prehrane ne bi potrebovali (Cerar, 2016; Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001; Pajor, 

Eggers, Curfs, Oenema & de Vries, 2017), lahko v tem primeru potrdim. Pri mlajši skupini 

sogovornic je pri dveh zaznati specifična tipa prehrane (veganstvo, vegetarijanstvo) in 

pazljivost pri večernih obrokih. Ostali zaznani miselni vzorci zdravega (lokalna, sveža hrana, 

pestrost, pomen sadja in zelenjave) pa so prisotni pri vseh starostih. 
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3.3.2.2 Športna dejavnost 

Poleg prehrane je tudi šport ena izmed vidnejših komponent zdravega življenjskega stila, ki 

naj bi pozitivno koreliral z uporabo prehranskih dopolnil. Zanimalo me je, ali se sogovornice 

ukvarjajo z rekreacijo oziroma športom, kako pogosto in s čim, ter ali zaradi tega uživajo 

kaka prehranska dopolnila, ki jih drugače ne bi.  

Vse intervjuvanke so omenile neko stopnjo rekreacije. Tudi najstarejši sogovornici sta precej 

aktivni, rekreacijo jima predstavljajo delo na vrtu, sprehodi, specifične telovadne vaje, kjer 

gre za povezovanje rekreacije z namenom lajšanja zdravstvenih težav. Intervjuvanka 11 (75 

let) pravi: »Odkar sem v penziji, v pokoju, v glavnem kolikor vrtnarim, se rekreiram na vrtu, 

na travniku grabim, to. Drugače pa vsak dan še malo stopim peš, kilometer ali pa dva, ali 

pa 500 metrov je dovolj. /…/ Tudi recimo take vaje za hrbtenico malo, ker pač uporabljam 

vaje za hrbtenico, ker jih rabim, ker me boli.« Intervjuvanka 12 (79 let) prav tako omenja 

podobne aktivnosti. 

Vse štiri mlajše sogovornice (23–28 let) so zelo športno aktivne. Intervjuvanka 3 (28 let) se 

tudi poklicno ukvarja s fitnes trenerstvom. Pravi pa, da v povezavi s športom ne jemlje 

kakšnega prehranskega dopolnila, ki ga drugače ne bi jedla. Kljub temu pa kasneje omeni, 

da jé proteine in magnezij, dve izmed prehranskih dopolnil, ki sta zelo povezani s športno 

dejavnostjo. Ostale tri pa neposredno povejo, da zaradi športa jedo določena prehranska 

dopolnila. Intervjuvanka 4 (28 let) vsak dan spije proteinski napitek, občasno jemanje 

proteinov zaradi regeneracije omenja tudi intervjuvanka 1 (23 let). Intervjuvanka 2 (26 let) 

omenja konzumiranje aminokislin (BCAA), ki so zelo značilen del »športne prehrane« in 

magnezij, ki je na trgu pozicioniran predvsem kot prehransko dopolnilo za regeneracijo 

mišic.  

Intervjuvanke I5, I8 in I10 (44, 55 in 59 let) omenjajo jemanje magnezija v povezavi s 

športno aktivnostjo. Proteinov, aminokislin ali kakih drugih značilno športnih prehranskih 

dopolnil ne uživajo. 

Potrdim lahko predpostavko, da so uporabnice prehranskih dopolnil športno aktivne, ter da 

je s tem povezana uporaba prehranskih dopolnil pogosta sploh med mlajšimi 

posameznicami. 

3.3.3 Ideologija: odnos do alternativne medicine 

Vse več je priznavanja in prakticiranja metod alternative, vzhodnjaške medicine, sploh med 

mlajšo populacijo (DeLorme v Thompson, 2014; Teichner & Lesko, 2013). Delno lahko to 

pripišemo specifičnim ideološkim prepričanjem (npr. da je naravno bolj zdravo) ali zaradi 

dvoma v farmacijo in zdravstvo (Nichter & Thompson, 2006; Peters, Shelton & Sharma, 

2003). Prakticiranje alternativnih zdravstvenih praks in jemanje prehranskih dopolnil 

pogosto korelirata (Nichter & Thompson, 2006). Nezaupanje v institucije in interes za 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3550767/jesti?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=jesti
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holistične zdravstvene rešitve se močneje povezuje z mlajšo populacijo (Daniells, 2018;  

DeLorme v Thompson, 2014; Teichner & Lesko, 2013). Nekatere alternativne zdravstvene 

prakse (npr. homeopatija) so po Evropi že priznane kot del uradne medicine, v Sloveniji pa 

trenutno še ne. Zanimalo me je, kakšno stališče do teh tem imajo sogovornice in ali so katero 

izmed praks že preizkusile.  

Ugotavljam, da imajo intervjuvanke izrazito pozitiven odnos do alternativnih zdravstvenih 

praks. Zgolj pri eni, in sicer najstarejši intervjuvanki 12 (79 let), je zaznati hkrati odklonilen 

in sprejemajoč odnos, saj pravi: »Poslušaj, jaz za to nisem preveč. Ne morem pomagat. 

Hodim pa zdaj na bioresonanco, zaradi kože.« Ostala stališča so med sogovornicami zelo 

podobna, ne glede na leta. Osem od dvanajstih sogovornic je že preizkusilo katero izmed 

alternativnih metod. Tudi tiste štiri, ki jih še niso preizkusile, imajo do njih sprejemajoč 

odnos. Ugotavljam podobna stališča sogovornic, ne glede na leta. Pri mlajših je bolj opazno 

poudarjanje svobode do lastne odločitve. Omenjajo, da je to »izbira posameznika« 

(intervjuvanka 1, 23 let), da je in mora to biti »individualna odločitev« (intervjuvanka 4, 28 

let). Zelo močno je izraženo mnenje, da je potrebna pazljivost predvsem v smislu 

razločevanja dobrih in slabih praks. V povezavi s to problematiko omenjajo tudi potrebo po 

priznanju in regulaciji teh praks. Intervjuvanka 11 (75 let) pravi: »Marsikaj, tudi 

akupunktura je dobra, ampak pri nas marsikaj še ni priznano, kar me malo moti.« 

Intervjuvanka 6 (49 let) lepo izpostavi problem regulacije in kompetenc tistih, ki se s tem 

ukvarjajo: »Jaz bi bila v prvi vrsti najbolj zainteresirana za to, da bi se te stvari, ki si jih 

naštela, homeopatija, akupunktura, vse to, uradno priznale, da bi se potem tudi uradno 

kontrolirale. Da jih ne bi mogli opravljat vsi mazači, pa ne veš potem h komu greš. Da bi 

bile regulirane z zakonodajo in potem tudi z ustrezno kontrolo. V osnovi pa verjamem v te 

stvari, da delujejo, seveda pa tako kot sem že prej rekla, če z njimi upravljajo oziroma jih 

izvajajo izobraženi, šolani kadri.« 

Omenja se tudi vidik holističnega pristopa k zdravljenju (intervjuvanka 2, 26 let): Jih tudi 

sprejemam, pa se mi zdijo take smiselne, sploh če pogledamo kako homeopatijo, ker gledajo 

na telo celostno in se zdravi kot celo, ne samo neke simptome, simptomatsko zdravljenje. Se 

strinjam s tem in mi je zanimiv ta vidik. 

Večinoma zaznavam precej enoten, pozitiven odnos do teh praks, vendar nikakor izločujoč 

do uradne medicine. To stališče lepo povzame intervjuvanka 9 (57 let): »Moj odnos je, da bi 

morali z roko v roki, tako priznana medicina kot alternativne vede si še vedno lahko gredo 

v pomoč. Ker vseeno škodujejo ne, če ne zavržeš uradne medicine, če gre to z roko v roki, če 

hodiš na preglede oziroma se zdraviš, pa poleg tega sam še poiščeš«. Zelo podobno mnenje 

si delijo še intervjuvanke 1, 4 in 8. Intervjuvanka 1 (23 let)  omenja selektiven pristop k tem 

praksam: »Ga (op. bioenergetika) ne obiskujem dovolj dolgo, ampak sem šla zaradi nekih 

takih problemov, ki jih s klasičnimi zdravili ne morejo pozdravit. Niso neki taki grozni 

problemi, ampak mogoče neka nevšečnost, ki bi jo vseeno bilo fajn odstranit.«  
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V odgovorih je izražen tudi dvom v zdravstveni sistem. Intervjuvanka 10 (59 let) pravi: »Jaz 

izhajam iz zdravniške družine, oče je bil zdravnik, ampak zaupam tudi drugim alternativam, 

ki sem jih že sprobala. /…/ Odkar sem bila resno bolna, velikokrat sebe poslušam. Se mi zdi, 

da uradna medicina, sistem ne deluje tako, kot bi moral.« 

3.3.4 Zaznana dovzetnost za bolezni in vrednotenje zdravja 

Znotraj tega vsebinskega sklopa so vprašanja intimnejše narave. Razloga za jemanje 

prehranskih dopolnil sta tudi zaznana dovzetnost za bolezni in trenutno zdravstveno stanje, 

saj v primeru različnih zdravstvenih stanj prihaja do okrnjene kvalitete življenja (Neuhouser, 

2013). Jemanje prehranskih dopolnil je povezano z upravljanjem s kroničnimi boleznimi 

(Dickinson in MacKay, 2014). Odnos do zdravja lahko merimo tudi z obiski zdravnikov, 

uporabnice prehranskih dopolnil naj bi redno opravljale zdravniške preglede (Dickinson, 

Blatman, El-Dash & Franco, 2014, 2014, str. 176). 

Vrednotenje zdravja se kaže v pomembnosti, ki jo posameznik pripisuje zdravju. Če je 

zdravje za posameznika zelo visoko na lestvici pomembnosti, so preventivni zdravstveni 

ukrepi (kot so jemanje prehranskih dopolnil) verjetnejši (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 

2001; Chung in drugi, 2012). V sklopu tega sem sogovornice spraševala, kako bi ocenile 

svoje zdravstveno stanje, ali imajo kakšne kronične bolezni oziroma jemljejo kakšna 

zdravila, kako pogosti so obiski zdravnikov in ali s temi odlašajo. 

Ugotavljam, da jih veliko svoje zdravstveno stanje opisuje kot dobro oziroma 

neproblematično, tudi v primerih, ko potem v nadaljevanju naštejejo nekatere kronične 

bolezni. Večinoma tudi pravijo, da z obiski zdravnikov bolj odlašajo, oziroma jih povezujejo 

z nujnimi akutnimi stanji (npr. povišana temperatura). V glavnem pravijo, da obiski 

zdravnikov niso pogosti, neposredno mi to, da hitro obiščejo zdravnika, povedo tri od 

dvanajstih intervjuvank. Hitro obiščeta zdravnika intervjuvanki 5 in 8, ki imata obe obstoječi 

kronični bolezni in sklepam, da je to tudi eden izmed razlogov, da sta bolj previdni. 

Intervjuvanka 4 (28 let) pa omenja, da odkar je imela zdravstvene težave, zdravnika obišče 

prej: »Ker jaz nimam kroničnih bolezni, sem pa recimo nagnjena, mogoče bolj, k določenim 

zdravstvenim težavam. Ala varianta ne vem, moja kri je bolj nagnjena k temu, da bi se 

mogoče lahko pojavili kaki strdki in take stvari in zaradi tega se mi zdi fajn čisto preventivno 

malo gledat na te stvari, sploh, ker smo še mladi (smeh). /…/ Ja, zdaj grem hitreje kot včasih, 

včasih ful nisem šla (smeh).« Je pa veliko intervjuvank omenilo redne obiske na kontrolnih 

pregledih, tj. pri obstoječih zdravstvenih stanjih. Intervjuvanka 10 (59 let), ki ima kar nekaj 

zdravstvenih težav in je nezadovoljna z zdravstvenim sistemom, pove: »Nikoli nisem hodila 

hitro. Ko je res nuja. Razen pri tisti petletni terapiji, sem imela redne preglede, to pa res 

hodim in se držim tiste terapije, ki mi jo predpiše, a ne. Nisem pa tisti tip, da bi kar letala, 

ravno zaradi tega, ker sem spoznala, kako deluje zdravstveni sistem. Čakalne dobe so pa 

sploh problem, ki pri nas ne bo nikoli rešen, nimam upanja.« V večini razvitih držav, kot 

tudi v Sloveniji, je zaznati trend samozdravljenja (Euromonitor International, 2016), to pa je 
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razvidno iz naslednje izjave intervjuvanke 11 (75 let): »Zelo odlašam, sem veliko 

samozaščitniška, se sama veliko zdravim, od masaž, sama počnem z olji in tako naprej. 

Grem, ko je res, lahko rečem, ko imam temperaturo, ko imam pa bolečine pa skoraj ne.« 

Opažam torej, da zdravstveno stanje sogovornice v večini opisujejo kot dobro oziroma 

neproblematično, da pri stanjih, kjer je to potrebno, redno hodijo na kontrolne preglede, v 

glavnem pa prevladuje miselnost, da »kar tako« ne hodijo k zdravniku. Nekatere 

intervjuvanke omenjajo prisotnost kroničnih bolezni (obolenje ščitnice, sladkorna bolezen, 

revmatoidni artritis, visok holesterol, visok pritisk, porušeno hormonsko ravnovesje), 

intervjuvanka 10 (59 let) je prebolela raka. Nepresenetljivo je več bolezenskih stanj pri 

starejših intervjuvankah, tri izmed štirih milenijk namreč povezujejo obiske zdravnika zgolj 

z akutnimi stanji, npr. v primeru povišane temperature. 

3.3.5 Teorija načrtovanega vedenja: stališča, norme, nadzor 

V literaturi je porabnikovo vedenje, povezano s temami, ki se dotikajo zdravja, pogosto 

preučevano s konstrukti teorije načrtovanega vedenja (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2003; 

Dutta in Singh, 2015). Te opažam v številnih raziskavah in literaturi, povezani s 

prehranskimi dopolnili, četudi morda niso poimenovani s temi têrmini (npr. v primerih, ko 

gre za neznanstveno literaturo). Stališče do vedenja, subjektivne norme porabnika in zaznana 

kontrola nad vedenjem naj bi imeli neposreden vpliv na vedenjsko namero in s tem na 

vedenje (podrobneje opisano v poglavju 2.3.1.). Bolj pozitivno je stališče do določene oblike 

vedenja, večja je možnost, da se bo to vedenje odvilo. Prav tako je večja možnost, da se bo 

neko vedenje odvilo, če posameznik meni, da njegovi bližnji to sprejemajo ali spodbujajo in 

če ima posameznik občutek nadzora nad nekim vedenjem, tj. če ima dostop do virov in 

priložnosti za vedenje (Ajzen, 1991).  

Opažam, da pri tem sklopu vprašanj ne opazim specifičnih odgovorov glede na starost, 

določena mnenja oziroma stališča so precej razpršena. 

Stališče do vedenja  

Med intervjuvankami prevladuje pozitivno stališče do jemanja prehranskih dopolnil, kar 

potrjuje predpostavko o vplivu pozitivnih stališč na vedenje. Jih pa kar nekaj omenja, da je 

potrebna previdnost, podučenost o tem, kaj se jemlje oziroma da s tem ni dobro pretiravati. 

Ta zdravorazumski pristop k področju prehranskih dopolnil lepo opiše intervjuvanka 8 (55 

let): »Ja, to vidim ja, pozitivno in koristno za zdravje. Ampak seveda ob predpostavki, da 

imaš urejeno prehrano, da imaš uravnoteženo prehrano, pa da se giblješ, da imaš tak zdrav 

življenjski slog, potem so ta dopolnila kot nek dodatek.« Dve izmed intervjuvank imata sami 

precej pozitiven odnos do teme, sta pa zelo kritični do uporabe prehranskih dopolnil na fitnes 

področju. Intervjuvanka 3 (28), ki je tudi sama fitnes trenerka, pravi: »Aha, no kakor se tega 

lotiš, a ne … V mojem primeru se mi zdi ful dobro, v večini primerov, kar v fitnes vodah 

predvsem vidim, se mi ne zdi dobro, žal. Ker se mi zdi, da vse bazira bolj na dodatkih kot na 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3707651/termin?View=1&Query=termin&hs=1
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pravi hrani, tako da je dvorezen meč. /…/ Da se preveč zanašajo, da bodo vse dobili iz teh 

prahov.« To problematiko omenja tudi intervjuvanka 9 (57 let), ki pa poudarja še, da 

koristnosti vseh dopolnil ne moremo enačiti. Intervjuvanka 12 (79 let) pa izraža bolj 

negativen odnos, kljub temu, da je sama uporabnica: »Jaz ti odkrito povem, da jaz za tako 

nisem. /…/ Jaz normalno jem, kolikor lahko, pa če te stvari malo zraven. Nisem pa za to, da 

bi kar vse probala, tako kot eni. Zdaj bom pa to jedel, pa tisto jedel, pa deseto, pa si vsega 

nakupi, potem pa še sam ne ve, kaj bi jedel.« 

Subjektivne norme 

Na področju prehranskih dopolnil je v sklopu preverjanja subjektivnih norm smiselno dobiti 

informacije, ali veliko bližnjih jemlje prehranska dopolnila in kakšna so njihova stališča do 

tega vedenja, ali to odobravajo ali ne (Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001, str. 623). Pri teh 

vprašanjih dobim precej različne odgovore. Dve intervjuvanki (I3, I9) pravita, da so njuni 

bližnji proti temu in da tudi sami nič ne uživajo. Na podlagi odgovorov štirih intervjuvank 

(I4, I5, I7, I10) sklepam, da imajo njihovi bližnji do teme indiferenten odnos, sami tudi ne 

jemljejo dopolnil. Ena intervjuvanka omenja, da so nekateri od njenih bližnjih proti, drugi 

za, pet intervjuvank (I1, I2, I8, I11, I12) pa omenja, da njihovi bližnji odobravajo jemanje 

prehranskih dopolnili in so tudi sami uporabniki.  

Zaznana kontrola vedenja 

Zaznano kontrolo vedenja lahko preverjamo z vprašanji, ali se porabniku zdi, da ima nad 

dejanjem nadzor, oziroma ali mu neko dejanje predstavlja napor ali ne (Conner, Kirk, Cade 

& Barrett, 2001, str. 624). Pri tem vprašanju je bilo največ nejasnosti, pogosto je sledilo 

podvprašanje, kako to mislim, tudi iz tona glasu in načina odgovora sklepam, da jim je bilo 

malce nejasno, zakaj to sprašujem. Sedem sogovornic (I3, I4, I5, I8, I10, I11, I12) ne vidi v 

tem, da jemlje prehranska dopolnila, nikakršnega napora oziroma ima nad tem dober nadzor. 

Odgovori so bili tu precej kratki, niso jih kaj posebej razlagale. Tri intervjuvanke (I1, I2, I9) 

so omenile slabši nadzor, saj včasih kaj pozabijo vzeti, vendar jih to ne moti oziroma jim ne 

predstavlja težave. Tu gre za kratkotrajno pomanjkanje nadzora. Sklepam, da je tega sicer 

več, kot so omenile pri samem vprašanju, saj recimo intervjuvanka 8 kasneje v intervjuju 

omenja, da včasih pozabi vzeti magnezij. Očitno nekatere nadzora nad jemanjem in tega, da 

včasih kaj pozabijo, niso povezovale. Intervjuvanka 6 (49) pa pravi, da gre za velik finančni 

zalogaj. Zgolj ena intervjuvanka (I7) omenja, da ji je to vedenje včasih težavno: »Meni je 

napor, zato, ker se mi zdi, da nekaj časa to lahko jemljem, potem pa dobim odpor do tega in 

ne morem več, začnem zavračat. Psihično, verjetno.« 

3.3.6 Izbor prodajnega mesta 

Prehranska dopolnila lahko kupujemo v  lekarnah, specializiranih trgovinah, supermarketih, 

preko prodajnih zastopnikov, na spletu (Csorba, 2018, str. 554; DeLorne v Thompson, 

2014). Spletna prodaja prehranskih dopolnil se razvija tudi v Sloveniji (Euromonitor 
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International, 2016). Spletne trgovine si prizadevajo za čim boljšo nakupno izkušnjo 

porabnika (Edelman & Singer, 2015b), tudi raziskava spletnih ponudnikov pri nas je 

pokazala, da je nakupna izkušnja večinoma zelo dobra (Potrošnikov Zoom, 2019). Vendar 

pa se porabniki še vedno najraje odločajo za nakupe v lekarnah, kjer jim farmacevti lahko 

svetujejo (Euromonitor International, 2016; Iprom, 2013; NIJZ, 2016). Zanimalo me je, kje 

sogovornice kupujejo prehranska dopolnila in zakaj ravno tam, na podlagi česa se odločajo. 

V kolikor mi sogovornice niso same od sebe omenile izkušnje spletnega nakupovanja, sem 

v zvezi s tem postavljala podvprašanja.  

Ni nujno, da uporabnik prehranskih dopolnil nastopa tudi v vlogi kupca. Dve izmed 

sogovornic namreč omenjata, da jima prehranska dopolnila priskrbi družina in jih nikoli ne 

kupujeta sami. Intervjuvanka 9 (57 let) pravi: »Prehranska dopolnila pa ne vem, kje 

kupujem, ker mi jih partnerjev sin kupuje, ker je pač tam bolj ugodno in ker je on že 

dolgoletni kupec, ker on pa uporablja prehranska dopolnila.« Mož intervjuvanke 12 (79 let) 

pa jih pogosto naroča preko TV prodaje, poslužuje se tudi spletnih nakupov. Ostalih deset 

sogovornic pa je samih v vlogi kupca. Pričakovala sem, da bodo razlike med tem, kje 

sogovornice posameznih starosti kupujejo prehranska dopolnila večje, sploh kar se tiče 

spletnih nakupov. 

Nobena izmed intervjuvank se ne poslužuje zgolj enega prodajnega mesta. Tudi na podlagi 

svojega vzorca ugotavljam, da je lekarna še vedno eno izmed najbolj priljubljenih prodajnih 

mest za nakup prehranskih dopolnil, saj jo omenja kar osem od desetih intervjuvank, ki same 

kupujejo prehranska dopolnila (I1, I3, I4, I5, I7, I8, I10, I11), neodvisno od starostne 

skupine. Skoraj enako pogosto omenjajo nakupe v specializiranih trgovinah za zdravo 

prehrano ali drogerije (I3, I4, I5, I6, I10, I7, I11). Ena izmed intervjuvank (I2, 26 let) omenja 

tudi trgovine Spar, v povezavi z izdelkom projekta Štartaj, Slovenija, ki je na voljo zgolj 

tam.  

Trend spletnega nakupovanja je v razmahu in opazim, da ga ne gre primarno pripisovati 

mlajšim posameznicam. Spletne nakupe omenja sedem od desetih intervjuvank, ki nakupe 

opravljajo same (I1, I2, I4, I5, I6, I7, I8). So pa glede izbire spletne strani precej 

konservativne, opaziti je skepticizem do tujih, nepoznanih spletnih strani. Intervjuvanka 1 

(23 let) to omenja v povezavi s problematiko transporta: »Nikoli ne naročujem iz Amerike 

ali pa iz ne vem kakih ... Ker nikoli ne veš, kaj se dogaja pri samem transportu, ali pa če ne 

bi mogla videt kaj točno vsebuje, pol ne bi naročila. Če ne bi videla sestavin. Ker sem tudi 

že brala, da so bili kje preveliki odmerki ali napačne sestavine. Tako pri zdravilih kot tudi 

verjetno pri prehranskih dopolnilih, tako da neka varnost, neka previdnost ni odveč.« Zmes 

številnih dejavnikov, ki so pomembni pri spletnem nakupovanju, obširno opiše 

intervjuvanka 4 (28 let): »Se pravi omega 3, pa probiotike, pa tudi te proteine no, imam pa 

iz Proteini.si, spletna stran, spletna trgovina. Dosti so ugodni, ful hitro dostavo imajo, ful 

fajn plačilne pogoje, ful v redu opise, tudi ful dober support (op. podporo). Ker jaz sem jim 

dejansko tudi pisala in prosila za par nasvetov in so dejansko ful ažurni, ful lepo odpišejo. 

Pa tudi tako se mi zdi, da so dosti taka preverjena trgovina. /…/ Oziroma če že je to neka 
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spletna trgovina, da veš, da pride hitro, da nimaš problemov, da lahko kupiš tisto, plačaš s 

kreditno kartico in ti oni pošljejo. Še kake pike zbereš vmes, ne, potem pa še kaj kupiš 

(smeh).« Nobena izmed sogovornic, ki same naročajo prek spleta, ni imela kakšnih slabih 

izkušenj, z nakupnimi izkušnjami so zadovoljne. »Do zdaj še nisem imela kake slabe, vedno 

dobim to, kar naročim, pa v zelo doglednem času. Pozitivna izkušnja«, pove intervjuvanka 

6 (49 let).  

Naročanje preko TV prodaje zasledim zgolj pri intervjuvankah 11 (75 let) in 12 (79 let), kar 

je pričakovano, saj na podlagi svojega opažanja sklepam, da so upokojenci glavna ciljna 

skupina teh formatov oddaj. Intervjuvanka 12 deli svojo slabo izkušnjo: »Ne, to sem enkrat 

naročila, pa nisem dobila, pa sem plačala, kot da sem dobila. Ne naročam nič več. Grem v 

lekarno ali pa v DM, ker je bolj strokovno.« Pri drugi pa je nezadovoljstvo posredno 

povezano z nakupi njenega moža, saj iz njenih pričevanj sklepam, da je zelo dojemljiv za 

oglase in obljube o koristih, ter kot pravi sogovornica, naroča preveč: »A veš, on kje vidi in 

potem naroči. /…/ Kaj jaz vem. Jaz sploh ne vem. Veš kaj mu rečem, kaj zdaj to kupuješ, če 

sploh ne veš, za kaj je. Jaz sem alergična, vsak dan je tam in govorijo in drugo prodajajo.« 

Iz njenih pričevanj pa je razvidno, da včasih naroča tudi prek spleta, kar jo tudi moti: »Sem 

rekla, kaj imaš tu, kje si to videl? Ja, je rekel, na internetu sem videl, to boš zdaj ti jedla. /…/ 

In je dal nekaj čez 75 € ali 80 €.« Kot že navedeno v poglavju Značilnosti oglaševanja 

(1.5.2.), so lahko oglasi za prehranska dopolnila s svojo pretiranostjo zelo problematični. 

Upokojenci so pogosto ranljiva skupina, saj v povprečju nimajo visokega mesečnega 

dohodka, tudi omenjena intervjuvanka je opredelila, da ima podpovprečen dohodek, zato je 

pričakovano, da jo tako nakupno vedenje njenega moža zmoti. TV prodaja in spletni nakupi 

so lahko pri teh starostnih skupinah problematični, saj so nekateri očitno zelo dovzetni za 

tovrstne apele, pogosto naročijo izdelke, ki so zelo dragi, ne da bi se pred tem pogovorili z 

nekom, ki bi jim strokovno svetoval.  

Nadalje me je zanimalo, kaj je pri izbiri prodajnega mesta pomembno, na podlagi česa se 

sogovornice o njem odločajo. Ugotovim, da je občutek zaupanja oziroma varne izbire eden 

ključnih dejavnikov, bolj ali manj neposredno ga omenja devet od desetih intervjuvank, ki 

so same v nakupni vlogi (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I11). Ta dejavnik je povezan z vsemi 

ostalimi, v nadaljevanju naštetimi dejavniki. Občutek varnosti in zaupanja sogovornicam 

vzbujajo priporočila drugih, certifikati trgovin, svetovanje in strokovnost zaposlenih. 

Intervjuvanka 1 (23 let) pravi: »Lekarna se mi zdi čisto varna izbira za kupovanje, tako da 

nimam kakih drugih pomislekov …« To prepletanje pomembnih dejavnikov lepo predstavi 

intervjuvanka 7 (53 let): »Po mojem tudi nasvet, če mi kdo svetuje, kje je kaj v redu, da je že 

preverjeno, da je nekdo tam že vzel, pa reče, da je v redu. Po nasvetu prijateljice ali kaj 

podobnega. Če pa hočem biti sama prepričana, pa grem raje v lekarno. Pa preverim, da je 

internetna stran zanesljiva, preverjena, kolikor pač sam lahko preveriš in zaupaš.« Zelo 

pomembna dejavnika sta možnost strokovnega svetovanja ob nakupu (I4, I5, I7, I11) in 

priporočila drugih (I3, I5, I6, I8). Intervjuvanka 8 (55 let) omenja zaupanje v certifikate in 

pomen priporočil: »Na spletnih straneh. Zdaj sem tam pri takih certificiranih, kjer vidim, da 

imajo neke certifikate in so bolj tako … Prek spleta jaz to vidim, preberem, katere svetujejo 
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te blogerke, pa potem jim verjamem in jaz to nabavim.« Tri intervjuvanke (I1, I4, I10) 

omenjajo tudi pomen priročnosti oziroma dostopnosti prodajnega mesta. Intervjuvanka 4 (28 

let) jo omenja kot povod za impulzivne nakupe: »Fora je v tem, da imam čisto zraven službe 

DM, to je prekletstvo …(smeh). In glih takrat sem videla, da je imel Medex eno znižanje, si 

dobil dva ta kolagenska praška za enega in sem rekla, bom probala.« 

3.3.7 Cena 

»Razumna cena« predstavlja pomemben nakupni dejavnik v kategoriji prehranskih dopolnil 

(Auechotpanich, 2008). Njihove cene so pogosto zelo visoke (Chang in Huang, 2019, str. 

262), prav tako pa se tudi znotraj iste kategorije izdelkov precej razlikujejo. Razmerje med 

ceno in kvaliteto izdelka je pri prehranskih dopolnilih zelo pomembno. Za realno primerjavo 

cen izdelkov bi moral porabnik primerjati ceno priporočenega dnevnega vnosa oziroma 

vsebnosti aktivne sestavine, ne zgolj cene posameznih izdelkov (ZPS.SI, 2012a). Zanimalo 

me je torej, kakšno vlogo pri nakupu ima cena, ali so uporabnice pozorne na dejansko ceno 

priporočenega vnosa, ter ali obstaja povezava med stopnjo dohodka in opredeljeno 

pomembnostjo cene. 

Na podlagi svojega vzorca ne morem trditi, da je zaznana korelacija med stopnjo dohodka 

in pomembnostjo cene velika. Med štirimi intervjuvankami (I6, I7, I9, I10), ki ceni 

pripisujejo večjo pomembnost kot ostale, so zastopane uporabnice z različnimi dohodki, 

prav tako pri tistih, ki ceni ne prisujejo velike pomembnosti. Nobena izmed milenijk ceni ne 

pripisuje bistvene vloge, čeprav imata dve podpovprečen dohodek. Intervjuvanka 1 (23 let) 

sicer sprva trdi, da je cena pomembna, vendar kasneje vidim, da se ob dovolj veliki zaznani 

koristnosti izdelka ta pomembnost zmanjša. Pravi namreč: »Ja, glede na to, da sem študent, 

ima cena nek, kako se reče, je pomembna. Ampak zdaj, če se recimo odločim, da bom pač 

neki jemala, tisto vsako poletje pa to, pač dam tisti denar pa pojem. Če se mi zdi, da mi bo 

koristilo, potem mi ni tak problem dat, no …« Prenizka cena pa lahko ima tudi negativen 

vpliv na nakupno odločitev, kar potrjujejo pričevanja treh intervjuvank. Ta vzorec vidimo 

tako pri intervjuvanki, ki omenja, da ceni pripisuje pomembnost, kot tudi pri 

intervjuvankama, ki ji je ne. Intervjuvanka 7 (53 let, nadpovprečen dohodek) pove: 

»Bistveno, tudi. Veliko, lahko rečem«, vendar nadaljuje: »Ob primerjavi pač s kakovostjo, 

da skušaš preverit, a je proizvod predtestiran, pa če je v redu, če je smešno poceni, potem 

se sigurno za to ne bom odločila.« Intervjuvanka 8 (55 let, nadpovprečen dohodek) pa 

omenja povezavo med visoko ceno in kvaliteto. Na vprašanje o vlogi cene odgovori: »Nima. 

Vlogo ima to, da si mislim, da če je dražje, da je boljše.« 

Na ceno v odvisnosti od količine aktivne snovi, je pozornih polovica sogovornic (I2, I4, I6, 

I7, I9, I11), ki imajo različne stopnje dohodka in pripadajo različnim starostnim skupinam. 

To, da pred nakupom preberejo embalažo in preverijo vsebnost aktivnih sestavin, kaže na 

premišljeno nakupno vedenje. 
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3.3.8 Viri informacij 

V fazi iskanja informacij so pomembni tako formalni kot neformalni viri. Ravno slednjega, 

v obliki komunikacije od ust do ust (angl. word of mouth), naj bi porabniki imeli za najbolj 

zanesljivega. Kljub temu, da prehranska dopolnila niso zdravila, jih v nekaterih državah kot 

podporo zdravljenju svetujejo tudi uradni zdravniki (Nichter & Thompson, 2006). Dotaknila 

sem se tudi oglaševanja, čigar značilnosti sem podrobneje opisala v poglavju 1.5. 

Oglaševanje je pomemben vir informacij za porabnike, kar je lahko problematično, saj so ti 

oglasi pogosto etično sporni. 

Sogovornice prejemajo informacije iz več virov hkrati. Najpogostejša so priporočila družine 

in prijateljev, omenja jih deset sogovornic (I1, I2, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I11, I12), izmed teh 

jih ima šest (I2, I4, I7, I8, I10, I12) tudi visoko zaupanje v njihove nasvete oziroma 

priporočila. 

Zelo pomemben vir informacij so priporočila farmacevtov v lekarnah oziroma prodajalcev 

v specializiranih trgovinah. Zanimivo je, da jih kot vir informacij omenjajo štiri 

intervjuvanke (I1, I5, I9, I11), ko pa vprašam, komu najbolj zaupajo, pa jih izpostavi šest 

intervjuvank (I1, I4, I5, I7, I9, I11). Opažam, da ti pogosto služijo kot nekakšno varovalo. 

Informacije iz številnih virov posamezniki preverjajo na prodajnem mestu. To pojasnjuje 

intervjuvanka 4 (28 let): »Če bi že mogla izpostavit, absolutno farmacevti. A veš, ti prek 

influencerjev do enega produkta prideš, a ne. Potem je pa v bistvu na tebi, da te tehnične 

informacije sam zbrskaš, a ne. In ko ti iščeš neke lastnosti produkta, ki so bolj tehnične 

narave, se mi pa zdi, da na koncu koncev itak vsi pridemo do stroke. Mislim, vsi, ki nam je 

mar za to, kar bomo kupili, v smislu sestavin.« Pomen njihove strokovnosti omenjajo številne 

sogovornice, intervjuvanka 11 (75 let) jih primerja kar z zdravniki: »Ja, najbolj zaupam v 

lekarni, če grem kupit. Tam so že na pol zdravniki. Pa ta Sanolabor je tudi taka priznana 

firma za te izdelke.« 

Pomemben vir informacij je tudi splet. Informacije iz različnih spletnih medijev pridobiva 

več kot polovica sogovornic (I2, I3, I4, I6, I7, I8, I9), tudi zaupanje vanje je kar visoko. 

Intervjuvanka 9 (57 let) pravi, da dobi veliko informacij, ki jim zaupa na spletnih forumih, 

kjer prebira izkušnje drugih uporabnikov. Pomemben vir informacij predstavljajo vplivneži 

na družbenih omrežjih, omenjajo jih štiri intervjuvanke, od tega so tri milenijke, kar je bilo 

pričakovano. Intervjuvanka 8 (55 let) pokaže visoko zaupanje v vplivneže z naslednjo 

trditvijo: »Prek spleta jaz to vidim, preberem, katere svetujejo te blogerke, pa potem jim 

verjamem in jaz to nabavim.« Opažam pa, da so milenijke pri izbiri kredibilnih virov 

informacij na družbenih omrežjih zelo previdne. »A veš, ti prek influencerjev do enega 

produkta prideš, a ne. Potem je pa v bistvu na tebi, da te tehnične informacije sam zbrskaš«, 

pravi intervjuvanka 4 (28 let). Intervjuvanka 2 (26 let) na družbenem omrežju Instagram 

zaupa predvsem nasvetom vplivnice, ki je zdravnica, podobno previdnost pri strokovni 

podkovanosti vplivnežev pa izpostavi tudi intervjuvanka 3 (28 let): »Ampak spremljam pa 

res nekoga, ki je strokovnjak na tem področju, torej bodisi na področju farmacije, medicine, 
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v bistvu se na podlagi njihovih mnenj potem jaz odločim. Gledam tudi, da prave vire 

izbiram.« Pretirana izpostavljenost informacijam pa lahko ima pri teh istih osebah 

kontradiktoren vpliv, intervjuvanka 3 namreč v nadaljevanju razlaga: »Ja, recimo kupila sem 

si zeolit (op. vulkanski mineral) za čistit jetra recimo, mislim, naj bi bilo nekaj takega. Jaz 

to nabavim, ful se mi zdi kul. Potem me je pa odvrnila ena vlogerka, ki je začela preveč 

forsirat (op. pretirano vsiljevati) in preveč prodajat neko zadevo, ah to je pa zdaj za vse 

drugo fajn. In ne gre več.« 

Nasveti zdravnikov se kot vir informacij pojavijo pri štirih sogovornicah (I2, I5, I8, I9). 

Dvema so njihovo uživanje svetovali njihovi zdravniki,  intervjuvanka 5 (44 let) pa se z željo 

po nasvetu sama obrne na prijateljico, ki je zdravnica. Intervjuvanka 2 (28 let) črpa 

informacije od zdravnice, ki je poleg tega tudi vplivnica na družbenih omrežjih. Te nasvete 

uporabnice upoštevajo in jim zaupajo. Intervjuvanka 10 (59 let)  pa ima drugačno izkušnjo, 

saj ji je zdravnik zaradi specifične bolezni jemanje dopolnil odsvetoval: »Pri trombozi pa so 

mi odločno odsvetovali, da ne smem nobenih prehranskih dopolnil jemat. Kljub temu, da 

sem poskušala, pa si nisem upala. Ker je pisalo tako, pa tudi če sem vprašala za kaj, so rekli, 

da ne.« Da uradna medicina »teh dodatkov ekstra ne priporoča«, pravi tudi intervjuvanka 6 

(49 let). Intervjuvanka 12 (79 let) izpostavi dvom v farmacijo in zdravstvo: »On odsvetuje 

take reči, dohtarji ti bodo tako ali tako odsvetovali táko, drugače pa ja Krka ne bi toliko 

zaslužila. Čisto razumljivo.« 

Zanimalo me je tudi, kak odnos imajo sogovornice do oglasov. Same od sebe jih pogosto 

sploh niso omenjale, tu sem zato postavljala podvprašanja. Zanimalo me je, ali imajo oglasi 

vpliv na njihovo nakupno vedenje ter ali jim zaupajo. Ugotovila sem, da je zaupanje vanje 

slabo, oglasov praviloma ne marajo in imajo do njih negativen odnos. Intervjuvanka 4 (28 

let) izpostavi pomen kritičnosti in temeljitega premisleka v odnosu do oglasov: »Itak smo 

ful bombardirani s temi informacijami, sploh, ko začneš enkrat te stvari kupovat, itak si 

sledljiv in se ti produkti pojavljajo na vseh možnih kanalih, ogromno je oglasov, ki te 

napeljujejo k nakupu določenih izdelkov, ogromno je nekih videov, izobraževanj. Saj ti 

izgleda določena promocija super, pa si misliš, bom to probala, potem pa prespiš in se 

zjutraj zbudiš, pa si rečeš, eh, saj dejansko ne rabim tega. Ni nič kaj takega, kar bo meni 

pripomoglo do te mere, da bi jaz to mogla kupit. Lahko si to snov mogoče zagotovim iz 

hrane, ali pa mogoče imam tega že dosti v teh dopolnilih, ki jih že imam na voljo. Veliko je 

tega, sploh pri teh dieta zadevah, pa za hujšanje, pa to.« Oglasi sicer pritegnejo tri 

intervjuvanke (I1, I3, I6), vendar so tudi te previdne in nadaljujejo z zbiranjem informacij 

drugje. Intervjuvanka 3 (28 let) pove: "Oglasi me pritegnejo. Ne opravim pa nakupa zaradi 

oglasa samega. Me pa motivira, da torej raziščem še kaj več.« Podobno pravi tudi 

intervjuvanka 1 (23 let): »Mislim ne, niti nisem toliko pozorna na te oglase, oziroma mogoče 

pritegne mojo pozornost kaj, ampak vseeno tisto preverim še kje drugje.« Ostale pravijo, da 

na njih oglasi ne vplivajo, nekatere pa izkazujejo odklonilen odnos, intervjuvanka 7 (53 let) 

pove: »Odklonilen. /…/ Se trudim, da jih ne gledam.« O tem, da ima prevelika 

izpostavljenost informacijam lahko negativen vpliv, je govorila že intervjuvanka 3 v 

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/3800649/tako?View=1&Query=tako
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povezavi z informacijami vplivnežev, to pa lahko ponovno opazim pri intervjuvankah 10 in 

12.  Intervjuvanka 10 (59 let) pove: »Veliko piše o teh prehranskih dopolnilih, ogromno je 

na televiziji, internetu. Mene to malo moti. Se mi zdi, da nekaj ljudi poznam, ki to prodajajo 

in reklamirajo, pa nimam občutka, da vedo kaj prodajajo. Pišejo knjige, pa ne vem, preveč 

je tega.« Intervjuvanko 12 (79 let) moti, da je njej mož preveč dovzeten za oglase in 

izpostavlja problem nekritičnosti: »In ko te reklame po televiziji gledaš, ko vsak dan oni 

nekaj prodaja, pa tisti nekaj prodaja. Moj mož je za tako. On bi vse naročil, on bi vse jedel. 

Pa je magnezij tu noter, pa tam noter, pa on sploh ne pogleda …« V nekaterih raziskavah je 

že bilo ugotovljeno, da splošnejši oglasi prehranskih dopolnil ne vplivajo močno na nakupno 

odločitev porabnikov, če le ta ni podprta s strani znancev, ki so določen izdelek že preizkusili 

(Nichter & Thompson, 2006, str. 197). To ugotovitev lahko potrdim tudi na podlagi svoje 

raziskave.  

3.3.9 Nakupna namera – nakup 

Čeprav vedenjska namera dobro napoveduje vedenje (Ajzen, 1991; Radovan, 2001), ni 

nujno, da bo do vedenja gotovo prišlo. Včasih lahko vmes posežejo nepričakovane 

okoliščine ali negativna stališča drugih (Kotler 2004, str. 207). Prav tako je čas, ki preteče 

od spodbude do nakupa pri prehranskih dopolnilih včasih precej dolg, tudi do enega meseca 

(Iprom.si, 2013).  

Pri eni izmed sogovornic (12, 79 let) do nakupne namere pravzaprav sploh ne pride, saj je 

njeno vedenje uporabe prehranskih dopolnil specifično, in sicer v odvisnosti od odločitev 

njenega moža. »Ja, pa naj me on fotra (op. hrani)«, pravi. Pet intervjuvank (I5, I6, I8, I10, 

I11) nakupe opravi takoj, ko se za nekaj odločijo in ne omenjajo vmesnega časa za 

pridobivanje dodatnih informacij. »Jaz sem človek akcije, ko se odločim, izvedem«, pravi 

intervjuvanka 5 (44 let). Podobno razlaga intervjuvanka 8 (55 let): »Takoj, hitro. Jaz to ne 

razmišljam ne vem kako. Ko se jaz to navdušim, potem grem kar in že kar kupim.« Ostale si 

vzamejo par dni za premislek in dodatno raziskovanje. Da je časovni razpon odvisen od 

zaznane nujnosti in od tega, za kakšen izdelek gre, pa poudarjata intervjuvanka 3 in 4 (obe 

28 let). Slednja svoje vedenje podrobneje opiše: »Zdaj, če se gre to za nek produkt, ki ga 

redno uporabljam, je to rutinsko. Se pravi se odločim, danes bom naročila in jutri dobim. 

Če pa je to nek nov produkt, je pa čisto odvisno, kako kompleksen produkt je. Zdaj, če so to 

neki vitaminčki, ker včasih kupujeva kake vitaminčke prek teh proteinov pa to. To itak veš, 

da pač, so vitamini, so v redu in jih naročiš v vsakem primeru. Če bi bila to neka dražja 

zadeva, ali pa nek problem, ki ga do sedaj še nikoli nisi imel, to pa potem dlje traja, da se 

izobraziš o tem.«  

Sogovornice izkušenj s tem, da bi jih v času od nakupne namere do nakupa kaj odvrnilo, v 

glavnem ne omenjajo. Intervjuvanka 4 omeni, da včasih skozi premislek ugotovi, da nečesa 

ne potrebuje. So pa nekatere omenile, da jih lahko odvrnejo negativna mnenja drugih 

uporabnikov ali odsvetovanje zdravnikov (I1, I2, I5, I10). Dve omenita še pretirano ceno 
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(I9, I11). Vidim, da se pogosteje zgodi, da uporabnice nek izdelek kupijo, pa ga potem ne 

porabijo do konca. Pri tem navajajo različne razloge. Tri intervjuvanke (I4, I6, I11) omenjajo 

prenehanje jemanja zaradi pojava stranskih učinkov, dve (I2, I8) pa sta določen izdelek 

nehali jemati, saj nista videli pozitivnega učinka. Intervjuvanko 3 je od jemanja odvrnila 

vplivnica, ki je pretirano in prepogosto poudarjala pozitivne lastnosti izdelka, intervjuvanka 

7 pa omenja nekakšen psihološki odpor, ko izdelka po določenem času več ne more jemati.   

Opažam, da si milenijke vzamejo več časa za primerjanje informacij in izobraževanje o 

potencialnih izdelkih. Med starejšimi uporabnicami je bilo namreč več takšnih, ki nakup 

izvršijo hitro. V pozni starosti pa opazim povsem drug tip vedenja, in sicer v odvisnosti od 

družinskega člana.  

3.3.10 Dejavniki jemanja prehranskih dopolnil 

Kot zadnji sklop predstavljam vrste prehranskih dopolnil, ki jih sogovornice uporabljajo ter 

njihove motive za uporabo. Ta sklop je vseboval največ podvprašanj.  

Na slovenskem trgu je v prodaji največ prehranskih dopolnil iz rastlinskih izvlečkov (Puc v 

Cerar, 2016), ta se v moji raziskavi sicer niso izkazala kot zelo pogosta. Rastlinskim 

izvlečkom sledijo vitamini, minerali, proteini, aminokisline, alge in sokovi (Puc v Cerar, 

2016). Prodaja vitaminov globalno gledano predstavlja največji delež trga, popularni so tudi 

multivitaminski izdelki (Csorba, 2018). Tudi moj vzorec kaže na veliko popularnost 

različnih vitaminov in magnezija, ki sodi med minerale. Ženske nad 30 let naj bi pogosteje 

kot mlajše posameznice uživale vitamine B, vitamin D, kalcij in magnezij (Barnes, Ball, 

Desbrow, Alsharairi & Ahmed, 2016, str. 527). Moj vzorec kaže drugačno sliko, magnezij 

uživajo tri od štirih milenijk, B vitamine pa vse štiri mlajše posameznice. Drži pa, da 

vitamina D ne omenja nobena v tej starostni skupini. Spodaj navajam, koliko potrošnic je 

posamezno prehransko dopolnilo omenilo in predstavljam opažene motive, ki pa so 

največkrat prepleteni, posamezne sogovornice namreč omenjajo po več motivov hkrati.  

̶ mineral magnezij (10/12) 

̶ maščobne kisline omega 3 (9/12) 

̶ vitamini B (8/12) 

̶ multivitaminske mešanice (7/12) 

̶ probiotiki in prebiotiki (6/12) 

̶ vitamin C (6/12) 

̶ kolagen (5/12) 

̶ proteini (4/12) 

̶ MSM, metil sulfonil metan oz. organska oblika žvepla (3/12) 

̶ spirulina oz. druge alge (3/12) 

̶ vitamin D (3/12) 

̶ mešanice čebeljih pridelkov (2/12) 

̶ izdelki iz konoplje (2/12) 
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̶ koencim Q10 (2/12) 

Poleg zgoraj naštetih pa so po enkrat omenjeni še ginko, ginseng, Braunemon (vitamin E, 

betakaroten), selen, vulkanski mineral zeolit, ajurvedska mešanica zelišč, glukozamin, 

železo, sok aronije, izvleček papaje, izvleček artičoke, Osarten (izvleček bambusa in 

novozelandske školjke), Bio statin (mešanica vitaminov, mineralov in rastlinskih izvlečkov). 

Ena intervjuvanka omenja še Remifemin, ki pa sicer ne sodi pod prehranska dopolnila, 

temveč pod zdravila rastlinskega izvora (za lajšanje težav pri menopavzi). 

Športna dejavnost 

Motiv jemanja prehranskih dopolnil zaradi športne dejavnosti sem v okviru življenjskega 

stila opisala že v podpoglavju Športna dejavnost (3.3.2.2.). 

Ugotavljam, da lahko predpostavko iz literature, da so uporabnice prehranskih dopolnil 

športno aktivne, ter da je s tem povezana uporaba prehranskih dopolnil pogosta sploh med 

mlajšimi posameznicami, potrdim. Niso pa zgolj milenijke tiste, ki zaradi športne aktivnosti 

uživajo določena prehranska dopolnila. Intervjuvanke I5, I8 in I10 (44, 55 in 59 let) v 

povezavi s športom omenjajo jemanje magnezija, drugih značilno športnih prehranskih 

dopolnil pa ne uživajo. 

Izboljšanje zdravja in videza 

Zelo zastopan dejavnik je jemanje z namenom izboljšanja zdravja in videza. Zdravje postane 

nekakšen projekt odgovornega posameznika, ne gre več zgolj za stremenje k odsotnosti 

bolezni, ampak za optimizacijo počutja in videza, za zvišanje kvalitete življenja (Nichter & 

Thompson, 2006). Motiv optimizacije zdravja in počutja opazim pri devetih sogovornicah 

(I1, I2, I3, I4, I6, I8, I9, I10, I11). Omenjajo npr. željo po izboljšanju prebave, regeneracijo 

mišic in preprečitev mišičnih krčev (tudi neodvisno od športne aktivnosti), skrb za zdravo 

srce in ožilje. Poleg optimizacije počutja intervjuvanka 11 (76 let) omenja tudi skrb za 

kognitivno funkcijo: »Potem za prebavo sem že zdaj kupila tudi Caricol, to je not papaja, 

za boljši prebavni trakt, za blato odvajanje, no. Potem je ta Ginko natural, ko je za spomin, 

kapljice.« Pogosto je tudi jemanje dopolnil z namenom izboljšanja videza, kar omenja 

polovica intervjuvank, od tega vse štiri milenijke (1–4), kar sem glede na prebrano literaturo 

pričakovala, ter intervjuvanki 6 (49 let) in 8 (55 let). Tu gre najpogosteje za jemanje kolagena 

zaradi vpliva na kožo, omenjajo pa tudi pozitiven vpliv na lase in nohte. Eden od pogostih 

motivov v literaturi je dejavnik jemanja dopolnil z namenom izgube teže, kar pa se v moji 

raziskavi pokaže zgolj pri intervjuvanki 4 (28 let), in sicer v povezavi s krepitvijo imunskega 

sistema: »Tudi v namen tega, da pač sem izgubila par kilogramov, sem videla, da so 

probiotiki ful fajn, ne samo za imunski sistem, ampak tudi za izgubljanje kilogramov.« 

Poseganje po prehranskih dopolnilih pa je lahko le še ena komponenta zdravega 

življenjskega stila (Nichter & Thompson, 2006), kar opažam pri štirih intervjuvankah (I2, 

I4, I6, I9). Iz pogovorov in vprašalnikov razberem aktivno prizadevanje za zdrav življenjski 

stil, sogovornice namreč poskušajo zdravo jesti, se ukvarjati s športom, dovolj spijo, skrbijo 
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za zdravje tudi s posluževanjem alternativnih zdravstvenih praks … Gre torej za splošen 

motiv jemanja »za zdravje«, brez specifičnega cilja oziroma problema, temveč kot del 

zdravega življenjskega stila. To opisuje izjava intervjuvanke 4 (28 let): »Ampak te jutranje, 

omega 3, probiotike, včasih tudi kolagen pa kar konstantno jemljem, ker se mi zdi, da itak 

tudi nucajo za zdravje.« 

Upiranje boleznim 

Sem umeščam dva motivacijska dejavnika (Neuhouser, 2003; Nichter & Thompson, 2006; 

Webb, 2006), ki ju oba opažam tudi med svojimi sogovornicami. Pri prvem gre za 

preventivno vedenje izboljšanja splošne odpornosti na bolezni s prizadevanjem po zvišanju 

imunske odpornosti. Preventivno jemanje prinaša posamezniku čustveno varnost in gre za 

psihološki motiv. Jemanje zaradi »preventive« omenja šest sogovornic (I4, I5, I7, I8, I10, 

I11), vendar je ta praviloma povezan z drugimi dejavniki oziroma ni tako neposredno 

izražen. Ta motiv je večinoma prisoten pri posameznicah srednjih let in starejših. Pri drugem 

motivu pa gre za zatiranje bolezni, ko se pokažejo njihovi prvi znaki, z namenom ublažitve 

simptomov oziroma skrajšanja trajanja bolezni. To je značilno ob padcih imunske 

odpornosti, v času prehladnih in drugih sezonskih obolenj krajšega trajanja. Spremenjen 

vzorec jemanja prehranskih dopolnil pri teh nevšečnostih omenja kar devet intervjuvank, 

starih od 23 do 57 let (intervjuvanke I1–I9). Njihova pričevanja so si med sabo zelo podobna, 

večinoma posežejo po prehranskih dopolnilih, pozicioniranih za namen izboljšanja 

imunskega sistema, ali pa povečajo odmerek oziroma začnejo jemati vitamin C. Zelo 

priljubljen je Fidimedov ImmunoGran, ki ga omenja pet intervjuvank (I1, I2, I4, I5, I8) in 

gre za mešanico aminokislin, vitaminov in mineralov. Tri starejše intervjuvanke (I10, I11, 

I12) pa ob padcih odpornosti sicer spremenijo vedenje, vendar si namesto s prehranskimi 

dopolnili pomagajo s čaji oziroma domačimi zelišči.  

Obvladovanje bolezni 

Veliko sogovornic uživa prehranska dopolnila za lajšanje obstoječih bolezenskih stanj 

oziroma zdravstvenih problemov. Tega motiva ne omenja nobena izmed štirih milenijk, je 

pa zastopan pri vseh ostalih. Štiri sogovornice (I5, I8, I11, I12) uživajo prehranska dopolnila 

kot podporo pri kroničnih boleznih, intervjuvanka 9 (57 let) jih uživa zaradi porušenega 

hormonskega ravnovesja, intervjuvanka 6 (49 let) pa omenja jemanje kolagena v povezavi z 

bolečinami v sklepih. Intervjuvanka 7 (53 let) omenja uživanje prehranskega dopolnila 

zaradi lajšanja težav pri menopavzi. Pri tem gre dejansko za izdelek, ki je registriran kot 

zdravilo rastlinskega izvora. Tu lahko sklepam, da nekateri porabniki ne nujno razločujejo 

med prehranskimi dopolnili in zdravili rastlinskega izvora. Pri intervjuvanki 10 (59 let) pa 

je motiv obvladovanja bolezni povezan še z njenim ideološkim prepričanjem, saj je skozi 

intervju razvidno, da nima visokega zaupanja v zdravstveni sistem. Predpisana zdravila je 

namreč zamenjala s prehranskim dopolnilom: »Jemljem pa ta Bio statin, namesto zdravil, 

proti holesterolu. Je ta Bio Statin, ki je iz naravnih sestavin. Verjamem, da ni tako škodljiv 

…« 
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Zmanjševanje škode 

Sem umeščamo številne motive, povezane z upravljanjem zaznanih tveganj (Nichter & 

Thompson, 2006). Eden izmed teh je nadomeščanje hranil zaradi premajhnega vnosa, ki 

naj bi bil tudi eden izmed najvidnejših motivov na sploh (Webb, 2006). Ta dejavnik 

neposredno omenjajo štiri sogovornice (I2, I3, I7, I11), je pa povezan z njihovimi 

prehranskimi vzorci, zato je širše predstavljen v poglavju Prehranski vzorci (3.3.2.1). 

Intervjuvanka 2 (26 let) je vegetarijanka, intervjuvanka 3 (28 let) pa veganka in zato 

omenjata nadomeščanje B vitaminov. Intervjuvanka 7 je vsejedka, vendar posega po 

magneziju in probiotikih, saj meni, da jih s prehrano ne dobi dovolj, intervjuvanka 11 pa je 

mnenja, da se s termično obdelavo veliko vitaminov in mineralov uniči in je zato uporaba 

prehranskih dopolnil koristna. Neposredno so ta motiv omenile štiri posameznice, je pa 

zanimivo, da jih pri vprašanju o prehrani kar devet meni, da verjetno ne dobijo vseh 

potrebnih hranil. Dopuščam torej možnost, da je ta motiv v resnici pomembnejši in bolj 

prisoten ter deluje v podzavesti. 

V povezavi z zmanjševanjem škode pa opazim še motiv uporabe prehranskih dopolnil z 

namenom blaženja stresa. V vprašalniku je kar devet intervjuvank povedalo, da stres 

občutijo, vendar se z njim aktivno spopadajo. Neposredno pa jemanje prehranskih dopolnil 

zaradi stresa omenjata zgolj dve posameznici, tako da sklepam, da tu ne gre za zelo pogost 

dejavnik. Intervjuvanka 5 (44 let) omenja stres v službi: »Potem uživam B kompleks, 

predvsem zaradi načina dela, ki ga opravljam, ker se mi zdi, da sem veliko izpostavljena 

stresu, pa tudi zaradi ščitnice, da potrebujem tega B vitamina.« Aktivno spopadanje s 

stresom preko zdravega življenjskega stila, ki vsebuje tudi jemanje prehranskih dopolnil, 

omenja še intervjuvanka 4 (28 let).  

Upoštevanje priporočila 

Opazila sem, da je med sogovornicami zaznati tudi motiv jemanja prehranskih dopolnil 

zaradi vpliva priporočil, ki pri sogovornicah uživajo visoko stopnjo zaupanja. Tu gre za tako 

močan vpliv dejavnikov, ki imajo vlogo pri nakupu, da ti postanejo samostojni motivi za 

jemanje. Kot razlog za jemanje namreč intervjuvanke pogosto navajajo, da je »nekdo tako 

rekel«, oziroma jim je nekdo tako svetoval. To opažam pri vseh starostnih skupinah in ni 

vezano zgolj na priporočila najbližjih. Ta motiv dobro ponazori izjava intervjuvanke 6 (49 

let): »Drugače jem pozimi C in D vitamin. Tudi pri teh ne opazim kakršnekoli spremembe 

na bolje, jih pač jem zato, ker te povsod bombardirajo, da moraš pozimi jesti D in C 

vitamin.« Štiri sogovornice (I2, I5, I8, I9) so določene izdelke začele jemati zaradi 

priporočila zdravnika. Intervjuvanka 2 (26 let) jé vitamin C v glavnem zaradi priporočila 

zdravnice na Instagramu: »Vitamin C pač jem, (se nasmeji), zaradi tega ker to Antiage Ano 

spremljam na Instagramu in je sama povedala, da niti se ne moremo predozirat z njim …« 

Zelo močan vpliv imajo tudi bližnji. To se močno izraža pri intervjuvanki 12 (79 let), ki 

sama ni najbolj naklonjena prehranskim dopolnilom, jih pa vseeno uživa, v veliki meri zaradi 

vpliva moža, ki ji izdelke tudi kupuje.  
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Placebo učinek 

Psihološki motivi so v praksi pogosto prepleteni s fiziološkimi (Peters, Shelton & Sharma, 

2003, str. 122). Intervjuvanka 5 (44 let) omenja, da sicer ne ve, koliko prehranska dopolnila 

dejansko pomagajo, se pa prepričuje in poskuša verjeti, da so le-ta koristna. Tudi druge 

intervjuvanke za kak izdelek povedo, da ga sicer jemljejo, vendar ne vidijo učinkov. Z 

jemanjem nekatere kljub temu nadaljujejo. Na dopuščanje možnosti za pojav placebo učinka 

opozori intervjuvanka 6 (49 let): »Pa to moram reči, da na tem področju vidim največjo 

težavo, ker mi nobeni ne pomagajo. Pa iščem ciljne za zaprtost, ne jem kar povsod. Te jem 

bolj kot ne celo leto, pa ne opazim nobenega pozitivnega učinka. Jih jem bolj, kao da bi 

placebo pomagali, pa ne.« Sklepam, da gre za redek motiv, saj ga med branjem preteklih 

raziskav nisem zaznala.  

4 DISKUSIJA 

4.1 Ugotovitve raziskave 

Vzorec raziskave v glavnem predstavljajo visoko izobražene posameznice z različnimi 

ekonomski statusi. V literaturi se omenja tri ključne starostne skupine, vendar menim, da je 

taka delitev preskopa. Zadnja oziroma najstarejša skupina običajno predstavlja generacijo 

boomerjev, starih nad 55 let. Ugotavljam, da bi bilo bolj primerno govoriti o štirih starostnih 

skupinah, saj so razlike med porabnicami, starimi med 55–60 let in posameznicami, starimi 

nad 70 let, precejšnje. Prebivalstvo se stara, po podatkih Statističnega urada RS bo do leta 

2060 eden izmed treh Slovencev star nad 65 let (SURS v Euromonitor International 2016). 

Menim torej, da bi bilo to skupino starejših posameznikov smiselno preučevati ločeno, saj 

prav tako predstavljajo relevantno ciljno skupino. Vse sogovornice so telesno aktivne z 

zdravim življenjskim stilom. Opažam pozitivno naravnost v odnosu do zdravja, tudi 

sogovornice, ki naštejejo precej bolezenskih stanj, svoje zdravstveno stanje v glavnem 

opisujejo kot dobro.  

Ugotavljam, da so razlogi za jemanje prehranskih dopolnil pri intervjuvanih ženskih 

porabnicah podobni tistim, ki so najpogosteje navedeni v literaturi. Samo ime in definicija 

têrmina prehranska dopolnila sporočata, da je njihov namen »dopolnjevati običajno 

prehrano« (Pravilnik o prehranskih dopolnilih, 2013). Kot ugotovljeno na podlagi prebrane 

literature, je nadomeščanje hranil zaradi premajhnega vnosa eden izmed glavnih motivov za 

uporabo prehranskih dopolnil. V opravljeni raziskavi je ta motiv sicer prisoten, vendar ni 

med vidnejšimi. Vse sogovornice so se pri vprašanju o prehrani zelo razgovorile in očitno 

je, da jim je področje prehrane pomembno, prav tako omenjajo pomembnost raznovrstnosti 

in lokalno pridelane, sveže prehrane, pomembnosti uživanja sadja in zelenjave. V glavnem 

menijo, da kljub zdravemu načinu prehranjevanja ne zadostijo vsem potrebam po hranilih, 

čeprav tega motiva pri povzemanju motivov za jemanje ne omenjajo pogosto. Sklepam 

lahko, da imajo slovenske porabnice prehranskih dopolnil zelo visoke standarde za področje 
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prehranjevanja in so o tej temi zelo osveščene. Tu bi izpostavila še dejstvo, da se veliko 

literature, ki kot enega glavnih motivov za uporabo izpostavlja nadomeščanje hranil, dotika 

severnoameriškega trga, kjer gre verjetno za drugačne prehranske vzorce, kot so prisotni v 

Sloveniji. Paradoks, ki ga opažajo nekateri avtorji, da se naj bi prehranskih dopolnil največ 

posluževali ravno tisti posamezniki, ki jih zaradi ustrezne prehrane ne bi potrebovali (Cerar, 

2016; Conner, Kirk, Cade & Barrett, 2001; Pajor, Eggers, Curfs, Oenema & de Vries, 2017), 

bi torej lahko potrdila tudi za moj primer.  

Vendar pa pri jemanju prehranskih dopolnil ne gre zgolj za dopolnjevanje oziroma 

nadomeščanje hranil, ki jih s hrano ne dobimo. Eden vidnejših motivov, ki ga opazim pri 

večini intervjuvank, je jemanje z namenom optimizacije zdravja (npr. premagovanje lažjih 

zdravstvenih nevšečnosti) in videza, za zviševanje kvalitete življenja. Motiv izboljšanja 

videza (kože, las in nohtov) je zaznati pri polovici intervjuvank, skladno z ugotovitvami iz 

literature (Daniells, 2018), pa je slednje zelo značilno za mlajšo populacijo, omenjajo ga vse 

milenijke. Priljubljeno prehransko dopolnilo za ta namen je kolagen. Zelo pogosto je tudi 

jemanje z namenom obvladovanja bolezni, saj ga zaznam pri vseh intervjuvankah, razen pri 

milenijkah, kar je skladno z ugotovitvami iz literature, ki tega mladim ne prisujejo. 

Porabnice jemljejo prehranska dopolnila tudi zaradi preventivnih razlogov upiranja 

boleznim, kar v literaturi povezujejo s starejšo populacijo, čeprav ta motiv v svoji raziskavi 

opazim tudi pri mlajših. V literaturi ima pomembno vlogo tudi jemanje prehranskih dopolnil 

zaradi športne aktivnosti, kot del športne prehrane (Chu, 2016; Csorba, 2018; Grand View 

Research, 2018). To se pripisuje predvsem generaciji milenijcev (Daniells, 2018; 

Makarovič, 2010), kar lahko potrdim tudi za moj vzorec, je pa ta motiv prisoten tudi pri treh 

starejših intervjuvankah. Izpostavlja se problematika pretirane uporabe prehranskih dopolnil 

na fitnes področju, saj naj bi se s tem v fitnes krogih včasih pretiravalo. Pri sogovornicah 

takšnega vedenja ne zaznam, zaradi športne aktivnosti najpogosteje uživajo magnezij, 

milenijke pa poleg tega še beljakovine in aminokisline, kakšnih drugih dopolnil za 

pridobivanje mišične mase ali izgubljanje telesne teže pa ne omenjajo. Predvidevam, da bi 

bili rezultati precej drugačni, če bi v raziskavo vključila moške porabnike, ti se naj bi namreč 

v večji meri posluževali prehranskih dopolnil zaradi športne aktivnosti (Makarovič, 2010).  

Pogosto pa za kakšno prehransko dopolnilo intervjuvanke niso podale konkretnih razlogov 

jemanja. Ker je za vse značilen zdrav življenjski stil menim, da gre tu za še eno od intervencij 

na področju prizadevanja za zdravo življenje. Opazim tudi motiv jemanja zaradi placebo 

učinka oziroma nekakšnega psihološkega zadoščanja, psihološke varnosti. Ugotavljam, da 

so nasveti oseb, čigar mnenju porabnice zaupajo, postali že sami po sebi motiv za jemanje, 

ne glede na starostno skupino porabnice. Kot viru informacij namreč določenim osebam 

zaupajo do te mere, da se včasih za uporabo določenega izdelka odločijo zgolj zato, ker je 

nekdo to pohvalil ali priporočil. Tu gre predvsem za upoštevanje nasveta zdravnika ali 

družine oziroma prijateljev.  

Porabnice informacije o prehranskih dopolnilih prejemajo iz različnih virov, najpogostejša 

in tista z največjo stopnjo zaupanja so priporočila družine in prijateljev, ter priporočila 
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farmacevtov in prodajalcev v specializiranih trgovinah. Slednji služijo kot varovalo, pri 

katerih porabnice preverjajo informacije, prejete iz drugih virov. Iskanja informacij prek 

spleta se poslužuje več kot polovica sogovornic, tudi tu je zaupanje vanje precej visoko. Vse 

milenijke, pa tudi nekatere porabnice srednjih let omenjajo, da informacije prejemajo tudi 

preko vplivnežev na družbenih omrežjih, so pa do teh v glavnem previdne oziroma jih 

nadalje preverijo. Ena izmed sogovornic omenja zelo visoko zaupanje v nasvete zdravnice, 

ki nastopa tudi v vlogi vplivnice na družbenih omrežjih. Makarovič (2010) v svoji raziskavi 

navaja, da priporočila in nasveti zdravnikov pogosto služijo kot vir informacij. Nekaterim 

porabnicam je uporabo določenega  prehranska dopolnila sicer že svetoval zdravnik, drugim 

pa je takšno vedenje odsvetoval. V kolikor zdravniki kaj priporočijo, to porabnice 

upoštevajo, poslušne pa so tudi v primerih, ko zdravnik neko prehransko dopolnilo 

odsvetuje. V glavnem se porabnice v procesu zbiranja informacij samoiniciativno ne 

obračajo na zdravnike, jim pa zaupajo, ko jim ti kaj priporočijo oziroma odsvetujejo.  

O odnosu do oglaševanja, za katerega sem skozi literaturo ugotovila, da je lahko na tem 

področju pogosto problematično (Csorba, 2018), nisem izvedela toliko, kot bi želela. V 

nekaterih raziskavah je že bilo ugotovljeno, da splošnejši oglasi prehranskih dopolnil ne 

vplivajo močno na nakupno odločitev porabnikov, če le ta ni podprta s strani znancev, ki so 

določen izdelek že preizkusili (Thompson, 2006, str. 197), kar opažam tudi v svoji raziskavi. 

Sogovornice oglasov same od sebe praviloma niso omenjale, s pomočjo podvprašanj sem 

ugotovila, da je zaupanje vanje nizko, odnos pa pogosto odklonilen. Nekatere so sicer 

izpostavile, da jim le-ti služijo kot vir informacij, ki pa jih nadalje preverijo. Na splošno so 

bile precej redkobesedne oziroma se o oglasih niso močno razgovorile. Ugotavljam, da ima 

prevelika izpostavljenost določenim informacijam lahko ravno obraten vpliv od želenega, 

na kar opozori ena od mlajših sogovornic. Se pa je v raziskavi nakazala še problematika 

dovzetnosti starejših upokojencev za oglase in obsežne potrošnje tovrstnih izdelkov.  

Nakupno vedenje porabnic, kot tudi samo uporabo prehranskih dopolnil bi opisala kot 

odgovorno. Na splošno lahko trdim, da so porabnice zelo previdne, že skoraj konservativne, 

kar se tiče nakupnega vedenja, ne glede na to, kateri starostni skupini pripadajo. To se odraža 

že s samimi stališči, ki jih imajo do tematike prehranskih dopolnil. Skladno z Ajzenovo 

predpostavko o vplivu pozitivnih stališč na vedenje (1991), je stališče do jemanja 

prehranskih dopolnil zelo pozitivno, sprejemajoče. Vendar pa porabnice poudarjajo, da z 

jemanjem ni dobro pretiravati in da je potrebna previdnost, podučenost o izdelkih. V njihovih 

navedbah se izraža nekakšen zdravorazumski pristop k področju. Porabnice se odgovorno 

lotevajo tudi samega prehranjevanja, imajo zdrav življenjski stil, kontrolne preglede pri 

zdravniku opravljajo redno, brez razloga pa ne hodijo h zdravniku. Opažam zelo sprejemajoč 

odnos do alternativnih zdravstvenih praks, izražajo željo po enakovrednem obravnavanju in 

regulaciji alternativne medicine. Pri izbiri prodajnega mesta so porabnice v glavnem zelo 

previdne, ne glede na starost. Porabniki si želijo občutka varnosti (Euromonitor 

International, 2017; Konečnik Ruzzier, 2018) in to potrjuje tudi moja raziskava. Močno se 

zanašajo na priporočila, nasvete bližnjih in strokovnjakov na prodajnih mestih. Zaupanje 
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vanje je visoko, porabnicam veliko pomeni občutek, da se odločajo za »preverjene izbire«. 

Ni torej presenetljivo, da so lekarne in specializirane trgovine še vedno zelo priljubljeno 

prodajno mesto, kot je bilo to ugotovljeno tudi v drugih raziskavah (Euromonitor 

International, 2016; Iprom, 2013; Makarovič, 2010). Podobni vzorci so prisotni tudi pri 

spletnih nakupih, ki jih nekatere raziskave povezujejo bolj z mlajšo populacijo (Makarovič, 

2010), čeprav sama opažam, da se spletnih nakupov poslužujejo tudi uporabnice srednjih in 

poznih srednjih let. Ugotovitev, da so mlajše porabnice precej previdne, celo skeptične do 

nekaterih spletnih trgovin in da še vedno zelo pogosto kupujejo v fizičnih trgovinah, me je 

presenetila. Omenjajo problematiko, da gre za specifične izdelke, kjer je pomembno 

skladiščenje, transport, pri izbiri pa so pozorne na mnenja drugih uporabnikov oziroma 

ocene. Porabnice, ki se poslužujejo spletnih nakupov povedo, da so z izkušnjami spletnih 

nakupov zadovoljne in nimajo pripomb, res pa je, da trgovin ne menjajo pogosto oziroma so 

zveste tistim, ki jim zaupajo in so z njimi zadovoljne. Da so izkušnje spletnih nakupov na 

slovenskem trgu v večini dobre, so ugotovili tudi v raziskavi Mednarodnega inštituta za 

potrošniške raziskave (Potrošnikov Zoom, 2019). Kot pomembne dejavnike pri spletnem 

nakupovanju poleg varnosti porabnice izpostavijo še pestro izbiro, programe zvestobe, 

hitrost dostave, lokacijo skladišča, dobre plačilne pogoje, dobro podporo kupcem. Da je čas 

dostave lahko kritičen dejavnik, nakaže tudi ena izmed intervjuvank, ki pravi, da v spletnih 

trgovinah ne naroča, ker se običajno prepozno spomni, da nekaj potrebuje oziroma da ji je 

nečesa zmanjkalo.  

Praviloma se porabnice pred nakupi pripravijo, se o izdelkih pozanimajo, kar je v skladu z 

ugotovitvami o novodobnem potrošniku, ki je osveščen in informiran (Kočenik Ruzzier, 

2018, str. 48). Opažam, da je zvestoba določenim prodajnim mestom in blagovnim znamkam 

izdelkov precejšnja, spontanega nakupovanja prehranskih dopolnil je malo, le tu in tam 

katera izmed porabnic omeni, da je npr. opravila spontan nakup zaradi posebnih ponudb na 

prodajnem mestu. Zaradi praviloma visokih cen in možnosti pojava stranskih učinkov 

predstavljajo prehranska dopolnila precejšnje nakupno tveganje, kar menim da se odraža 

tudi v zanašanju na nasvete strokovnjakov in bližnjih, s čimer porabnice to tveganje 

znižujejo. Zanimiv pogled na nakupovanje različnih vrst prehranskih dopolnil pa izpostavita 

dve mlajši intervjuvanki. Eksperimentiranje oziroma manjša previdnost pri določenih 

prehranskih dopolnilih, npr. vitaminih, naj bi bila sprejemljiva, pri drugih (pomembnejših, 

dražjih) pa ne. Tu gre za tveganje napačne izbire zaradi visoke cene, tako denarne, kot v 

obliki možnosti pojava stranskih učinkov ali nedelovanja. Sklepam, da so »vitaminčki«, kot 

jih poimenuje, ena izmed skupin prehranskih dopolnil, ki ne predstavlja velikega tveganja 

napačne izbire. Obstaja torej razločevanje med nakupnimi vzorci upoštevajoč višino cene 

ter resnosti problema. Sklepam, da bodo porabnice v primerih, ko posegajo po vitaminih 

zgolj zaradi optimizacije počutja oziroma v kontekstu zdravega življenjskega stila, manj 

pozorne in bolj spontane v svojem nakupnem vedenju kot v primeru, ko bi šlo za dražje 

izdelke ali izdelke, s katerimi bi npr. želele obvladovati kakšno bolezen.  
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Nichter in Thompson (2006) ugotavljata, da porabniki pričakujejo, da bodo cene v 

specializiranih trgovinah višje kot recimo v supermarketih, vendar jim zaradi pomembnosti 

strokovnega nasveta in občutka varnosti to odtehta višjo ceno. Podobno vedenje opažam tudi 

sama. V sklopu s tem konceptom je izdelek z višjo ceno v očeh porabnika tretiran kot 

kvalitetnejši, učinkovitejši, kar opazim tudi v svoji raziskavi. Višina cene porabnicam 

prehranskih dopolnil ni eden glavnih odločitvenih dejavnikov, čeprav vzorec sestavljajo tudi 

posameznice s podpovprečnim mesečnim dohodkom. Zanimivo vedenje opazim pri eni 

izmed upokojenk, ki pravi, da zaradi visoke cene dotično prehransko dopolnilo uporablja 

zgolj tri mesece oziroma v obliki kure, ker je predrago, da bi ga konstantno jemala. Sklepam, 

da bi podobno prehransko dopolnilo lahko našla tudi v nižjem cenovnem razredu, saj je 

izdelkov na trgu veliko, vendar očitno pri velikem zadovoljstvu in preizkušenosti nekega 

izdelka nekateri raje izberejo krajše časovno jemanje, kot pa da bi zamenjali izdelek in 

poskusili drugega. Nadalje se izpostavi še problematika prenizke cene izdelkov, ki lahko 

porabnice od nakupa kvečjemu odvrnejo, saj cena v tem primeru služi kot indikator kvalitete. 

Polovica intervjuvank je pozornih na ceno v odvisnosti od aktivnih snovi v dnevnem vnosu 

in ne primerjajo zgolj cen izdelka, kar zopet kaže na premišljenost, odgovornost v nakupnem 

vedenju.  

Skozi raziskavo so se izrisali trije glavni vzorci jemanja prehranskih dopolnil. Nekatera 

prehranska dopolnila so značilna za kratkotrajno jemanje oziroma kot pomoč pri izboljšanju 

imunskega sistema v času sezonskih obolenj. Tu sogovornice omenjajo predvsem jemanje 

vitamina C in prehranskega dopolnila Immunogran (oz. novejše AminoGran Immun) 

podjetja Grandevita d.o.o., kjer gre za mešanico aminokislin, vitaminov in mineralov. 

Spremenjeni vzorci jemanja v času zmanjšane imunske odpornosti so opazni pri starostni 

skupini milenijk in pripadnicah generacije X (srednja leta). Izdelek Immunogran, ki ga 

omenjajo, ima visoko ceno, cena pakiranja treh vrečic, ki zadoščajo za tri dni uporabe, v 

lekarni stane okoli enajst evrov, cena desetih vrečic pa okoli 30 €. Sklepam, da ima cena pri 

izdelkih za zatiranje bolezni, kjer je jemanje kratkotrajno, še manjšo vlogo kot drugače. 

Najstarejše sogovornice pa v primerih padca odpornosti jemanja prehranskih dopolnil 

bistveno ne spreminjajo, temveč posežejo po domačih zeliščnih pripravkih, čajih. 

Zdravljenje lažjih sezonskih obolenj z naravnimi pripravki, zelišči in medom naj bi bilo zelo 

značilno za slovensko populacijo (Euromonitor International, 2019). Drugi vzorec jemanja 

je intervalno jemanje, ko posameznice izvedejo časovno določeno kuro in potem z jemanjem 

prenehajo. Značilen je pri motivu izboljšanja videza, omenja se tudi v povezavi z visokimi 

cenami, kot edina dostopna možnost za uporabo dražjega izdelka. Dalj časa trajajoče jemanje 

pa je najbolj pogosto povezano z motivom upravljanja z bolezenskimi stanji oziroma pri 

blaženju zdravstvenih stanj ali nelagodij. 

Iz pogovorov sklepam, da porabnice niso nagnjene k hitremu menjavanju blagovnih znamk 

izdelkov ali prodajnih mest, saj so v svojem nakupnem vedenju precej konservativne, veliko 

jim pomeni občutek varne izbire, preverjenosti. Ko izbirajo nekaj novega, je nakupni proces 

daljši, porabnice v tem času iščejo in primerjajo informacije, to v povprečju traja nekaj dni. 
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Opažam tudi, da si milenijke vzamejo več časa za primerjanje informacij in izobraževanje o 

potencialnih izdelkih. Med starejšimi uporabnicami je bilo namreč več takšnih, ki nakup 

izvršijo hitro. Porabnice so pri nakupovanju izdelkov, ki jim niso novi, že v zanki zvestobe 

(Court in drugi, 2009), saj prvi dve fazi nakupnega procesa (obravnavo znamk in aktivno 

vrednotenje) preskočijo in ponovijo nakupne izbire (Court in drugi, 2009), gre torej za 

rutinsko nakupovanje. Sogovornice so morebitne odvrnitvene dejavnike od nakupa navajale 

zelo skopo. Večina ni imela konkretnega odgovora na vprašanje, redke pa od nakupa lahko 

odvrnejo negativna mnenja drugih uporabnikov ali odsvetovanje zdravnikov. Pogosteje se 

jim zgodi, da so po nakupu izdelek prenehale uporabljati, posledično iz tega sklepam, da 

nakupne izbire v teh primerih niso ponovile. Kot razloge za to navajajo pojav stranskih 

učinkov ali odsotnost želenih učinkov, psihološki odpor, neprijetno konsistenco izdelka. 

4.2 Omejitve raziskave in priporočila 

Izbrana tematika in opravljena raziskava zagotovo puščata odprte številne možnosti za 

nadaljnje raziskovanje. Skozi prebrano literaturo sem ugotovila, da je področje porabnikov 

prehranskih dopolnil najpogosteje preučevano skozi kvantitativne raziskave, z uporabo 

anketnih vprašalnikov. Uporaba tehnike poglobljenih intervjujev se mi je zdela (in se mi še 

vedno zdi) smiselna, tako zaradi dejstva, da so raziskave na tem področju največkrat 

kvantitativne, redke kvalitativne pa že precej stare (npr. Makarovič, 2010), kot tudi zaradi 

narave tematike, ki se dotika občutljivega področja zdravja in, kot ugotovljeno, tudi videza. 

Kljub temu, da sem z izvedeno raziskavo v glavnem zadovoljna, pa se zavedam določenih 

omejitev uporabljene metode. Eno izmed teh predstavlja dejstvo, da ugotovitev raziskave 

zaradi značilnosti vzorčenja ne moremo posploševati na širšo populacijo. Vzorec ni bil 

izbran naključno, sogovornice sem izbrala na podlagi svoje presoje in postavljenih kriterijev. 

Stremela sem k temu, da bi bile v vzorcu zastopane ženske čim bolj različnih starosti, kar mi 

ni uspelo tako, kot bi si želela. Kljub temu, da sem dobila vzorec, kjer so zajete različne 

starostne skupine, sem neuspešno poskušala pridobiti sogovornico, ki bi bila stara med 30 in 

40 let. Tudi moje ugotovitve potrjujejo predpostavko preteklih raziskav, da obstajajo razlike 

v nakupnem vedenju različno starih porabnic. Najbrž bi bilo zanimivo podobne intervjuje 

narediti na večjem vzorcu, npr. tako, da bi imeli vsaj po šest intervjuvank iz vsake starostne 

skupine, kot že opredeljeno v ugotovitvah, pa bi predlagala preučevanje štirih starostnih 

skupin, ne treh, kot je to pogosto. 

Naslednjo omejitev predstavlja širina problematike. V raziskavo sem poskusila vključiti čim 

več dejavnikov, povezanih z nakupnim vedenjem porabnic, bi pa bilo najbrž zanimivo, da 

bi metodo poglobljenih intervjujev uporabili za ožje tematske sklope in tiste temeljiteje 

preučili.  

Zadnjo omejitev vidim v sprejetju tveganja, da so bili odgovori ponekod lahko podani pod 

vplivom  pristranskosti zaradi družbene sprejemljivosti (angl. social desirability bias). Gre 

za težnjo po izbiranju odgovorov, s katerimi porabniki sami sebe predstavijo na ugoden, 
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družbeno sprejemljiv način (Van de Mortel, 2008). Tovrstni odzivi so najpogostejši pri 

občutljivejših tematikah, med katere spada tudi področje fizične aktivnosti in prehrane 

(Tooze in drugi; Scagliusi in drugi v Van de Mortel, 2008, str. 41). Nekatera vprašanja, ki 

sem jih postavljala, so se dotikala občutljivih tematik, kjer obstaja tveganje za tovrstne 

odgovore, npr. poraba alkohola, kajenje, prehranski vzorci, obiski zdravnikov. Kljub jasni, 

dvakratni omembi anonimnosti odgovorov, to tveganje obstaja.  

Zanimivo bi bilo izvesti še kakšno raziskavo, kjer bi šlo za pogovore s prodajalci prehranskih 

dopolnil (npr. lekarnarji, prodajalci v specializiranih trgovinah z zdravo prehrano, spletnimi 

ponudniki …), ki dobro poznajo svoje porabnike. Kot nemalokrat omenjeno v literaturi, so 

glavne porabnice prehranskih dopolnil ženske. Bi bilo pa smiselno podobno raziskavo 

izvesti tudi med moškimi, ki so porabniki prehranskih dopolnil, kljub temu, da gre za manjši 

del populacije. Tudi nekatere intervjuvanke so omenjale moške družinske člane, ki so 

porabniki prehranskih dopolnil. Predvidevam, da bi bili vzorci jemanja pri moških drugačni 

in da bi veliko večji pomen dajali motivu jemanja zaradi športne aktivnosti.  

Dejstvo, da zaradi epidemije covid-19 intervjuji niso bili izvedeni v živo, temveč prek video 

konferenčnih aplikacij in telefona, mi v nasprotju s pričakovanjem ni predstavljalo nikakršne 

omejitve. Zadnji predlog za nadaljnje raziskovanje pa se dotika ravno te teme, in sicer 

spremenjenega nakupnega vedenja porabnikov v času disruptivnih dogodkov (pandemija), 

ki se dotikajo področja zdravja. Smiselno bi bilo preučiti, kako so se nakupne navade 

porabnikov na področju zdravja spremenile v luči teh dogodkov. Predvidevam namreč, da 

se je oziroma se bo še nekaj časa potrošnja izdelkov in storitev, povezanih z varovanjem 

zdravja, zviševala. 

SKLEP 

Trg prehranskih dopolnil spada v eno izmed hitro rastočih panog, področje pa se dotika 

kompleksne in vedno bolj aktualizirane sfere naše družbe: zdravstvenega varstva. 

Prizadevanje za zdrav življenjski stil je vseprisotno, informiranje o skrbi za zdravje pa že 

nekaj časa ni več zgolj v domeni zdravnikov in javnozdravstvenih institucij. 

V svojem magistrskem delu sem želela raziskati področje prehranskih dopolnil in preučiti 

vedenje njihovih porabnic na slovenskem trgu. Sestavljeno je iz dveh delov. V prvem, 

teoretičnem delu, sem predstavila področje prehranskih dopolnil in temeljne koncepte s 

področja preučevanja vedenja porabnikov. S pregledom obstoječih raziskav na temo vedenja 

porabnikov prehranskih dopolnil sem ugotovila, da je poglobljenih raziskav, ki bi področje 

preučevale s kvalitativnimi metodami, zelo malo oziroma so te že precej stare. Na podlagi 

ugotovitev, da naj bi prehranska dopolnila pogosteje uživale in kupovale ženske ter da se 

moški in ženski pogled na področje zdravja precej razlikujeta, sem se v magistrskem delu 

usmerila k preučevanju vedenja ženskih porabnic. Zanimalo me je, zakaj uživajo prehranska 

dopolnila in na podlagi katerih dejavnikov se odločajo o nakupu in uporabi. Na podlagi 
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prebrane literature sem oblikovala številne vsebinske sklope, ki so za preučevano področje 

smiselni in sem jih želela preučiti v drugem, empiričnem delu naloge. V sklopu tega sem 

izvedla kvalitativno raziskavo, in sicer dvanajst poglobljenih intervjujev, izvedenih na 

raznolikem vzorcu porabnic prehranskih dopolnil različnih starosti in socio-ekonomskih 

statusov. Intervjuje sem za namene analize prepisala, nato pa analizo rezultatov predstavila 

po posameznih vsebinskih sklopih. V analizo sem vključila precej dobesednih citatov 

sogovornic, ki ponujajo zanimive poglede na obravnavane tematike. V zadnjem delu sem 

predstavila nekaj omejitev magistrskega dela, ki so povezane z uporabljeno metodo in 

občutljivostjo preučevane teme. Povzela sem glavne ugotovitve, s katerimi sem odgovorila 

na zastavljeno raziskovalno vprašanje in predstavila širši pogled na preučevano področje.  

Cilj magistrskega dela je bil s pomočjo študija sekundarne literature orisati problematiko in 

ključne dejavnike odločanja porabnic glede nakupa prehranskih dopolnil, nato pa z izvedbo 

kvalitativne raziskave ugotoviti, zakaj jih sploh uživajo in kaj jih prepriča nakup. Menim, da 

je bil cilj dosežen in da z magistrskim delom zapolnjujem vrzel na področju raziskovanja 

porabnikov prehranskih dopolnil na slovenskem trgu. Zaradi kompleksnosti področja pušča 

delo odprte številne možnosti za nadaljnje raziskovanje, kljub temu, da sem preučevala 

številne vsebinske sklope in dejavnike vedenja porabnic. V skladu s tem sem podala nekaj 

priporočil za nadaljnje raziskovanje, ki se v glavnem dotikajo izbire vzorca in podrobnejše 

analize posameznih vsebinskih sklopov. 
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Priloga 1: Opomnik za intervjuje 

 Pozdrav in zahvala 

 Zagotovitev anonimnosti in splošne informacije 

Pogovor bom z vašim dovoljenjem zaradi prepisa intervjuja zvočno snemala. Nekatera 

vprašanja bodo precej osebna, vendar vam zagotavljam anonimnost. Vaše ime bo kodirano 

s črko in ne bo nikjer navedeno. Zbrani podatki bodo uporabljeni v namene analize v okviru 

mojega magistrskega dela. Preden začneva z intervjujem, navajam eno izmed definicij, ki 

pojasnjuje, kaj vse sodi pod têrmin prehranska dopolnila. Prehranska dopolnila lahko 

vsebujejo vitamine, minerale, aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, rastline in rastlinske 

izvlečke, mikroorganizme ter druge snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. 

 Povabilo k izpolnitvi vprašalnika, s katerim bom pridobila demografske in del 

življenjsko stilnih podatkov (na začetku ali ob koncu pogovora). 

 Pogovor 

Prehranski vzorci  

Bi zase rekli, da jeste oziroma se trudite jesti zdravo? Če je odgovor kratek, postavim 

podvprašanja: Kaj to za vas pomeni? Kaj je po vaše zdravo prehranjevanje? 

Ali menite, da s svojim načinom prehranjevanja zagotovite vnos vseh potrebnih hranil?  

Športna dejavnost 

Ali se rekreirate oziroma ukvarjate s športom? Kako pogosto in s čim?  

Če je odgovor pritrdilen sledi vprašanje: Ali zaradi tega uživate kakšna prehranska dopolnila, 

ki jih drugače ne bi? 

Ideologija: odnos do alternativne medicine 

Kakšno je vaše stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot del uradne 

medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge oblike zdravilstva)? 

Ste katero že kdaj prakticirali? 

Zaznana dovzetnost za bolezni in vrednotenje zdravja 

Kako bi opisali svoje splošno zdravstveno stanje? Imate kakšne kronične bolezni, jemljete 

zdravila? 

Kaj pa obiski zdravnikov, so pogosti? Bi rekli, da greste hitro k zdravniku, ali s tem odlašate? 

Teorija načrtovanega vedenja 
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Stališče do vedenja 

Kakšno stališče do jemanja prehranskih dopolnil imate? Vidite to kot nekaj pozitivnega 

oziroma koristnega za zdravje?  

Subjektivne norme 

Kaj pa vaši bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti?  

Ali jih veliko jemlje prehranska dopolnila? 

Zaznana kontrola vedenja 

A vam jemanje prehranskih dopolnil predstavlja napor oziroma ali se vam zdi, da imate nad 

tem nadzor? 

Ali vam kaj preprečuje, da bi jih pogosteje/bolj redno jemali? 

Če ne razumejo vprašanja oziroma se obotavljajo z odgovorom postavim podvprašanje: Ali 

vam je to enostavno ali težavno?  

Dejavniki jemanja prehranskih dopolnil 

Katera prehranska dopolnila uživate ali ste uživali v preteklem letu in kako pogosto? Prosim, 

da mi malo poveste o razlogih za jemanje posameznih prehranskih dopolnilih. Zakaj, s 

kakšnim namenom jemljete posamezno dopolnilo, na kaj želite s tem vplivati? (Izvedi kaj, 

kako in zakaj jedo neko prehransko dopolnilo). 

Ali spremenite vzorce jemanja, ko se vas kaj loteva oziroma ste bolni? Če je odgovor 

pritrdilen: Kako? Kaj takrat uživate? 

Izbor prodajnega mesta 

Kje kupujete prehranska dopolnila? Zakaj prav tam?  

Na podlagi česa se odločate o prodajnem mestu? 

Če spletnih trgovin ne omenijo postavim podvprašanje: Kaj pa spletne trgovine, se 

poslužujete spletnih nakupov oziroma zakaj ne? 

Če se in če tega ne omenijo sami: Kako pa ste zadovoljni z izkušnjo spletnega nakupa? 

Cena 

Kakšno vlogo pri odločitvi za nakup ima cena? 

Ali ste pozorni na razmerje med ceno in aktivnimi sestavinami v izdelku, torej na ceno za 

priporočen dnevni vnos? 
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Viri informacij 

Kje najpogosteje prejemate informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Kateremu viru informacij najbolj zaupate oziroma kateri viri najbolj vplivajo na vašo 

nakupno odločitev? 

Če že sama ne omeni oglasov in odnosa do njih postavim podvprašanja: Kaj pa oglasi, kako 

se vam zdijo, so verodostojni, jim zaupate, so pomemben dejavnik odločitve? 

Nakupna namera – nakup 

Koliko časa običajno preteče od odločitve za nek izdelek in do dejanskega nakupa izdelka?  

Si kdaj vmes premislite in če si, zakaj? Kaj vas torej odvrne od nakupa? 

Če je odgovor ne, preformuliraj vprašanje: Kaj bi vas lahko odvrnilo od nakupa? 

Ali ste že kdaj izdelek kupili, pa ste si potem premislili in ga niste uporabljali? Zakaj? 
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Priloga 2: Vprašalnik 

Prosim vas za izpolnitev kratkega vprašalnika. Pri elektronskem izpolnjevanju izbrano trditev podčrtajte oz. jo 

slogovno ločite od ostalih (uporaba barvnega označevanja, krepkega stila …). Hvala. 

1. Datum rojstva: __________ 

2. Označite zadnjo končano stopnjo izobrazbe: 

     Osnovnošolska izobrazba  

     Srednješolska izobrazba  

     Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba  

     Končan magistrski ali doktorski študij  

3. Kakšen je vaš osebni mesečni dohodek v primerjavi s slovenskim povprečjem?  

(Povprečna slovenska neto plača za leto 2019 znaša 1.133,50 EUR) 

 

      Podpovprečen 

      Povprečen  

      Nadpovprečen 

4. Kako se spopadate s stresom? 

 Neuspešno – pogosto sem pod stresom. 

 Srednje uspešno (poskušam ga obvladati, vendar je prisoten). 

 Uspešno – ne občutim pretiranega stresa. 

 Nisem pod stresom. 

 Drugo/komentar: __________ 

5. Kolikokrat v navedenem časovnem okviru uživate alkoholne pijače? 

(Ena enota = 2,5 dl piva/1 dl vina/0,3 dl žgane pijače) 

 
 Ne pijem alkoholnih pijač.  

 Alkoholne pijače pijem nekajkrat letno (npr. ob posebnih priložnostih). 

 Manj kot 7 enot alkohola na teden. 

 Več kot 7 enot alkohola na teden. 

 Drugo/komentar: __________ 

6. Ali kadite? 

 Sem kadila, vendar sem prenehala. 

 Nikoli ne kadim. 

 Občasno. 

 Da, redno. 

 Drugo/komentar: __________ 

7. Koliko ur na dan povprečno spite? 

 Manj kot pet 

 Pet do šest 

 Sedem do devet 

 Več kot devet 
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Priloga 3: Zapis poglobljenega intervjuja št. 1 

Intervjuvanka 1, 23 let.  

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Em, ja no, vsekakor se trudim jesti zdravo, čeprav mi to večkrat ne uspe, ampak se vseeno 

trudim, da jem dovolj vsaj zelenjave pa sadja … Pa da si mogoče naredim že vnaprej kak 

obrok. Da na tak način probam (op. poskusim) čim bolj zdrav ritem imet. 

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Em … Ja, verjetno ne ravno, no. Vsaj recimo kakega vitamina C pa tega ne ... Sadja vseeno 

bi rekla, da ne jem dovolj. 

OK. Kaj pa šport, se rekreiraš oz. ukvarjaš s športom? Če se, kako pogosto in s čim? 

Ja, probam ostajat čim bolj aktivna, največkrat s kakim fitnesom ali pa vadbami. Drugače 

poleti pa tudi zunaj, tek, odbojka itn. Poskušam pa biti aktivna vsaj ene dva do trikrat  na 

teden. Včasih to ne uspe čisto, ampak povprečno pa tam nekje. 

Ali zaradi tega uživaš kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače ne bi? 

A kadar se športam? 

Ja, zaradi športne aktivnosti. 

Ja, kadar se res ... Recimo, da redno hodim v fitnes, takrat po vadbi posežem po proteinih, 

ker se mi zdi, da moje telo takrat bolj rabi regeneracijo. Drugače pa, da bi pa redno to, to pa 

ne. To je samo takrat, kadar mogoče bolj redno treniram. 

Aha, OK. Zdaj pa se bova dotaknili še odnosa do alternativne medicine. Zanima me, 

kakšno je tvoje stališče glede praks, ki v Sloveniji niso priznane kot del uradne 

medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge oblike 

zdravilstva …)? 

No, jaz v to do pred kratkim nisem ravno verjela. Ampak zdaj so moji družinski člani bili 

pri nekem bioenergetiku in pa tudi sestra je bila na akupunkturi. In so bili rezultati kar dobri, 

no, tako da zdaj sem mogoče malo spremenila mnenje glede tega. Vidim, da se da tudi, ne 

vem, z neko energijo oziroma pač z nekim drugim načinom vplivat na zdravje. Ne samo z 

zdravili. 

Si ti osebno katero izmed teh praks že prakticirala? 
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Ja, tudi jaz sem obiskala bioenergetika, ampak je zdaj še prehitro, da bi lahko govorila o 

kakih rezultatih. Ga ne obiskujem dovolj dolgo, ampak sem šla zaradi nekih takih 

problemov, ki jih s klasičnimi zdravili ne morejo pozdravit. Niso neki taki grozni problemi, 

ampak mogoče neka nevšečnost, ki bi jo vseeno bilo fajn odstranit. 

OK. Kako pa bi opisala svoje splošno zdravstveno stanje? 

Zdrava kot riba. 

Torej nimaš kakšnih kroničnih bolezni, jemlješ kakšna zdravila mogoče? 

Ne, nič ne jemljem, zdrava sem.  

Mhm. Kaj pa obiski zdravnikov, so pogosti? 

Obiski zdravnikov so samo takrat, kadar imam mogoče kako angino ali kaj podobnega, 

drugače pa ne. 

Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali s tem odlašaš (kadar se pač pojavi potreba)? 

Ko se pojavi, takrat točno vem, da moram it, oziroma da rabim nek antibiotik, takrat pač 

takoj grem, ko opazim znake. Ampak saj pravim, da pogosto je to glih angina, tako da takoj 

vem, da moram it.  

Kakšno imaš pa stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidiš to kot nekaj 

pozitivnega oz. koristnega za zdravje? 

Do prehranskih dopolnil nimam kakih negativnih misli ali kakih zadržkov. Se mi zdi, da 

lahko pomagajo, če jih pač pravilno jemljemo oziroma da jih jemljemo zato, za kar so 

predpisana. Tako, da imam čisto pozitivno mnenje.  

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Moji bližnji so zelo za prehranska dopolnila, tako da v bistvu tudi zaradi njih mogoče 

posežem po kakšnem prehranskem dopolnilu več, kot bi sicer. Ker res imamo veliko tega 

doma, tako da so za. 

No, ravno moje naslednje vprašanje je bilo, če jih veliko jemlje prehranska dopolnila, 

to si mi že odgovorila. Ali bi rekla, da ti jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek 

napor, oz. ali se ti zdi, da imaš nad tem nadzor? 

Če po resnici povem, nisem glih neki pridna. Večkrat tudi pozabim vzet, zato, ker mi ni tako 

pomembno oziroma tako nujno. Ampak se trudim, da takrat, ko se spomnim, če se res 

odločim, da bom neki jemala, da takrat redno jemljem.  

Ali ti kaj preprečuje, da bi jih pogosteje/bolj redno jemala? 
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Ne, v bistvu pač mogoče mi ni to toliko pomembno in pač pozabim. Drugače pa nič kaj, da 

bi mi karkoli ali kdorkoli preprečeval. 

Mhm. Zdaj pa me zanima še malo bolj konkretno o prehranskih dopolnilih, ki jih 

jemlješ. Katera prehranska dopolnila uživaš oziroma si uživala v preteklem letu in 

kako pogosto? 

Najbolj pogosto oziroma vsako leto sem uporabljala tisti Braunemon, ki ima vitamin E, pa 

mislim, da je še betakaroten. To pred poletjem vsakič, da se moja koža pripravlja na sonce 

in sem opazila tudi, da ko sem to jedla, sem imela poleti veliko manj alergij kot pa tista leta, 

ko tega nisem jedla. To je bila kar pozitivna izkušnja. Drugače pa uživam tudi magnezij, in 

sicer najbolj pogosto pred ciklom zaradi krčev, pa tudi vitamin C zdaj pozimi in zdaj ko so 

ti virusi pa to, za dvig odpornosti. In pa tudi omega 3 maščobe sem en čas jemala, ker so mi 

tudi doma rekli, da naj bi pomagalo za suhe oči. Ampak tega sicer nisem opazila, da bi bilo 

kaj bolje. Drugače pa ... Aha, pa včasih sem tudi jemala tisti … emm ... Fitoval s cinkom, pa 

ne vem kaj je še bilo, aja vitamin B, v glavnem za nohte in lase – kaka taka prehranska 

dopolnila. 

Ali spremeniš vzorce jemanja, ko se te kaj loteva oz. si  bolna? 

Ja, mogoče takrat posežem po kakem vitaminu C, pa ne vem tudi tisti, ne vem ali je to 

prehransko dopolnilo, tisti Imunogrami … 

Mhm, je. 

…ki so koncentrati vitaminov, mineralov, po tem posežem takrat. 

Kje kupuješ prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Največkrat v lekarni, ker je pač najbolj dostopna ali pa prek spleta tudi, recimo Lekarnar, če 

ne morem priti do lekarne. Ja. 

Na podlagi česa se odločaš o prodajnem mestu? Torej omenila si že dostopnost, a je še 

kaj drugega? 

Em, niti ne, mislim, lekarna se mi zdi čisto varna izbira za kupovanje, tako da nimam kakih 

drugih pomislekov, da mogoče tam ne bi kupila ali kaj.  

Kaj pa kake druge spletne trgovine, zdaj omenila si Lekarnar, kaj pa še ostale mogoče? 

V bistvu po resnici povedano niti ne vem, ker ne kupujem toliko prek spleta, ampak vseeno 

to malo z rezervo jemljem. Nikoli ne naročujem iz Amerike ali pa iz ne vem kakih ... Ker 

nikoli ne veš, kaj se dogaja pri samem transportu, ali pa če ne bi mogla videt kaj točno 

vsebuje, pol ne bi naročila. Če ne bi videla sestavin. Ker sem tudi že brala, da so bili kje 
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preveliki odmerki ali napačne sestavine. Tako pri zdravilih kot tudi verjetno pri prehranskih 

dopolnilih, tako da neka varnost, neka previdnost ni odveč.  

Kako vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Ja, glede na to, da sem študent, ima cena nek, kako se reče, je pomembna. Ampak zdaj, če 

se recimo odločim, da bom pač neki jemala, tisto vsako poletje pa to, pač dam tisti denar pa 

pojem. Če se mi zdi, da mi bo koristilo, potem mi ni tak problem dat, no, sej je tudi za neki 

časa, drži.  

A si pozorna na razmerje med ceno in aktivnimi sestavinami v izdelku, torej na ceno 

za priporočen dnevni vnos? 

Za ceno? Nisem razumela. 

Ja, torej a gledaš recimo kakšna je cena napram dejanski (me prekine)… 

Aktivnimi sestavnimi? 

Ja. Priporočen dnevni vnos.  

Ne, ne gledam. 

OK. Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to 

zdravniki, farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Najbolj pogosto verjetno res družina, pa recimo farmacevti, v bistvu če kaj rabim, če si želim 

kaj jemat pač grem v lekarno in tam vprašam, kaj bi mi svetovali. Tako da družina in 

farmacevti. 

A oglasi ne, nimajo (me prekine)…  

Mislim ne, niti nisem toliko pozorna na te oglase, oziroma mogoče pritegne mojo pozornost 

kaj, ampak vseeno tisto preverim še kje drugje. 

Kateremu viru informacij izmed naštetih pa najbolj zaupaš, oziroma kateri viri najbolj 

vplivajo na tvojo nakupno odločitev? 

Ja, verjetno mnenje farmacevta, glede na to, da so najbolj izobraženi na tem področju.  

Koliko časa običajno preteče od odločitve za nakup in dejanskega nakupa izdelka? 

Ne dolgo, zato ker če se neki odločim, da bom jemala, pa mi je všeč, potem pač kupim in ne 

odlašam neki dolgo. Nikoli ne traja dolgo časa. 

Koliko dni bi rekla? 
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Mmm … Ne vem, tri dni, štiri dni. Ko neki vidim, grem potem čez kak dan tja in pač kupim.  

Si si kdaj vmes že premislila in če ja, zakaj? Torej te je kaj odvrnilo od nakupa? 

Ne da bi se zdaj spomnila. Tako da v bistvu ne. 

A pa bi te mogoče lahko kaj odvrnilo od nakupa, potem ko si se že odločila, da bi nek 

izdelek želela kupiti? 

Ja, najbrž cena, pa mogoče če bi res kaka mnenja drugih uporabnikov brala, pa bi bila 

negativna. Ali pa če bi mi kdo povedal, da je to slabo, ali pa ne pomaga, pač iz lastnih 

izkušenj.  

Ali se je že kdaj zgodilo, da si nek izdelek že kupila, pa si si potem premislila in ga v 

bistvu sploh nisi uporabljala?  

Ne, mislim da tisto, kar sem si kupila, sem bolj kot ne uporabljala. 

Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika. 
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Priloga 4: Zapis poglobljenega intervjuja št. 2 

Intervjuvanka 2, 26 let. 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Ja. 

Kaj pa to zate pomeni, a mi malo opišeš tvoj način prehranjevanja? 

Ja, jaz bi rekla, da jem zdravo, ker se zjutraj ful trudim, da pojem zajtrk, pa po navadi ne jem 

kaj sladkega, oziroma pač pojem veliko svežega sadja pa zelenjave. Oziroma sadja. Pa 

trudim se ne jesti mlečnih izdelkov oziroma nasploh take procesirane hrane in uživam veliko 

vlaknin. To je ali polnozrnat riž ali kaka leča, čičerika, take stvari s prilogo zelenjave. Na 

sploh pa ne jem mesa, jem pa pač ribe, pa morsko hrano. To se mi zdi nek zdrav način 

življenja, navadno pa po šesti uri tudi ne jem.  

Aha,  tako da si vegetarijanka? 

Ja, samo da jem ribe in morske izdelke tudi.  

Ali misliš, da s tem načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Ja, jaz mislim, da zagotovim. Edino, kar mogoče na sploh veganom in vegetarijancem 

primanjkuje, je kak B kompleks oziroma B vitamini, katere pa tudi s prehranskimi dopolnili 

občasno jem. 

Kaj pa šport? Ali se rekreiraš oziroma ukvarjaš s kakim športom? 

Ja, hodim redno, dvakrat na teden na jogo. Poleg tega pa še hodim na sprehode, daljše 

sprehode ali se trudim teči, tako na sploh, da kaj migam. Ali s kakimi vodenimi vadbami ali 

kakimi takimi programi.  

Ali zaradi tega uživaš kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače ne bi? 

Tako se mi zdi, da če me res ful mišice kdaj bolijo, kak magnezij popijem. Ali pa, kako se 

že reče, samo malo da se spomnim (op. vpraša partnerja: kako se že reče tistemu napitku, 

ki ima maline noter, ko mi ti vedno rečeš, naj popijem?) Bcajke, ja. Ne vem točno, kaj je to 

(smeh). 

Aminokisline. BCAA, piše gor, ali? 

Ja. Tako, ja.  
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Kakšno pa je tvoje stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot 

del uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge 

oblike zdravilstva)? 

O, to pa nič ne poznam osebno. Mislim, nisem se sama nikoli še srečala z ničemer od tega. 

Od prijateljic ali znancev sem pa že čula. O akupunkturi lahko rečem, da sem že slišala in to 

je bilo iz vidika nosečnic. Da nekako ful priporočajo, da je porod hitrejši, pa da bolj gladko 

vse poteka. Zdaj, kar se pa ostalih stvari tiče, pa nekako ne poznam. 

Kako pa imaš stališče do tega? Ali sprejemaš te oblike ali se ti zdijo brez veze oz. si 

proti? Ali mogoče nimaš stališča do tega? 

Jih tudi sprejemam, pa se mi zdijo take smiselne, sploh, če pogledamo kako homeopatijo, 

ker gledajo na telo celostno in se zdravi kot celo, ne samo neke simptome, simptomatsko 

zdravljenje. Se strinjam s tem in mi je zanimiv ta vidik. Ampak osebnega stika še nikoli 

nisem imela, oziroma pač niti nisem imela še nekih takih težav, da bi zaradi tega naletela na 

to.  

Kako pa bi opisala svoje zdravstveno stanje, a imaš kake kronične bolezni, a jemlješ 

kaka zdravila? 

Ne, nimam nobenih kroničnih bolezni, pa ne jemljem nobenih zdravil. Na sploh se mi zdi, 

da je moje zdravje v redu. Tudi v službi smo imeli že testiranje, da so nam gledali, koliko 

imamo hemoglobina v krvi, pa kisika, kaka je nasičenost v krvi. Pa je bilo vse to super, 

rezultati, tudi na sploh, ko imamo zdravniške preglede, pravijo, da je vse v redu, da sem 

zdrava, tako da nimam kakih posebnih … 

Mhm. Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali 

s tem odlašaš? 

Bolj odlašam, pa ne grem če ni glih zdaj mus (op. nujno).  

Kakšno je pa tvoje stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidiš to kot nekaj 

pozitivnega oz. koristnega za zdravje? 

Meni se zdi, da je to res koristno za zdravje, pa da je res v redu za telo, pač da določene 

stvari, če zdaj nimaš res ful raznovrstne prehrane, pa na sploh no. Tudi, če imaš ful 

raznovrstno prehrano, nekih takih mikrohranil oziroma doz tudi z raznovrstno prehrano ne 

moreš doseči. Zato se mi zdi pomembno, da nadomeščamo mikrohranila, aminokisline in 

tako naprej. Se mi zdi to pozitivno in je okej. 

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Tudi odobravajo. Moj fant na primer tudi je prehranska dopolnila, pravzaprav kar ista kot 

jaz. Moja ata pa mama tudi, se ukvarjata s športom in takoj vidita, npr. če po plavanju 

popijeta magnezij, ju mišice manj bolijo. Smo vsi pristaši tega. 
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Ali ti to, da jemlješ prehranska dopolnila predstavlja nek napor, oz. ali se ti zdi, da 

imaš nad tem nadzor? Ali ti kaj preprečuje, da bi jih pogosteje/bolj redno jemala? 

Ne, to sploh ne. Mislim, zdaj tudi niti … Okej, kak dan se zgodi, ko maš malo drugačen 

urnik, ali da se prej zbudim, pa sem malo bolj v gužvi, pa da pozabim pojest ta prehranska 

dopolnila, ampak to se mi ne zdi zdaj, da bi bil tak pritisk, tako kot če zdravilo pozabiš pojest. 

Da bi bilo to v taki meri tretirano. Moje telo se ne odzove, npr. če res pozabim in ne pojem, 

na to tako, da bi bila bolj utrujena ali se bi slabše počutila. Tako da ne.  

Mhm. Če pomisliš na vsa prehranska dopolnila, ki jih uživaš in si jih uživala v 

preteklem letu, pa mi malo poveš, kako pogosto in katera so bila ta prehranska 

dopolnila in zakaj posameznega uživaš?  

Okej. Uživam čisto vsak dan omego 3 pa C vitamin. Pa B kompleks. Te res čisto vsak dan 

jem. Občasno pa naredim kako kuro, a ne. Oziroma pač npr. ko si pripravljam smoothie, si 

dam vedno noter spirulino, dodam tudi vedno chia semena. Potem, kaj sem še … samo malo, 

da pomislim. Aha, naredila sem tudi kuro s kolagenom, tistim Gaia Naturelle, a veš, ko je. 

Tako da to tudi. Pač na sploh no, odkar sem začela omego 3 jesti, res opažam razliko pri 

mojih nohtih pa laseh. So močnejši, bolj hitro rastejo, prej se obnovijo. Nohti so sploh bolj 

trdi, debelejši, na sploh je boljši efekt. Vitamin C pač jem (se nasmeji), zaradi tega, ker to 

Antiage Ano spremljam na Instagramu in je sama povedala, da niti se ne moremo predozirat 

z njim oziroma v najhujši obliki, če bi ga pojedli recimo 10 gramov v enem dnevu, bi bil 

stranski učinek driska. Tako, da se mi ne zdi kaj spornega. Sploh če pomislimo, ja, C 

vitamina je ogromno v pomarančah, limonah, kiviju, itd., ampak takih doz, ki jih ti z neko 

tableto, kjer je res 1000 mg vitamina C noter, pač ne moreš doseči. Tako da direktnega efekta 

tega niti ne vidim, no. Ko pa sem naredila enomesečno kuro kolagena, sem pa pričakovala, 

da se bo moja koža ful izboljšala. Nimam težav s kožo, ampak na sploh sem mislila, da bom 

dobila še kak sijaj zraven, da bo kaj drugače, ampak je vse ostalo čisto enako. Kar se tiče pa 

spiruline, spirulino sem malo prebrala po internetu, zakaj je v redu, za kaj ni, pa se mi zdi na 

sploh tako prehransko dopolnilo, ki je okej, če ga poješ. Tako da to. B kompleks pa tako kot 

sem rekla, ker sem vegetarijanka in se mi zdi, da B vitamina ne dobim dovolj, zaradi tega ga 

pač nadomeščam.  

Ali spremeniš vzorce jemanja, ko se te kaj loteva oziroma si bolna? 

Aja, veš kaj je še prehransko dopolnilo verjetno, Imunogram, ali? 

Ja, je.  

Ja, tega pa ob prvih znakih. Ali me grlo začne boleti, srbeti. Kakorkoli bi začutila, da se 

slabše počutim, v istem dnevu kar pojem eno vrečko, pa naredim to tridnevno kuro, ki je. Pa 

to se mi zdi no, da pač vedno ima efekt, me vedno dvigne in se nekako rešim. V zadnjem 

letu mislim, da je bilo enkrat, da sem imela vročino. Da sem tako kot neko virozo staknila. 

Drugače se mi pa res zdi, da s tako raznovrstno prehrano pa s prehranskimi dopolnili 

preprečujem, da bi se me vsak virus mogoče lotil.  
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Kje kupuješ prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Aha, prehranska dopolnila pa moj fant naroča na Myprotein.si, on je tudi športnik in si 

naroča še raznorazne proteinske čokoladice, muffine, ni da ni. In pol čisto zaradi tega, ker je 

potem tam, če za več nakupiš, zastonj poštnina, po navadi tam dol naročiva še vse ostalo. Je 

pa Myprotein ful taka globalna trgovina s prehranskimi dopolnili, zaradi tega zaupava. 

Ali še kje drugje ali samo tam? 

Spirulino sem kupila v Sparu, ko je od Nutrislima, to pač v bistvu niti nisem gledala na 

znamko. Saj če pogledaš pod sestavine, vidiš, da je edina sestavina alga spirulina, niti ne 

moreš falit (op. zgrešit). Chia semena po navadi gledam, da so bio izvora, kjerkoli jih že 

kupim, ali je to v trgovini ali v supermarketu ali pa tudi mogoče prek Myprotein.si. Kolagen 

sem pa uživala tega Gaia Naturelle, ki je prek Štartaj Slovenija prodajan v supermarketih 

Spar. 

Na podlagi česa pa se odločaš o prodajnem mestu? 

Myproteinu zaupava zaradi tega, ker je globalno podjetje iz katerega že nekaj časa naročava, 

vsaj eni dve leti. Do sedaj je bilo vse vedno super in fajn. Imajo res pestro izbiro kar se tiče 

veganskih prehranskih dopolnil, vegetarijanskih, športnih, v bistvu čisto vse. In tudi taka 

mikrohranila ponujajo … Se mi zdi res pametno, če imaš res tako trgovino, kjer lahko vse 

tam dol kupiš, da res tam nabaviš. 

Ali si zadovoljna z izkušnjo spletnega nakupa tukaj ali bi imela kako pripombo? 

Ne, sva res ful zadovoljna. Vedno, ko naročiva, po navadi dobiva še kake testerčke zraven. 

Tako kot kake čokoladice, ali pa kaj takega, ti malo podarijo. Dostikrat imajo akcije, ne vem, 

zdaj si bom izmislila, npr. za dan žena, da imajo popuste ali pa gratis poštnino. Po navadi pa 

je tudi paket, mislim, da v petih delovnih dnevih pri nama. Sva ful zadovoljna. 

Kaj pa cena, kako vlogo pri odločitvi za nakup ima? 

Mmmm … Malo prečekirava že, ampak v bistvu zdaj niti ne gledava več na drugih spletnih 

straneh, koliko bi kaj stalo, ker kar temu Myprotienu zaupava. Ko sem pa za kolagen 

čekirala, sem pa tudi malo preverila, kateri vse obstajajo, pa niti nisem hotela živalskega v 

sebe vnašat, ker ga lahko pridobivajo iz govedine, če se ne motim? 

Goveji je, ja. 

Npr. sem res pogledala, da je izvor ribji, koliko ga res dobiš glede na dozo, ki jo kupiš in 

zaradi tega se mi je zdel nakup ful v redu od tega Gaia Naturelle, ker vem, da tisti Novelius 

Medical, ki ga lahko v Medikemu kupiš, je pa ful dražji. Pač, mikro doza oziroma doza je 

pa ista.  
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Ja, ravno sem te hotela vprašati, če si pozorna na razmerje med ceno in med aktivnimi 

sestavinami v izdelku, torej ti to preveriš, si pozorna na to, koliko je cena za priporočen 

dnevni vnos?   

Ja, to vedno pogledava in preveriva. Tudi, če bi kupovala omega 3 … Okej, na Myprotein 

po navadi kar naročiva, ker veva, da je okej, če bi pa šla spreminjat, bi pa vedno pogledala, 

koliko tablet dobiva, koliko so koncentrirane, kako močne so. Za koliko časa sploh imaš, 

glede na to, da oba uživava, malo že pogledaš na ceno, pa da je preverjeno, no. Ne bi pa šla 

zdaj kar najcenejše na internetu, ali pa prvega zadetka na Googlu kupovat. Ker pač vsi vemo, 

da če omega 3 ni omega 3, so lahko slabe maščobne kisline noter in nima efekta. 

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Ja, to je pa bolj preko Instagrama, preko te Antiage Ane, instagram profila. Ona redno 

objavlja katera prehranska dopolnila jemlje, pa zakaj so dobra, ker v bistvu je ona zdravnica, 

a ne. In potem iz svojih lastnih izkušenj razlaga, kaj je njej okej, kaj ni okej, kaj moramo 

pazit, kaj res telo naše potrebuje, kaj ne potrebuje. Katera prehranska dopolnila so sploh 

vredna našega denarja, no. 

Tako, da zaupaš njenim priporočilom? 

Ja, njej in njenim priporočilom zaupam. Drugače pa tudi preko kakih prijateljic, ki so 

farmacevtke, tudi mogoče povejo kako svoje mnenje. Vem, da sem slišala, za Jameson ali 

Dr. Jameson, za prehranska dopolnila, ki se v lekarnah kupujejo. So ful priznana. Tako, da 

tudi po posvetu s kolegicami oziroma prijatelji, znanci, ki imajo farmacevtsko ali pa neko 

tako stroko, ki jim lahko zaupaš. 

Kaj pa recimo oglasi, koliko vplivajo na tebe? 

Kaj pa vem, niti ne, no. Najbolj se mi zdi, da vidim prehranska dopolnila pri influencerjih 

na Instagramu, pač verjetno imajo kake deale (op. posle), da si kaj izpogajajo. Tako, da tam 

največ opazim, po ne vem, ali radiju ali televiziji pa niti ne opazim takih stvari.  

Koliko časa pa običajno preteče od tvoje odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

dejanskega nakupa?  

Aja, na primer, če hočem novega? 

Ko se odločiš, da bi nekaj jemala, kadar na novo nekaj kupuješ, koliko časa potem 

recimo vzameš za premislek oziroma za brskanje za informacijami? 

Jaz bi rekla, da mogoče par dni, dva, tri dni. Pač, da v dveh, treh dneh malo sčekiram, pa da 

mogoče malo vidim, če bodo kake akcije kje. Da vidim, kako so v preteklosti bile akcije. 

Tako bi rekla, dva, tri dni maksimalno. 
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A te stvari, ki pa jih vedno iste kupuješ na tej spletni trgovini, ki si jo omenila, to pa po 

navadi potem vedno isto izbereš ali tudi kaj menjaš blagovne znamke? 

Gor na tej Myprotein imajo samo svoje, oni samo Myprotein prodajajo. Tako da mislim, da 

drugih ni. To si verjetno mislila, ko imaš različne omega 3, da je bolj koncentriran, manj 

koncentriran. Tu pa različne. 

Tako da malo mešaš? 

Ja, malo probam še kako drugo, da ne res vedno čisto isto. V končni fazi vemo, da so 

konzervansi v teh izdelkih in tudi če malo zamenjaš, pa da kake druge konzervanse še v sebe 

vneseš, je tudi v bistvu še bolje za tebe.  

A si kdaj recimo premisliš, da si odločena, da boš nekaj jemala, pa te potem nekaj zmoti 

in izdelka ne kupiš? Oziroma kaj bi lahko na tebe vplivalo negativno, da nečesa ne bi 

kupila, kljub temu, da bi želela to jesti? 

Ne vem, mogoče kak slab review (op. ocena), saj na teh spletnih trgovinah je tudi vedno 

možnost komentiranja, pa da prebereš komentarje za nazaj od uporabnikov. Zdaj, na primer, 

če bi tam zasledila nek ful slab komentar, pač, ja, to je res nič od nič, da ne pomaga …. 

Bi te lahko odvrnilo od nakupa? 

Ja, ali pa če bi kak od teh influencerjev na Instagramu, ki jih spremljam, rekel, da nekaj ni 

vredno nakupa, denarja, bi me tudi to prepričalo.  

Se ti je že zgodilo, da si recimo kak izdelek kupila, že imela doma, pa ga potem nisi 

uporabljala? 

Ja, naročila sva že ta indijski trpotec, pa probiotike neke. Ne vem točno, od katere firme so 

bili. Ta indijski trpotec je res tako specifičen in moraš ful vode čez popiti. Če vzameš eno 

tabletko, moraš takoj kar dva deci vode popit, res moraš pazit, ker ful vode veže, tak sluzast 

postane. To vem, da sem en dan probala, pa mi nekako ni odgovarjalo, pa sva potem stran 

vrgla. Pri probiotikih pa niti ne vidim neke potrebe po tem, da bi to uživala, da pač moje telo 

tega enostavno ne potrebuje.  

Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika. 
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Priloga 5: Zapis poglobljenega intervjuja št. 3 

Intervjuvanka 3, 28 let.  

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Ja. 

Kaj zate pomeni, da se trudiš jesti zdravo? 

Emm ... Da se trudim čim manj oziroma skoraj nič predelane hrane. Torej, karkoli ima neke 

konzervanse, tega ni v moji prehrani. Ful se trudim, da jem čim bolj sveže. Ne konzumiram 

nobenih živalskih izdelkov.  

Aha,  si veganka? 

Ja. Edino en dodatek jemljem, ki ni veganske narave in to je kolagen. Drugače pa v bistvu 

zdrava hrana za mene res pomeni neka sveža hrana, čim manj predelana hrana, pa raznolika,  

da je. Da dobiš vse potrebne minerale in hranila. 

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja (torej z veganskim načinom 

prehranjevanja) zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Ja. Se dosti načrtovano tega v bistvu lotim, tako da …  

Kaj pa športna dejavnost, to sicer vem, da se ukvarjaš s športom (op. intervjuvanka se 

poklicno ukvarja s fitnes treningi), te pa prosim, da poveš malo o tem, kako se rekreiraš, 

kako pogosto in s čim? 

Okej. Torej, zame že sama rekreacija pomeni to, da se na lokacijo, kamor želim priti ne 

odpravim z avtom, probam čim bolj peš vse stvari opravljat. Drugače se ukvarjam s fitnesom, 

ampak ne tisti klasični fitnes, bolj za funkcionalno telo, za zdravje. Bolj v tem smislu. Ne 

neki heavy weight lifting (op. dvigovanje težkih uteži). Ampak, da je dovolj in za mišično 

moč in za neko gibljivost. Za zdravje telesa in duha. Meditacija, kaj takega.  

Kako pogosto pa hodiš v fitnes? 

Petkrat na teden. 

Ali zaradi tega uživaš kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače ne bi? 

Ne, bi jih v vsakem primeru. 
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Kakšno pa je tvoje stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot 

del uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge 

oblike zdravilstva)? 

Sem pristaš. Treba je seveda izločit tiste slabe od dobrih, ker eni ne ponujajo neke prave 

storitve ali kako naj rečem. Ja, verjamem drugače v te stvari, akupunktura, homeopatija, ja.  

Ali si katero že kdaj prakticirala? 

Ja, bioenergijo recimo. 

Aha, si hodila k bioenergetiku? 

Ja. Drugače pa ne jemljem nobenih zdravil ali pa ničesar, se probam s hrano vedno pozdravit.  

OK. Zdaj pa se bova dotaknili še tvojega zdravstvenega stanja. Kako bi ga opisala, a 

imaš kake kronične bolezni, a jemlješ kaka zdravila? To si mi tako v bistvu že 

odgovorila, da zdravil ne ješ. A imaš kako kronično bolezen? 

Ja, imam neko zadevo na trtici že več kot deset let, to sem bila parkrat operirana in mi ne 

izgine. Poskušam s hrano zadržat v takem stanju, kot je, da torej ne izbuhne ven.  

Mhm. Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali 

s tem odlašaš? 

Odlašam (smeh). 

Dokler ni res nujno? 

Ja, kolikor gre.  

Kakšno je pa tvoje stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidiš to kot nekaj 

pozitivnega oziroma koristnega za zdravje ali mogoče ne, kljub temu, da jih uživaš? 

Aha, no kakor se tega lotiš, a ne … V mojem primeru se mi zdi ful dobro, v večini primerov, 

kar v fitnes vodah predvsem vidim, se mi ne zdi dobro, žal. Ker se mi zdi, da vse bazira bolj 

na dodatkih kot na pravi hrani, tako da je dvorezen meč. 

Ali misliš, da gre tam za pretiravanje, ko si omenila … 

Ja, za pretiravanje. Da se preveč zanašajo, da bodo vse dobili iz teh prahov. 

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Bolj proti kot za.  

Torej jih ne veliko jemlje prehranska dopolnila? 
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Ne, ne.  

Ali ti to, da jemlješ prehranska dopolnila predstavlja nek napor oziroma ali se ti zdi, 

da imaš nad tem nadzor? Ti kaj preprečuje, da bi jih pogosteje/bolj redno jemala? 

Ne, ne. Ti pride v navado.  

Mhm. Če pomisliš malo na vsa prehranska dopolnila, ki jih uživaš in si jih uživala v 

preteklem letu, pa mi malo poveš, kako pogosto in katera so bila ta prehranska 

dopolnila in zakaj si posamezno prehransko dopolnilo uživala? Torej, kaj jemlješ in 

zakaj.  

Okej. Preteklo leto recimo vsako jutro jemljem ribji kolagen. Jemljem ga zato, da mi pomaga 

pri elastičnosti kože, po pravici povedano. Potem jemljem magnezijev citrat, predvsem 

zaradi moje redne fizične aktivnosti. Se mi zdi, da ful pomaga pri rehabilitaciji mojih mišic. 

Nimam krčev potem, recimo. Jemljem multivitamin, predvsem zaradi tega, ker vsebuje B12. 

Vsem nam, tudi mesojedcem primanjkuje žal B12, tako da tistega umetno zaužijem. 

Prebiotike tudi jem, sicer veganske, ampak mi pomagajo pri ohranjanju zdrave črevesne 

flore. Nimam potem recimo kakšnih vnetij, tudi vidi se potem je koža malo lepša, pa lasje. 

To našteto zdaj vsak dan? 

Ja, to vse jem vsak dan. 

Ali imaš mogoče kakega, ki ga ješ občasno? 

Mhm, občasno jem pa konopljine proteine, riževe proteine. Torej kakršenkoli proteinski 

ekstrakt iz zelenjave. Grahove proteine, riževe proteine in pa konopljine. Te pa občasno, 

samo po potrebi. 

Kdaj pa se pojavi potreba po teh, s čim je to povezano? 

Okej, povezano je z mojim načrtovanjem mojega dnevnega jedilnika, če pač z ostalimi 

stvarmi ne zaužijem dovoljšno količino proteinov, takrat si potem dodam nekaj takega.  

Ali spremeniš vzorce jemanja, ko se te kaj loteva oziroma si bolna? 

Ja, ja. Takrat povečam dozo vitamina C, tistega poskušam kar tistega pravega v kapsulah. 

Kje kupuješ prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Nikoli ne kupujem v športnih trgovinah, vedno kupujem v lekarnah, ali pa kak Sanolabor. 

Tako da lekarne in Sanolabor, bolj te specializirane prodajalne. 

Zakaj pa ravno te, na podlagi česa se odločaš o prodajnem mestu? 
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Zato, ker se mi zdi, da je nabor izdelkov mogoče malo bolj specifičen, malo boljši, kar se 

kakovosti tiče. Pa itak prej vse preverim na internetu, neke odzive, mnenja od nekaterih ljudi, 

ki se bolj spoznajo na te sestave. Ker tudi gledam na sestavo, da mi ustreza, da ne vsebujejo 

nekih sladil, kaj takega. Tako, da se v bistvu zaradi znamke bolj odločam. Preverim na 

internetu kakšne so specifike, kakšni so reviewi, torej odzivi. In pol na podlagi tega poiščem, 

kje jih dobim, po navadi pa te stvari dobim v navadni lekarni, oziroma nek Sanolabor. 

Torej v bistvu ti že raziščeš že preden prideš v lekarno? 

Ja, tja samo pridem in naročim. 

Kaj pa kake spletne trgovine? Ali opravljaš tudi spletne nakupe ali bolj ne, oziroma 

zakaj ne? 

Za prehranska dopolnila ne. 

Aha, zakaj pa ne? 

Ne vem, zato, ker se vedno zadnji čas spomnim, da jih potrebujem. 

Aha, ja. Kakšno vlogo pa ima cena pri nakupu, kako pomembna je cena? 

Tukaj mi ni najbolj pomembna cena, bolj mi je tista kakovost, ki jo dam vase.  

Ali si recimo pozorna na razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, 

torej na ceno za priporočen dnevni vnos? 

Ne, samo na celoten produkt. Ne gledam v bistvu, koliko dobim za cel mesec, ta doza mi … 

ne, ne gledam na to ne. 

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Po navadi preko spletnih medijev, ampak spremljam pa res nekoga, ki je strokovnjak na tem 

področju, torej bodisi na področju farmacije, medicine, v bistvu se na podlagi njihovih mnenj 

potem jaz odločim. Gledam tudi, da prave vire izbiram. 

To prek spleta in družbenih omrežij? 

Ja, tako ja. 

Kateremu viru informacij pa najbolj zaupaš oziroma kdo najbolj vpliva na tvojo 

nakupno odločitev? 

Nimam koga posebnega. Tako kot sem rekla, vedno preverim ozadje tega, ki piše, ki 

priporoča nekaj. In če se mi zdi njegovo ozadje nekako fer, legit (op. kredibilno), ali kako 
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naj rečem, na podlagi tega. Glede na njihovo izobrazbo, glede na moje pretekle izkušnje, če 

so mi že kaj takega priporočili. Tako da na podlagi tega v bistvu.  

Kaj pa recimo oglasi, a jim zaupaš, a se tudi na podlagi oglasov odločaš? 

Oglasi me pritegnejo. Ne opravim pa nakupa zaradi oglasa samega. Me pa motivira, da torej 

raziščem še kaj več. 

Koliko časa pa po navadi preteče od tvoje odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

dejanskega nakupa?  

Po navadi kak teden, če recimo ni nuja. Če je nuja, pa en dan. 

A potem v tem tednu zbiraš dodatne informacije? 

Ja, vsak dan se malo lotim raziskovanja, primerjam neke produkte med sabo, poslušam 

različna mnenja. Potem pa na koncu dobim itak izbor, katerega kupujem. Ne menjam potem 

po navadi izdelka za enega drugega. 

A potem pa večinoma kar kupuješ tistega? 

Ja. Če mi dobro deluje, ja. 

Si si kdaj vmes že premislila, da si že bila odločena, pa te je potem nekaj odvrnilo od 

nakupa?  

Ja, haha. Ne v bistvu od nakupa, ampak od same uporabe potem. 

Aha, si že kupila, pa ga potem nisi uporabljala? 

Ja, recimo kupila sem si zeolit (op. vulkanski mineral) za čistit jetra recimo, mislim, naj bi 

bilo nekaj takega. Jaz to nabavim, ful se mi zdi kul. Potem me je pa odvrnila ena vlogerka, 

ki je začela preveč forsirat (op. pretirano vsiljevati) in preveč prodajat neko zadevo, ah to je 

pa zdaj za vse drugo fajn. In ne gre več.  

So bile pretirane informacije? 

Ja, preveč hvalisanja. 

A pa je mogoče še kak faktor, ki bi te lahko odvrnil od nakupa ali potem od uporabe? 

Zdaj omenili sva to, če nekdo »preforsira« zadevo, a je še kaj takega? 

Hm ... Pa ne vem, odvrne me recimo res, ko vidim da (premislek) … ovce to uporabljajo. 

Ko postane nek čredni nagon, mene to res ful odvrne. Ko postane nek čredni nagon, moram 

nekaj drugega najt.  

 Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika. 
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Priloga 6: Zapis poglobljenega intervjuja št. 4 

Intervjuvanka št. 4, 28 let 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Ja, zadnje pol leta ja. 

Kaj zate pomeni, da ješ zdravo? A mi malo opišeš svoj način prehrane? 

Ja, jaz v bistvu sem se navadila, zadnje pol leta, težko je bilo, ampak sem se navadila na to, 

da jem zajtrk. Tako da v bistvu zjutraj še preden spijem kavo, pač kak kozarec vode ali pa 

kakega naravnega soka včasih. Potem pa kak polnozrnat kruh, pa kak zelenjavni namazek si 

rada dam gor, ali pa ne vem, včasih čisto normalen sendvič, ni zdaj vedno uno … pa kavico. 

Tako, da to je pred službo no, to ob ene osmih zjutraj. Potem ob ene 12-ih, pol enih grem po 

navadi na kosilo. Tukaj v bistvu kuha tašča, samo kuha ful raznovrstno, tako da je res mesno, 

zelenjavno, nimam ravno nekih ful strogih smernic za kosilo, kar pač skuha. Ampak 

načeloma kuha fajn, tudi vedno je solatka zraven, se mi zdi, da je pač dosti raznovrstno. 

Raznovrstni obroki so. Ko pridem domov iz službe ob ene petih, tudi običajno ne vem, ali 

kako sadje pojem ali mogoče kak jogurt, ker itak sem po navadi že lačna in mi kaj malega 

paše. Potem pa gledam, da vsak dan pred osmo zvečer pojem večerjo, to pa je večinoma 

zelenjava ali zelena solata, pa jo potem zmešam s kakimi beljakovinami, recimo kaka solatka 

s tuno ali pa z jajčki, kako čičeriko dam not. Ful gledam na to, da je sezonsko, tako da zdaj 

pozimi je več zelene solate, potem poleti pa bo kak paradižnik padel, take stvari. Včasih, če 

mam več časa, si kako juhico naredim iz zelenjave. Včasih kaka jajčka. Tako gledam, da 

dejansko hidratov ne jem zvečer, pa da je pač bolj lahko. 

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Jaz mislim, da kar. Mislim, da kar. Pač, načeloma določene proteinčke še naknadno vnašam, 

sej to se bova še pogovarjali a ne, drugače pa ja, se mi zdi, da jem kar raznoliko, je kar okej.  

Kaj pa rekreacija? A se ukvarjaš s športom, se rekreiraš? 

 Ja, se ukvarjam s športom. Ene pol leta nazaj sem dobila sobno kolo, kar pol ure na dan 

trajbam.  

Vsak dan? 

Ja, vsak dan, no, recimo enkrat do dvakrat na teden imam pavzo. Drugače mi je pa ful rutina 

postala, ful ga rada uporabljam. Dejansko prvi način vadbe, ki mi je pač tako, da mi je ostal, 

da se nisem naveličala ali da bi mi bilo pretežko. Tako da ja, sobno kolo, pa dejansko sem 

začela z nekimi vajami čisto tako, doma. Se pravi temi, aerobnimi, kaki trebušnjaki, pa 
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počepi, pa za noge, pa tako … To pa pač parkrat na teden, dvakrat do trikrat, nimam čisto 

definirano.  

Ali zaradi tega uživaš kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače ne bi? 

Ja, te proteinčke. Proteinčke imam, prehranski dodatek v prahu varianta. Tako je, no, jaz si 

svojo telovadbo organiziram glede na svoj dan. Če nimam nobenih planov po službi, je po 

navadi tako, da ko pridem ob petih domov, grem ob pol šestih že na kolo in če sem na kolesu 

pol ure, recimo do šestih, vem, da je fajn po vadbi čim prej nekaj zaužit, da se mišice 

regenerirajo, pa tudi dejansko lažje shujšaš no, če zaužiješ pravo hrano po treningu. In to mi 

je bil pač nekaj časa ful problem, ker mi je bila prezgodnja ura, da bi večerjo jedla. In sem 

tuhtala, kaj naj naredim, pa sem si naročila te proteinčke v prahu, so mi še najboljša opcija, 

nimajo slabega okusa, no. Čokolada je to, samo zmešaš noter v vodo in spiješ. Pa nimajo 

nekih kalorij, tako da lahko še vseeno normalno večerjo pojem. Tako da ja, prav zaradi 

treninga sem začela uživat proteine, vsak dan dejansko jemljem.  

Kakšno pa je tvoje stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot 

del uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge 

oblike zdravilstva)? 

Pa lej, jaz mislim, da če posamezniku to pomaga, je to pač super, a ne, to je pač individualna 

odločitev. Zdaj, ali je to nek namišljen napredek ali ne, to niti nima veze v bistvu. Če človek 

v to verjame, pa če vidi, da mu bo pomagalo, zakaj pač se ne bi tega posluževal, a ne. Je pa 

absolutno res, da če imaš kake resne težave zdravstvene, je pa vsekakor bolje, da se najprej 

obrneš na neko osnovo, oziroma na nekaj, kar je preverjenega. Kot pravim, če je to izbira 

posameznika, naj pač ostane izbira posameznika.  

Si katero že kdaj prakticirala? Si že šla kakemu zdravilcu ali kaj takega? 

Ne, ne. Prav prakticirala nisem, je pa res no, moram priznat, da sem pa dejansko dosti o tem 

prebrala. Zato, ker sem imela par let nazaj tudi jaz zdravstveni problem, ki ni ravno tipičen 

za moja leta in sem bila pač malo šokirana nad celotno situacijo. In ko mi je zdravnik takrat 

priporočil, naj malo spremenim življenjski slog, način prehrane, naj povečam stopnjo 

rekreacije pa naj se manj stresiram, takrat pač človek začne malo raziskovat te stvari. Jaz 

verjamem, da je to dobra zadeva. Verjamem pa tudi, da se lahko sam do dosti velike mere o 

tem pozanimaš, pa pač samoizobraziš. 

Malo si že omenila zdravstveno stanje, zdaj sva ravno prišli do tega. Kako bi opisala 

svoje zdravstveno stanje? Ali imaš kake kronične bolezni, jemlješ kaka zdravila? 

Ne, ne, kroničnih bolezni nimam. Tudi zdravil zdaj ne jemljem več, sem jih jemala eno leto 

in pol. Sem bila na zdravilih proti strjevanju krvi. Ampak po letu pa pol to ni bilo več 

potrebno, tudi tisto stanje, ki sem ga imela, ni bilo kronično, hvala bogu no, so mi naredili 

preiskave pa so videli, da ni kronično, da je pač vse okej. Ampak jemljem pa še kar, no, 
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nekatere prehranske dodatke oziroma dopolnila, ker mi je pač zdravnik tudi priporočil, da 

znajo biti dobra tudi čisto kot preventiva. Ker jaz nimam kroničnih bolezni, sem pa recimo 

nagnjena, mogoče bolj, k določenim zdravstvenim težavam. Ala varianta ne vem, moja kri 

je bolj nagnjena k temu, da bi se mogoče lahko pojavili kaki strdki in take stvari in zaradi 

tega se mi zdi fajn čisto preventivno malo gledat na te stvari, sploh, ker smo še mladi (smeh).  

Mhm. Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali 

s tem odlašaš? 

Ja, zdaj grem hitreje kot včasih, včasih ful nisem šla (smeh). Ampak saj pravim, moram 

potrkat, v zadnjem času sploh ni bilo potrebe. Načeloma pa ja, tudi navodilo imam s strani 

zdravnika, da če bi kakorkoli se jaz slabo počutila, da bi pač vedela, da nekaj ne štima, bi 

pač mogla it kar hitro k zdravniku. Tudi dohtar mi je to sam priporočil, pa tudi jaz sem zdaj 

toliko pametna, da bi šla.  

Zdaj pa me zanima, kako imaš stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Torej vem, 

da jih uporabljaš, pa me zanima, ali vidiš to kot nekaj pozitivnega oziroma koristnega 

za zdravje? 

Ja, valda. Zdi se mi, da se je res fajn te stvari prej izobrazit, si res pogledat, zakaj je kaj 

dobro, ne samo da kupiš samo zaradi tega ker ne vem, se o nečem govori, ker je to neka 

akcija, ker pač spodbujajo neke pozitivne učinke. Ampak se mi zdi, da je fajn, da najprej 

sploh veš kaj rabiš, oziroma česa ti primanjkuje, kaj ti lahko to zagotavlja ta manko. Tako 

da, ja, to se mi zdi v bistvu super zadeva, ampak saj pravim, da res uporabljaš nekaj, kar je 

preverjeno, tudi da si pozoren malo na vir samega produkta. 

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Ne, čist tako v redu. Sicer ni ravno, da jih nekaj ful jemljejo. Moj partner jih je začel jemat 

zato, ker sem jih jaz začela, pa je dejansko videl, da je kul, da mu tudi pripomore pri 

določenih stvareh, drugače pa mi ni kdo nikoli rekel, da bi ga kakorkoli skrbelo, da to 

jemljem.  

To sem ravno hotela vprašat, če veliko tvojih bližnjih je prehranska dopolnila. Zdaj si 

omenila partnerja, še mogoče kdo od bližnjih? 

Ja, tako je, recimo družina pa to, oni to bolj površinsko jemljejo. Mislim, površinsko … So 

jemali, ampak tako bolj, veš, za kak kratek čas na podlagi kake promocije, kake reklame je 

mami včasih kake tabletke naročila, pa jih je en mesec jedla za lepo kožo, pa se jih je potem 

naveličala, pa niti ni točno vedela od kod so, pa zakaj so. Tako da na tak način jih jemljejo. 

Bolj tako rekreativno. Jaz pa sem malo bolj tako, globinsko vse skupaj vzela (smeh).  

Ali ti jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor oziroma ali se ti zdi, da imaš 

nad tem nadzor? Ali ti kaj preprečuje, da bi jih bolj redno jemala? 



24 

 

Ne, mislim, to mi je čista rutina, imam določen čas v dnevu, ko vse naenkrat vzamem, a ne. 

Ne, tudi cenovno se mi te stvari ne zdijo, pač zame da bi mi bil to problem, sicer stvari kupit. 

Tako da ne, dejansko mi ne predstavlja čisto nobene ovire. Edino včasih mi zmanjka, ker 

pozabim naročit in potem en čas nimam, ampak drugače pa ne. Mi je čisto v navado prišlo 

to, ja.   

Zdaj pa greva kar konkretno k jemanju prehranskih dopolnil. Me zanima, katera 

prehranska dopolnila si uživala v obdobju preteklega leta in kako pogosto? 

Okej. Se pravi, jemljem prvo kot prvo omega 3. Omega 3 jemljem že ful časa, tudi v bistvu 

po priporočilu zdravnika, zdaj ni bilo to nič na recept ali karkoli. Zdravnik mi je tudi sam 

rekel, da so zelo v redu za kri in glede na to, da sem imela s tem težave, sem rekla, da bom 

začela to jemat. Mislim spremembe, saj nekih sprememb … kolikor sem brala, kaki bodo 

efekti tega, da imaš ne vem, tudi lepše nohte, lepšo kožo, lepše lase … zdaj pri laseh in 

nohtih že prej nisem imela težav, ampak pri koži se pa tudi ful pozna, sem opazila. Jemljem 

jih pa v bistvu dve kapsuli na dan, zjutraj. Omega 3 že kar nekaj časa. Potem imam 

probiotike. S probiotiki sem se spoznala čisto zaradi tega, ker sem prek tiste spletne strani, 

kjer sem omega 3 naročala, sem šla pač malo raziskovat, kaj še kaj imajo in glede na to, da 

sem zadnje pol leta tudi bolj telesno aktivna pa tako, tudi v namen tega, da pač sem izgubila 

par kilogramov, sem videla, da so probiotiki ful fajn, ne samo za imunski sistem, ampak tudi 

za izgubljanje kilogramov. Mi ful sedejo, ful so izboljšali moje počutje in prebavo, ful so 

fajn. Sicer so malo dražji, ampak mi ni škoda, ker se mi zdi, da so res pomembni. Potem sem 

ful časa uživala tudi kolagen, sicer trenutno zdaj ga ne, ker vem, da je malo pavzice fajn imet 

vsake toliko časa. Ampak kolagen je tudi ful fajn, jedla, mislim pila sem ga dejansko vsak 

dan, tudi zjutraj po zajtrku, samo v kozarec vode sem si ga. 

S kakim namenom si pa s kolagenom začela? 

Kolagen sem si pa vzela tudi zaradi kože. Imela sem eno obdobje ene par mesecev nazaj, ko 

se mi je spet začelo ful mozoljčkov delat, tule okoli veš (pokaže na spodnji del obraza). In 

sem rekla, nič, bom probala, fora je v tem, da imam čisto zraven službe DM, to je prekletstvo 

(smeh). In glih takrat sem videla, da je imel Medex eno znižanje, si dobil dva ta kolagenska 

praška za enega in sem rekla, bom probala. Ker itak se je ful govorilo o tem, kako to ful nuca 

in ja … Ampak zdaj nekaj časa sem rekla, da ne bom. Po mojem bom v maju spet malo. 

Torej si naredila eno kuro, potem pa si nehala. 

Tako, ja. Potem pa pač te proteinčke imam, se pravi ta protein v prahu. Saj menda je dost, a 

ne, to je to (smeh). Zaenkrat je to.  

Ali je mogoče kak dodatek, ki ga jemlješ zgolj občasno, recimo sezonsko? 

Ja, ja, recimo doma imava B kompleks, sva si tudi nabavila, je ful v redu, sploh, ko si kaj 

prehlajen, pa tako. Ful te hitro pozdravi ta B kompleks. Pa glukozamin sem tudi že uporabila, 
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če me je kdaj koleno bolelo, veš. Je ful fajn za sklepe. Tako da to je res samo, če imaš kako 

težavo zaznano, da jemlješ potem, da se ti izboljša stvar.  

Ali spremeniš vzorce jemanja, ko se te kaj loteva oziroma si bolna? 

Zdaj za te osnovne, ki sem ti ji prej naštela, ne. Se pravi omega 3, probiotiki, dobro po 

navadi, če imam slabše zdravstveno stanje tudi manj oziroma ne telovadim in posledično 

potem proteinov ne jemljem. Ampak te jutranje, omega 3, probiotike, včasih tudi kolagen pa 

kar konstantno jemljem, ker se mi zdi, da itak tudi nucajo za zdravje. Tako da tudi, če si 

prehlajen, ti itak ful prav pride, da to jemlješ.  

Ali potem mogoče še kaj novega kupiš ali posežeš zgolj po teh, ki jih imaš doma? Ko si 

bolna. 

Ja, za ta imunski sistem, razni ti Imunogrami na vsake toliko časa kaj kupiva, čeprav to zna 

bit kar drago. Potem pa pač tablete proti bolečinam, samo to se itak ne šteje. To je to, kaj 

drugega ne. 

Kje kupuješ prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Ja, zdaj saj pravim, kolagen, pa poleg kolagena sem še tudi MSM jemala, tudi ne tako dolgo 

časa, ker mi nekako ni potegnilo, ne vem, zakaj. To recimo jemljem preko Medexa. Kolagen 

sem pač dejansko preko Medexa začela kupovat, ker je bila akcija dva za enega. 

A to na spletni strani od Medexa? 

Prvič, ko sem kupila kolagen, sem ga kupila v DM-u, v fizični štacuni, ker je bila ta akcija 

in je bil impulziven nakup, ker sem videla in sem kupila. In ko sem prvi dve pakiranji 

porabila, sem videla, da je ful okej, pa sem dejansko nadaljevala s temi nakupi prek Medexa, 

ampak prek njihove spletne strani. Zakaj prek Medexa, zato, ker se mi zdi, da je res tak 

brand, ki mu zaupam. Medex je pač slovenska znamka, vem, da imajo preverjene sestavine. 

Ker zdaj, da bi te praške naročevala kar z nekih tujih spletni strani, ki jih ne poznam, kjer ni 

enega feedbacka (op. povratne informacije), ne vem, če bi si upala. Medex se mi pa res zdi, 

da je tak naš, da je preverjen in tako. Prvi nakup je bil spontan, čisto zaradi akcije, potem 

naprej sem pa to znamko naprej uporabljala zaradi znamke same in zaradi njih, prek spletne 

trgovine, ne v DM. Se pravi omega 3, pa probiotike, pa tudi te proteine no, imam pa iz 

Proteini.si, spletna stran, spletna trgovina. Dosti so ugodni, ful hitro dostavo imajo, ful fajn 

plačilne pogoje, ful v redu opise, tudi ful dober support (op. podporo). Ker jaz sem jim 

dejansko tudi pisala in prosila za par nasvetov in so dejansko ful ažurni, ful lepo odpišejo. 

Pa tudi tako se mi zdi, da so dosti taka preverjena trgovina. Sploh za aktivne in to. Tako da 

ja, dejansko je to to. Zdaj te razne … ta Glukozamin pa B kompleks, em … to pa mislim, da 

sva kar v lekarni. Ja, kar v lekarni po navadi vzameva, če rabiva tako na hitro, čisto 

mimogrede.  
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Ja, da je bolj dostopno a ne, da rabiš prej? 

Tako, ja, ja.  

Na podlagi česa pa se odločaš o prodajnem mestu? Saj zdaj si mi malo že povedala, 

torej dostopnost, pa tam si rekla, ker zaupaš Medexu. A je še kak faktor? 

Ja lej, se pravi, itak se mi zdi, da vsi pogledamo ceno, a ne. Se pravi malo primerjamo, dobro 

saj ni mi spet to največji faktor, če bom videla, da je to 10 % razlike … Če je nekje 10 % 

dražje kot nekje drugje, če bo to nek brand, ki bom jaz vedela, da je naš, ki bom jaz vedela, 

da je preverjen, bom pač dala več. Ni mi cena tisti prvoten faktor. Ampak ja, tako kot sem 

rekla, pri teh prehranskih stvareh se mi zdi, da je to res ful pomembno, da je to res stvar, ki 

jo lahko varno jemlješ. To se mi zdi, da je tako številka ena. Drugo pa ja, dostopnost. 

Oziroma če že je to neka spletna trgovina, da veš, da pride hitro, da nimaš problemov, da 

lahko kupiš tisto, plačaš s kreditno kartico in ti oni pošljejo. Še kake pike zbereš vmes, ne, 

potem pa še kaj kupiš (smeh).  

Iz kakih tujih spletnih strani pa ne naročaš? 

Ne, dodatkov ne.  

Vlogo cene pri odločitvi sva že pokrili, pa me zanima še, ali si recimo pozorna na 

razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, torej na ceno za priporočen 

dnevni vnos? 

Absolutno. Itak. To so itak varke, ja. Mi se malo bolj spoznamo na marketing in 

komunikacijo in itak vemo, da je treba te stvari gledat. Ja, moraš pogledat, koliko je veliko 

pakiranje, kako količino na dan ponucaš, sej po navadi to itak piše v opisu izdelkov, približno 

za koliko dni ti bodo zdržali. Res so lisci, tukaj imaš ti ful cak, kjer moraš biti pozoren na 

njih. Tako da absolutno. Recimo te omega 3, pri Protienih.si jih je ful, tu je res ogromno 

pakiranje. In dejansko cena, če ti gledaš samo številko, ni nizka, ampak so cenejši kot drugje, 

če gledaš količinsko.  

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Na začetku sem sama začela s tem izobraževanjem in branjem, toliko je teh informacij, da 

moraš biti res selektiven oziroma si dejansko izoblikovat neko svoje mnenje, ne. Zdaj pa se 

mi zdi, da čedalje bolj ko sem začela tem informacijam sledit, prideš do določenih ljudi, do 

določenih influencerjev, jih začneš sledit, jih začneš poslušat in po določenem času vidiš, 

kateri ti bolj odgovarjajo, kateri ti je bolj pristen. Zdaj so to določeni ljudje, kjer dosti cenim 

njihovo mnenje, jim lahko zaupam po določenem času, ker jih že tako dolgo spremljam, da 

lahko rečem, da so real (op. resnični, verodostojni), da ni to samo neka reklama. 

To si zdaj govorila o influencerjih? 
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Ja, pač dejansko o influencerjih, raznih blogerjih in tako. 

Kateremu viru izmed teh naštetih pa najbolj zaupaš? Kdo se ti zdi najbolj zaupanja 

vreden, a so to farmacevti, so to influencerji, a so oglasi mogoče? 

(Premislek). Če bi že mogla izpostavit, absolutno farmacevti. A veš, ti prek influencerjev do 

enega produkta prideš, a ne. Potem je pa v bistvu na tebi, da te tehnične informacije sam 

zbrskaš, a ne. In ko ti iščeš neke lastnosti produkta, ki so bolj tehnične narave, se mi pa zdi, 

da na koncu koncev itak vsi pridemo do stroke. Mislim, vsi, ki nam je mar za to, kar bomo 

kupili, v smislu sestavin. Tako da ja, največja avtoriteta, kar se sestavin produktov tiče, so 

absolutno, je absolutno ... mislim farmacija. A veš kaj ti hočem povedat (smeh)? Ne 

farmacija v smislu tega, kateri produkt zdaj oni indorsajo (op. podpirajo), ampak v smislu 

njihovega znanja, oni ti znajo razložit, kake sestavine določen produkt vsebuje, pa koliko je 

to res priznano, koliko je to res.  

Kaj pa priporočila družine in prijateljev, jih upoštevaš? 

Od prijateljic ja, od tistih pač, ki vem, da te stvari uporabljajo. V družini pa tako, kot sem ti 

rekla, nimam zdaj nekih ekspertov, da bi se sploh pogovarjali o teh stvareh. Ampak ja, valda 

poslušaš, valda verjameš. Ampak pri teh dopolnilih je itak to tako, da je odvisno od človeka, 

enemu nekaj paše, enemu spet ne. Se mi zdi, da je dejansko najbolj pomembno, da se sam 

malo izobraziš, da sam sebe spoznaš, da sam veš kaj rabiš.  

Koliko časa pa po navadi preteče od tvoje odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

do dejanskega nakupa? 

Zdaj, če se gre to za nek produkt, ki ga redno uporabljam, je to rutinsko. Se pravi se odločim, 

danes bom naročila in jutri dobim. Če pa je to nek nov produkt, je pa čisto odvisno, kako 

kompleksen produkt je. Zdaj, če so to neki vitaminčki, ker včasih kupujeva kake vitaminčke 

prek teh proteinov pa to. To itak veš, da pač, so vitamini, so v redu in jih naročiš v vsakem 

primeru. Če bi bila to neka dražja zadeva, ali pa nek problem, ki ga do sedaj še nikoli nisi 

imel, to pa potem dlje traja, da se izobraziš o tem. 

Kako pa bi to časovno opredelila, si rekla malo dlje traja, približno kako dolgo? 

Ja, ne vem, recimo kak dan, dva ziher, da si te stvari prebereš. Ni zdaj to v roku ene ure.  

A si kdaj vmes premisliš, ko se že odločiš, da bi nekaj jemala, pa te potem nekaj odvrne 

od nakupa izdelka?  

(op. je tiho). 

Te je že kdaj kaj odvrnilo od nakupa, potem ko si se odločila, da bi nekaj (me prekine) 

… 
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Ko sem že naročila? 

Ne, ko si zaznala potrebo, ko si si zaželela nekaj. 

Aja, ja valda itak. To so te reklame, a ne (smeh). Ja, ja, itak, valda. 

A pretirane reklame? 

Ja, a veš, kako je, to je ta razna promocija in itak smo ful bombardirani s temi informacijami, 

sploh, ko začneš enkrat te stvari kupovat, itak si sledljiv in se ti produkti pojavljajo na vseh 

možnih kanalih, ogromno je oglasov, ki te napeljujejo k nakupu določenih izdelkov, 

ogromno je nekih videov, izobraževanj. Saj ti izgleda določena promocija super, pa si misliš, 

bom to probala, potem pa prespiš in se zjutraj zbudiš, pa si rečeš, eh, saj dejansko ne rabim 

tega. Ni nič kaj takega, kar bo meni pripomoglo do te mere, da bi jaz to mogla kupit. Lahko 

si to snov mogoče zagotovim iz hrane ali pa mogoče imam tega že dosti v teh dopolnilih, ki 

jih že imam na voljo. Veliko je tega, sploh pri teh dieta zadevah, pa za hujšanje, pa to. 

Aha, a se je že zgodilo, da si kak izdelek kupila, pa si si potem premislila in ga sploh 

nisi uporabljala? 

Ja, lej, ta MSM sem začela. Ne, da ga nisem uporabljala, ampak sem ga začela. Ampak 

dejansko mi sploh ni bila fora. Pač, ko bereš same te učinke, so ful podobni kot pri samem 

kolagenu. Ni mi bil dober okus, zato, ker je ful ta citronka in me je dejansko zgaga pekla. 

Zjutraj ga moraš, isto kao, tako je pisalo, da moraš dat žličko v vodo in to spit. Ja, ful me je 

zgaga pekla, ful mi ni bilo enega efekta in potem sem pač zaključila. Ampak, da bi pa prav 

kupila eno stvar in je ne bi začela uporabljat, to pa ne. 

Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika. 
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Priloga 7: Zapis poglobljenega intervjuja št. 5 

Intervjuvanka št. 5, 44 let. 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekli da jeste oziroma se trudite jesti zdravo? 

Ja. 

Kaj to za vas pomeni, a mi malo opišete, kaj je za vas zdravo prehranjevanje? 

Predvsem veliko zelenjave in sadja. Raznovrstna prehrana, od žitaric bolj polnozrnati 

izdelki. V tem smislu.  

Ali menite, da s svojim načinom prehranjevanja zagotovite vnos vseh potrebnih hranil? 

Se trudim, ampak mislim, da mi ne uspeva, glede na način življenja, ki ga živimo. Če bi 

živela v nekem mirnem okolju, da ne bi bila pri svojem poklicu izpostavljena stresu, potem 

mislim, da ja. Tako pa zaradi načina življenja, današnjega modernega, pa mislim, da ne. Ta 

hrana, čeprav se trudim, da jo dobim doma, pri mami iz vrta ali da kupujem biološko, 

verjetno nima vseh potrebnih hranil.  

Kaj pa šport? Se rekreirate oziroma ukvarjate s kakim športom? Kako pogosto in s 

čim?  

Ja, jaz se redno rekreiram. Tečem, veliko hodim, občasno delam jogo, enkrat na teden hodim 

na intenzivno vadbo na Power plate. Pozimi pa smučam in tek na smučeh. Poskušam 

minimalno vsaj trikrat na teden, skoraj vsak dan pa poskusim nekaj naredit. Če ne kaj 

drugega, mogoče 20 minut joge, pod to rekreacijo pa štejem tudi enourni sprehod oziroma 

hitro hojo. 

A pa zaradi športa uživate kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače ne bi? 

Ja, mislim, da sem se zaradi tega odločila, da vsak dan vzamem magnezij.  

Kakšno pa je vaše stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot del 

uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge oblike 

zdravilstva)? 

Jaz sem jim naklonjena na način, da dopolnjujejo konvencionalno medicino. Če imaš neko 

težavo, kjer je nujno potrebna operacija, se verjetno ne bi usmerila samo v alternativno 

medicino, a ne, ampak bi poskušala oboje kombinirat. Priporočil konvencionalne medicine 

ne bi zavračala iz tega razloga. 

A ste katero že kdaj prakticirali?  
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Ja, bila sem na akupunkturi. Akupunkturo sem dala dvakrat skoz, sem šla na neko terapijo. 

A pod to štejete tudi Bownovo terapijo? 

Ja, tudi. 

Sem že tudi. Pa na bioresonanci sem bila samo enkrat. V preteklosti sem imela eno gospo, 

eno bioenergetičarko, h kateri sem hodila občasno. Moja sestra se ukvarja s tole energetsko 

medicino, ki dela na principu bioenergije. 

Aha. 

Ja, tako da sem zelo pogosto testni primer (smeh). 

Kako pa bi opisali svoje splošno zdravstveno stanje? A imate kake kronične bolezni, a 

jemljete kaka zdravila? 

Ja, jaz imam težave s ščitnico. Redno jemljem ščitnične hormone. Na dnevnem nivoju. 

Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekli, da greste hitro k zdravniku, ali s tem 

odlašate? 

Sem kar med hitrimi.  

Kakšno pa je vaše stališče do jemanja prehranskih dopolnil? A vidite to kot nekaj 

pozitivnega oziroma koristnega? 

Veš kako bi rekla, se prepričujem, da je koristno in da pomaga. Koliko pa v resnici pomagajo, 

pa ne vem. Poskušam verjet, da mi pomagajo, če jih že kupujem.  

Kaj pa vaši bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Bolj so zadržani, kot jaz.  

A tako, da jih ne veliko jemlje prehranska dopolnila? 

Ne, ne.  

Ali vam jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor oziroma ali se vam zdi, 

da imate nad tem nadzor?  

Ne, ni mi. Postane neka rutina.  

Zdaj pa vas prosim, da mi malo naštejete, katera prehranska dopolnila uživate, tudi če 

jih občasno oziroma ste jih pred časom, pa kako pogosto in s kakim namenom?  

Redno jemljem magnezij, tale od Krke v prašku, ki se raztopi v vodi. In sicer zaradi športne 

aktivnosti. Potem uživam B kompleks, predvsem zaradi načina dela, ki ga opravljam, ker se 
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mi zdi, da sem veliko izpostavljena stresu, pa tudi zaradi ščitnice, da potrebujem tega B 

vitamina. Enkrat na leto naredim tromesečno kuro s probiotiki. Čez zimo oziroma od jeseni 

naprej, pa čez zimo jem C vitamin. Pa recimo občasno havajsko spirulino. 

Aha, zakaj pa to? 

Ker je tudi bogata z B kompleksom, pa zaradi čiščenja. Tole. 

C vitamin ste rekli, da občasno naredite kuro, s kakim namenom pa ga uživate? 

Zaradi odpornosti, je antioksidant. Predvsem v tem jesensko-zimskem času. Iz tega razloga 

občasno še D vitamin, ker je premalo sonca. 

D vitamin tudi kot kuro? 

Ja, kot kuro, ja.  

Ste hoteli še kaj omenit? 

Veš kaj, občasno vzamem tele omega 3 pa 6. Tole zaradi krvno-žilnih, ker mislim, da sem 

že v tistih letih, da je to že potrebno (smeh).  

Aha, da se s tem ščitite pred možnostjo za nastankom bolezni srčno-žilnega sistema? 

Ja, ja. V tem trenutku se pa kaj drugega ne spomnim. 

A spremenite vzorce jemanja, ko se vas kaj loteva ali ste bolni? 

Ja, joj, kadar opazim, da sem na meji, imam tele praške. Joj, včasih je bil Imuno … 

Imunogram? 

Ja. Zdaj sem pa vzela nek Omega Cold ali kaj, nekaj takega. Ker je proti tem prehladnim, 

takrat mogoče to, pa če sem dovolj hitra, se mi zdi, da mi pomaga. 

Kje pa kupujete prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Po navadi v lekarni, Sanolaborju ali pa v Medikemu. Vendarle tam pričakujem, da bom 

dobila nek strokovni nasvet. Kadar grem in kupim B kompleks, se poskušam pozanimat, a 

je na naravni bazi narejen, kako je z absorpcijo in tako naprej. Drugače imam pa prijateljico, 

ki je zdravnica, občasno mi ona kaj svetuje, tako da če mi ona svetuje točno določen dodatek 

za prehrano, si upam preko interneta naročit. Drugače pa imam rada, da mi kdo svetuje. 

Aha, sem hotela vprašat, če naročate tudi po spletu naročate. Torej samo v tem 

primeru, če vam že nekdo … 

Ja, če bi mi že pravzaprav vnaprej nekdo to priporočal ali svetoval.  
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Kako pa ste zadovoljni z izkušnjo spletnih nakupov na teh straneh? 

Mogoče sem se tega poslužila dvakrat, maksimalno trikrat. Tako da takrat nisem imela slabih 

izkušenj, ampak sem pa točno vedla, kaj kupujem.  

Kako vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Ne gledam.  

Pa ste mogoče pozorni na razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, 

ali gledate samo na pakiranje?  

Pravzaprav ne eno ne drugo. Vedno poskušam, da mi nekdo svetuje. Jaz grem tu v Medikem, 

kjer poznam gospo, ki tam dela in se zanesem na njen nasvet. Ali pa prijateljico, ki je 

zdravnica, ali pa v lekarni tudi po navadi kupujem pri tistih ljudeh, ki jih poznam. Jaz ne 

grem kar tako v eno lekarno v Ljubljani in rečem, da bi imela pa … 

Aha, tako da ne sami berete teh etiket, pa primerjate? 

Ne, ne. Preberem mogoče, če želim kupit C vitamin, koliko ima C vitamina, kak je 

priporočen dnevni vnos, kak vnos zagotavlja ena tableta, ki jo vzameš. To pogledam. Da bi 

pa podrobnosti, ne vem, ker sigurno ni v tisti tableti samo C vitamin, je še mogoče kaj 

drugega, tisto pa posebej ne preučujem. 

Zdaj sem vas hotela še vprašat, kje najpogosteje prejemate informacije o prehranskih 

dopolnilih, pa ste mi malo tudi že povedali, torej od te prijateljice zdravnice, pa od 

farmacevtov. Me pa še zanima, a tudi od družine, prijateljev, spletnih medijev, 

oglasov? 

Ne, to niti ne. Včasih se s sestro kaj pomeniva, da bi pa s kom drugim, pa ne.  

Aha, a sami pa ne brskate za temi informacijami po spletu? 

Ne, ne. 

Koliko pa na vas vplivajo oglasi? 

Ne vplivajo kaj posebej. Moram pa reči, da preberem občasno, brskam po internetu ali pa 

neke knjige, kaj priporočajo glede na neke starostne skupine, kaj telo v določenem 

starostnem obdobju bolj potrebuje, na kaj je treba bit bolj pozoren tudi pri sami prehrani. To 

se že informiram. 

Koliko časa običajno preteče od odločitve za jemanje in dejanskega nakupa izdelka?  

Jaz sem človek akcije, ko se odločim, izvedem.  
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Aha, tako da ne traja potem nekaj dni, da bi vmes še kaj … 

Ne, ne, kak dan.  

A bi lahko v tem času kaj negativno vplivalo na vas, da bi si premislili? Kaj bi lahko 

negativno vplivalo na to vašo odločitev?  

Ne, ni se mi, ampak mogoče, da bi rekla svoji prijateljici, ki je zdravnica, pa bi ona rekla eh, 

to je brez veze. V tem smislu. Kaj drugega pa ne. Zlasti neka informacija, ki bi jo prejela od 

osebe, kateri bi zaupala, bi me lahko odvrnila od nakupa. 

A se vam je že zgodilo, da ste kak izdelek kupili, pa si si potem premislili in ga niste 

uporabljali? 

Ja, ker sem se zmotila in nisem kupila pravega izdelka. Mislim, da je šlo ravno za te omega 

maščobe. Sem želela imeti rastlinskega izvora. Sem kupila napačen izdelek in je ostal 

neodprt.  

Niste pa kdaj nehali med jemanjem? 

Drugače pa ne mečem stran, preden kupim, se po navadi pozanimam. Po tem, ko kupim nek 

izdelek, sem prepričana, da sem kupila prav in potem tudi vzamem tisto.  

Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika. 
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Priloga 8: Zapis poglobljenega intervjuja št. 6 

Intervjuvanka št. 6, 49 let. 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Ja. 

Kaj za tebe to pomeni, a mi malo opišeš, kako izgleda to zdravo prehranjevanje? 

Za mene izgleda zdravo prehranjevanje tako, da jem predvsem domače, lokalno. Da je v 

vsakodnevni prehrani veliko zelenjave, pa tudi nekaj sadja. V bistvu jem vse, trudim pa se, 

da največ tega, kar sem rekla. Doma pridelano, lokalno, sadje, zelenjava, pa seveda vse 

ostalo. Sem vsejed.  

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Kaj pa vem, to odvisno koga bereš, koga poslušaš. Glede na to, kar jaz jem, bi po neki logiki 

morala zagotovit zadosten vnos vseh teh stvari, po drugi strani pa ko bereš, kako je zemlja 

oropana vseh mineralov, teh vitaminov, da tudi sadje in zelenjava tega več nimata. Pa kako 

je okolje onesnaženo, potem verjetno ne zadostim. 

Kaj pa šport? Se rekreiraš oziroma ukvarjaš s kakim športom? In če se, kako pogosto 

in s čim? 

 Ja, rekreativno se ukvarjam. V povprečju trikrat do štirikrat na teden, ja. Z vsem.  

S kakimi oblikami športa pa? Kaj delaš? 

Pozimi fitnes in pilates, poleti pa bicikel, tenis, rolanje, hoja v hribe.  

A pa zaradi teh športnih aktivnosti uživaš kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače 

ne bi? 

Ne, zaradi tega ne.  

Kakšno pa je tvoje stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot 

del uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge 

oblike zdravilstva)? 

Jaz bi bila v prvi vrsti najbolj zainteresirana za to, da bi se te stvari, ki si jih naštela, 

homeopatija, akupunktura, vse to, uradno priznale, da bi se potem tudi uradno kontrolirale. 

Da jih ne bi mogli opravljat vsi mazači, pa ne veš potem h komu greš. Da bi bile regulirane 

z zakonodajo in potem tudi z ustrezno kontrolo. V osnovi pa verjamem v te stvari, da 
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delujejo, seveda pa tako kot sem že prej rekla, če z njimi upravljajo oziroma jih izvajajo 

izobraženi, šolani kadri. 

A si katero že kdaj prakticirala?  

Vse (smeh). 

Kakšne pa so tvoje izkušnje z njimi, če lahko malo poveš? 

S homeopatijo zelo dobre. Z akupunkturo zelo dobre. Z bioresonanco pa moja osebna 

izkušnja ni prinesla pozitivnih učinkov. To so moje izkušnje. 

Kako pa bi ti opisala svoje splošno zdravstveno stanje? A imaš kake kronične bolezni, 

jemlješ kaka zdravila? 

Ne, kot dobro zaenkrat, ne jemljem kakih zdravil. 

Kaj pa obiski zdravnikov, so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali s tem 

odlašaš? 

Odlašam. Če je res nujno. 

Tako da niso pogosti obiski? 

Niso pogosti, ne. 

Zdaj pa me zanima, kako imaš stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Torej vem, 

da jih uporabljaš, pa me zanima, a vidiš to kot nekaj pozitivnega oziroma koristnega 

za zdravje.  

Veš kaj, kar nekaj prehranskih dopolnil jemljem tako intervalno, nekaj časa ja, nekaj časa 

ne. Večinoma jih jemljem zato, ker kao preberem, da naj bi koristili. Edino, kar imam pa 

osebno zelo dobro izkušnjo, da meni osebno zelo pomaga, je pa magnezij. Da bi pa po 

jemanju kateregakoli prehranskega dopolnila pri sebi opazila kako spremembo, pa ne.  

Aha. Tega se bova še potem malo dotaknili. Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje 

dopolnil ali so morda proti? 

Odvisno, eni odobravajo, eni so proti. Zelo odvisno. 

Pa jih veliko jemlje prehranska dopolnila? 

Ja, hčerka tisto, kar ji jaz vsilim, mož pa nič. Tako da, saj veš, kako je to. 

Ali ti jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor oziroma ali se ti zdi, da imaš 

nad tem nadzor? Ali ti kaj preprečuje, da bi jih bolj redno jemala? 
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Ne, nobenega napora mi ne predstavlja, edino finančni zalogaj je kar velik. Pa kdaj, tako 

vmes se res vprašaš, ko ne občutiš kake spremembe, ali pomagajo ali ne.  

Če pomisliš malo na vsa prehranska dopolnila, ki jih uživaš in si jih uživala v preteklem 

letu, pa mi malo poveš, katera so ta prehranska dopolnila in zakaj si posameznega 

začela uživat? Pa kako pogosto jih jemlješ?  

Prva stvar, ki jo skoraj celo leto jemljem, mesec, dva ali pa tri ne, so probiotiki, ker imam 

pač težave s prebavo. Pa to moram reči, da na tem področju vidim največjo težavo, ker mi 

nobeni ne pomagajo. Pa iščem ciljne za zaprtost, ne jem kar povsod. Te jem bolj kot ne celo 

leto, pa ne opazim nobenega pozitivnega učinka. Jih jem bolj, kao da bi placebo pomagali,  

pa ne. Celo leto jem bolj kot ne tudi magnezij, tega jem zato, ker vidim, da mi pomaga pri 

prebavi. Če ga ne jem, imam še večje težave. Drugače jem pozimi C in D vitamin. Tudi pri 

teh ne opazim kakršnekoli spremembe na bolje, jih pač jem zato, ker te povsod bombardirajo, 

da moraš pozimi jesti D in C vitamin. To je pa po mojem tudi kar vse. Probiotiki, C, D, pa 

magnezij. Ja, mhm. Edina stvar, pri kateri pa opazim spremembo, je pa magnezij.  

Kaj pa tista občasna, oziroma intervalna jemanja, ki si jih omenila. A si katerega jedla 

tako občasno, naredila z njim kako kuro, pa da ga zdaj nisi še nisi omenila? 

Ja, veš da sem že vse jedla, od teh alg, pa do omega 3, pa pšeničnih trav, pa Q (op. koencim). 

A mi še malo o teh poveš, s kakim namenom si začela jest? 

Pa saj sama veš, ko prebereš, zakaj vse so dobri, potem pa misliš, da bodo kaj pomagali, pa 

ješ. Pa ne vem, sem pojedla kako kuro, mesec, dva, tri, pa nisem kaj opazila in sem nehala. 

Vsega, kar se lotim, se lotim zaradi tega, ker me pač ne vem, kaj je to, reklama, oziroma 

njegovi pozitivni učinki ko jih prebereš, probaš, potem pa ugotoviš, da ni kaj iz tega in nehaš. 

To je moja izkušnja. 

Kaj pa ko se te kaj loteva, ali pa si bolna, a takrat spremeniš vzorce jemanja, začneš 

uživat kaj novega?  

To ne, ampak mogoče da povečam količino C vitamina, pa D. Kaj drugega pa ne. Povečam 

količino, ja. 

Kje kupuješ prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Tu grem najraje v Kaščo, drugače pa preko interneta, preko teh ponudnikov bio, eko, saj veš. 

Zdrav obrok.  

Preko spletnih trgovin? 

Ja, spletnih trgovinah te zdrave prehrane in te ponudbe.   



37 

 

Na podlagi česa pa se odločaš o prodajnem mestu? Zakaj prav tam kupuješ, kjer 

kupuješ? 

Pa verjetno sva spet pri reklami. Zato, ker zasledim, da večina tam kupuje, pa da jih hvalijo, 

pa da imajo v redu izdelke. Pa pač potem naročim tam, če imam v redu izkušnje se ne 

prestavljam.  

Omenila si tudi spletne nakupe. Kako pa si zadovoljna s storitvijo spletnih trgovin, 

kaka je izkušnja nakupa? 

Do zdaj še nisem imela kake slabe, vedno dobim to, kar naročim, pa v zelo doglednem času. 

Pozitivna izkušnja.  

Kako vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Ja, jo tudi ima. Malo pogledam, kje je ceneje. Zdaj, da bi kupila nek izdelek, ki bi bil pol 

ceneje, pa še nikoli ne bi čula o njem kaj dobrega, to ne. Če pa vidiš, da je kje bolj ugodna 

ponudba istega izdelka, ga pa seveda tam naročiš. 

Ali si mogoče pozorna na razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, 

torej na ceno za priporočen dnevni vnos? Ali gledaš samo za posamezen produkt? 

Samo za posamezen produkt. Mhm, to ne. Razen če res kje ne, ne vem, da sem pozorna. Aja 

veš, pozabila sem omenit, včasih, vsake toliko časa, pojem omega 3 kako škatlo. Tam 

pogledam kak je vnos, da ni 500, da je 1000. Ali pa D vitamin. Bolj gledam ne sorazmerno 

s ceno, bolj gledam vnos, da ne rabim tolikokrat na dan nekaj vzet. Zaradi tega bolj, da ne 

rabim treh tablet, če lahko v eni tableti tisto enoto. Ali pa treh vpihov. To bolj gledam, zaradi 

tega gledam na enote.  

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Spletni mediji, sama iščem po spletu, kar me zanima. 

Kateremu izmed teh naštetih virov pa najbolj zaupaš? Kdo najbolj vpliva na tvojo 

nakupno odločitev? 

Kaj pa vem, to sva spet tam. Po navadi že prebereš kak članek, ko ga kak strokovnjak napiše, 

samo sva spet pri tistem, kar sem na začetku rekla. Ker pri nas alternativa ni uradno priznana, 

tudi potem ne veš, koga bereš. Samooklicane strokovnjake. Tu sem vedno malo skeptična, 

no. Ker uradna medicina tudi ekstra teh dodatkov ne priporoča. Tako bolj, po občutku. 

Kaj pa recimo oglasi, večkrat si omenila, da se odločaš na podlagi oglasov, a jim tudi 

zaupaš? Ali služijo zgolj kot neki viri informacij, pa potem še malo pregledaš kje 

drugje? 
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Kot viru informacij. Potem pa grem malo raziskovat, kaj ti je pač dostopno kot laiku, potem 

pa se na podlagi tega odločim.  

Koliko časa pa po navadi preteče od tvoje odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

dejanskega nakupa? 

Takoj. Ko se za nekaj odločim, ga takoj naročim.  

Si kdaj vmes premisliš? Kaj bi te lahko odvrnilo od nakupa? 

Aja, ne, od nakupa ne, če si nekaj preberem, nekaj časa, pa se odločim, kar naročim. Potem 

pa ko par dni jem, včasih kaj ne paše, se mi zdi, da mi je slabo ali kaj. Potem pa neham jest. 

Aha, se ti je to že zgodilo, da si izdelek kupila in ga potem nisi uporabljala? 

Ja, ja, se mi je že. 

A to zaradi nekih stranskih učinkov ali je bilo še kaj drugega? 

Alergijo sem imela po tem, kaj bi naj bil … ta shots … za kosti in sklepe, kaj je? 

Aja, glukozamin? 

Ne, ta, no, za kožo pa za lase. 

MSM? 

Ne, ta shot, ko je zdaj tako reklamiran. 

Aha, Kolagen Shot! 

Ja, to. 

Aha, si jedla kolagen tudi. 

Ja, trikrat sem ga jedla, pa sem bila cela pikasta. Pa sem ga nehala.  

A kolagen si začela prvotno zaradi kože, ali še kaj drugega? 

Ja, ja. Pa boleče sklepe.  

Zahvala in poziv k reševanju vprašalnika. Na njeno željo vprašalnik rešiva tako, da ji 

vprašanja preberem, ona pa mi pove odgovore. 
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Priloga 9: Zapis poglobljenega intervjuja št. 7 

Intervjuvanka št. 7, 53 let. 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Trudim se. 

Kaj za tebe to pomeni, a mi malo opišeš, kaj je zate zdravo prehranjevanje? 

Da jem hrano lokalnega izvora, po možnosti pridelano domače. Da se izogibam sladkorjem, 

tej predelani hrani, da ne kupujem in ne jem predelane hrane, hitro pripravljene hrane, 

vnaprej pripravljene hrane.  

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Trudim se, verjetno pa ne zagotovim, ker je hrana sama po sebi osiromašena.  

Kaj pa šport? A se rekreiraš oziroma ukvarjaš s kakim športom? 

Ja, se. 

Kako pogosto in s čim?  

Zadnje čase večinoma hodim. Eno uro na dan, daljši sprehodi, pa vsako jutro telovadim. 

Razgibavam se, recimo joga ali kaj podobnega.  

A pa zaradi tega uživaš kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače, torej če ne bi 

športala, ne bi uživala? 

Ne, ne. 

Kakšno pa je tvoje stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot 

del uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge 

oblike zdravilstva)? 

Jaz moram reči, da sem jim naklonjena, ampak nekatere izmed teh, ki si jih naštela, bi morale 

biti tudi del uradne medicine. Bi morale biti vključene, komplementarno uradni medicini. 

Treba pa je biti pozoren in ne vse tlačit v isti koš. Vsaka alternativna medicina ni … izogibat 

se je treba prevar, pa tega.  

Si katero že kdaj prakticirala?  

Ne.  



40 

 

Kako pa bi ti opisala svoje splošno zdravstveno stanje? Imaš kake kronične bolezni, ali 

jemlješ kaka zdravila? 

A misliš na recept, od zdravnika? 

Mhm. 

Ne, to ne. To samo po potrebi, občasno. Kaj protibolečinskega, glede na moje težave s 

hrbtenico, se mi zgodi tu in tam da moram kaj vzeti. Drugače ne.  

Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali s tem 

odlašaš? 

Odlašam.  

Kakšno pa je tvoje stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidiš to kot nekaj 

pozitivnega oziroma koristnega? 

Je koristno, ne gre pa s tem pretiravat. Dobro bi bilo, če bi se znali testirat oziroma si preverit, 

če nam res nekaj manjka, a naše telo res to potrebuje. Ne pa da jemljemo kar na pamet, ko 

pač nekdo nekaj prebere, da bi bilo to dobro. Všeč mi je, če je to preverjeno.  

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Ne da so proti, ampak jih ne zanima.  

A tako, da jih ne veliko jemlje prehranska dopolnila? 

Ne. 

Ali ti jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor oziroma ali se ti zdi, da imaš 

nad tem nadzor?  

Meni je napor, zato, ker se mi zdi, da nekaj časa to lahko jemljem, potem pa dobim odpor 

do tega in ne morem več, začnem zavračat. Psihično, verjetno. 

Aha, torej ne fizično zaradi kakih stranskih učinkov? 

Ne. Psihično, po mojem. Kaj jaz vem, si rečem, da bom jedla omego 3, pa jo jem en mesec, 

potem pa je več ne morem. Se mi ustavi. 

Zdaj pa te prosim, da pomisliš na vsa ta prehranska dopolnila, ki jih v nekem časovnem 

obdobju jemlješ ali si jih jemala, pa mi malo poveš, katera so ta prehranska dopolnila 

in zakaj si posameznega začela uživat? Pa kako pogosto jih jemlješ?  
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Redno jemljem Remifemin, že več kot eno leto, to je prehransko dopolnilo, ki blaži 

simptome menopavze. To jemljem vsak dan.  Potem pa redno, ampak ne čisto redno, recimo 

vzamem C vitamin.  

C vitamin pa zaradi česa? 

Kadar čutim, zaradi krepitve imunskega sistema, recimo. Občasno, tako kot bi rekla, neke 

kure, oziroma nekaj časa sem jemala probiotike. Potem magnezij, multivitaminske tablete, 

pa tudi občasno nekaj ajurvedskih preparatov. Triphalo, pa recimo MA579, to so ene take 

tabletke za čiščenje jeter. Recimo to. Pa po potrebi sem recimo kapljice konoplje.  

Kapljice konoplje si pa s kakim namenom začela? 

Tudi proti bolečinam. 

Kaj pa magnezij, pa probiotike, zakaj si jih? 

Preventivno. Tako kot sem rekla, ker menim, da s hrano ne dobiš dovolj.  

Pa omega 3 si še rekla, da si občasno?  

Ja, omega 3 tudi občasno. Zdaj pa mislim, da sem vse naštela.  

Ali spremeniš vzorce jemanja, ko se te kaj loteva, ali pa si bolna? 

Ja, recimo kak prehlad ali kaj takega, predvsem C vitamina več. Pa kak sirup proti kašlju. 

Ne, kaj drugega ne. 

Kje pa kupuješ prehranska dopolnila? 

To, kar jemljem redno, ta Remifemin v lekarni, C vitamin tudi v lekarni. Ajurvedske 

preparate pa kupujem v Mimozi. Ostalo sem si pa naročila po spletu. 

Aha. Zakaj pa prav tam, na podlagi česa se odločaš o prodajnem mestu? Kaj ti je pri 

tem pomembno? 

Po mojem tudi nasvet, če mi kdo svetuje, kje je kaj v redu, da je že preverjeno, da je nekdo 

tam že vzel, pa reče, da je v redu. Po nasvetu prijateljice ali kaj podobnega. Če pa hočem biti 

sama prepričana, pa grem raje v lekarno. Pa preverim, da je internetna stran zanesljiva, 

preverjena, kolikor pač sam lahko preveriš in zaupaš.  

Kaj pa spletne trgovine? Se poslužuješ tudi spletnih nakupov, a se ti zdi fajn izkušnja 

prek teh spletnih trgovin? 
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Sem tudi nekaj jemala, ampak je tako kot ena spletna lekarna, vem, da tam magnezij 

vzamem. Drugače pa nekaj malega sem tudi že vzela v spletni trgovini. V redu izkušnja mi 

je, kar se tiče pogojev in plačila, pa dostave. Nisem imela slabih izkušenj, ne.  

Kako vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Bistveno, tudi. Veliko, lahko rečem. Ob primerjavi pač s kakovostjo, da skušaš preverit, a je 

proizvod predtestiran, pa če je v redu, če je smešno poceni, potem se sigurno za to ne bom 

odločila.  

A pa si mogoče pozorna na razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, 

torej na ceno za priporočen dnevni vnos in ne samo na celotni izdelek?  

Ja, se trudim tudi to preverjat, ja.  

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? Kje črpaš informacije? 

Ja, spletni mediji, pa prijatelji.  

Kateremu izmed teh naštetih virov pa najbolj zaupaš? Kdo ali kaj najbolj vpliva na 

tvojo nakupno odločitev? 

Oboje. Spletni mediji in nasveti ene moje prijateljice. 

Kaj pa oglasi, kak imaš odnos do oglasov? 

Odklonilen. 

Aha, tako da jim ne zaupaš? 

Ne, niti jih … se trudim, da jih ne gledam.  

Koliko časa običajno preteče od odločitve za jemanje in dejanskega nakupa izdelka?  

Nekaj dni. 

Ali si kdaj tekom tega vmes premisliš? Te je že kdaj kaj odvrnilo od nakupa? 

Če nisem prepričana, da je izdelek ne vem, preverjen in … ali pa če nisem prepričana, da mi 

bo to koristilo. 

Ali si že kdaj kak izdelek kupila, pa si si potem premislila in ga nisi uporabljala? 

Ja, recimo, da sem ga do pol pojedla, potem pa nisem nadaljevala, to je tisto, kar se mi zgodi, 

ko dobim odpor do enih stvari pa potem pustim. 
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Kaj pa kaki fizični stranski učinki, a so se že kdaj pojavljali? 

Ne, ne. To pa hvala bogu ne.  

Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika. 
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Priloga 10: Zapis poglobljenega intervjuja št. 8 

Intervjuvanka št. 8, 55 let. 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Ja, se trudim. 

Kaj pa to za tebe pomeni? Mi malo opišeš, kako se prehranjuješ?  

Ja, da poskušam jesti čim več zelenjave, čim več sadja, čim več lokalno pridelane hrane. Da 

se izogibam tistim sladkim sokovom oziroma jih sploh ne pijem, že vnaprej pripravljenim 

stvarem, ki jih je treba samo pogret, tako da take hrane ne jem. Ne jem tudi mlečnih izdelkov, 

sira, skute, pač teh stvari. Več pa jem zelenjave, pa žit, pa tako. 

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Ja, v večjem delu ja. Si pa tudi ravno zato, ker jem recimo manj rib, potem uživam določene 

prehranske dodatke, da pač to nekako reguliram. 

Kaj pa športna dejavnost, a se rekreiraš oziroma ukvarjaš s kakim športom?   

Ja. Rekreiram se tako tako, zmerno no, več hodim. 

Kako pogosto pa s čim? 

Dvakrat na teden recimo delam pilates, pa včasih jogo, pa hodim recimo, tako da bi rekla, 

da recimo povprečno ene trikrat na teden se rekreiram.  

Zdaj pa me zanima odnos do alternativne medicine. Kakšno je tvoje stališče glede 

zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot del uradne medicine (torej recimo 

akupunktura, homeopatija, bioresonanca in druge oblike zdravilstva)? 

Tako sem … sicer verjamem, da določene te stvari pomagajo, ampak ne morem pa reči, da 

sem  stoprocentno navdušena nad njimi. Ene bolj, ene manj. Za akupunkturo mislim, da ima 

rezultate, za kako bioresonanco sem pa veliko bolj skeptična, da bi imela neke učinke. Je pa 

tudi od tega, koliko verjetno verjameš v to. Jaz mislim, da je tudi od tega odvisno, če ti 

verjameš v to, pa če si prepričan, da ti bo pomagalo, ti potem res mogoče pomaga. Jaz pa 

bom rekla, da sem malo zadržana pri teh, no, tako bom rekla. Jaz pač mislim, da je uradna 

medicina tista, ki pač je glavna, potem pa je to tudi pomoč. Neki zmerni … 

Si katero izmed teh praks že kdaj prakticirala?  
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Ja, sem bioresonanco, pa nisem videla kakih učinkov. Čaki, kaj je še kaj, bioresonanca, 

akupunktura, kaj je še kaj takega bilo? 

Homeopatija, pa razne druge oblike zdravilstva. 

Homeopatijo sem bila tudi enkrat pri njej, pa mi je dala nekaj za pod jezik, pa tudi nisem 

videla kakih učinkov. Bila sem tudi pri enem zdravilcu, ki kao zdravi z rokami ali kako, pa 

tudi nisem imela nekih učinkov. Tako da jaz pač izgleda nisem tak medij, ki bi na njega 

imelo to učinek.  

Aha, si pa poskušala. 

Sem pa poskušala, ja. Tudi mogoče bom tudi v prihodnosti, samo, kaj pa vem no. Nisem pa 

tako, da bi najprej rekla mi bo to pomagalo, pa potem šele uradna medicina, to pa ne. 

Aha, okej. Kako pa bi opisala svoje splošno zdravstveno stanje? Tu me zanima, če imaš 

kake kronične bolezni, a jemlješ kaka zdravila? 

Ja, to imam. Kronično bolezen imam revmatoidni artritis, imam biološko zdravilo, ki ga 

imam na 14 dni aplicirano z injekcijo. Imam tudi visok pritisk in jemljem tablete. To je to. 

Drugače se pa počutim zelo dobro, moje zdravstveno stanje je zelo dobro.  

Kaj pa obiski zdravnikov, so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali s tem 

odlašaš? 

Mmm, ne ...  Grem kar hitro zdravniku, ne odlašam. 

A so pogosti obiski? 

Ne. Mislim, to moram reči, da k specialistu hodim redno, ker pač moram hodit na kontrole, 

ampak verjetno je pri tem vprašanju mišljeno obiske pri osebnem zdravniku, ne? 

Ne, na splošno, oboje. 

K specialistu hodim na šest mesecev. Ker pač moram hodit na kontrole, ker si kontroliram 

kri. Drugače pa k osebnemu zdravniku pa ne hodim pogosto, moram reči, da glede drugih 

stvari nimam nekih, kako angino včasih ali pa pljučnico. 

Kakšno pa imaš stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidiš to kot nekaj 

pozitivnega oziroma koristnega za zdravje? 

Ja, to vidim ja, pozitivno in koristno za zdravje. Ampak seveda ob predpostavki, da imaš 

urejeno prehrano, da imaš uravnoteženo prehrano, pa da se giblješ, da imaš tak zdrav 

življenjski slog, potem so ta dopolnila kot nek dodatek.  

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 
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Po večini kar odobravajo.  

Pa jih veliko jemlje prehranska dopolnila? 

Ja, mož pa jaz jemljeva, ena hčerka tudi jemlje, druga pa ne. Tako.  

A pa ti jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor (me prekine) …  

Ne. 

A ti kaj preprečuje, da bi jih pogosteje, bolj redno jemala? 

Tega vprašanja sicer nisem čisto razumela. Napora mi ne predstavlja, nadzor nad jemanjem 

imam.  

Ali se ti zgodi, da kdaj pozabiš vzeti, ali kaj takega? 

Ne, ker mam tako, da imam kar zjutraj ob zajtrku, ali pa jem ob kosilu. Imam kar eno tako 

rutino.  

Aha, tako da ti to ne predstavlja nekega (me prekine)… 

Ne, ne predstavlja. 

OK. Zdaj me pa zanima, katera prehranska dopolnila uživaš in si jih uživala v 

preteklem letu, pa če mi malo opišeš, s kakim namenom si posameznega začela uživat, 

torej katera jemlješ in zakaj?  

Zdaj najprej jemljem probiotike, mislim, da to je prehransko dopolnilo, ja? 

Ja, ja. 

Zdaj jemljem probiotike, ker mi jih je svetoval specialist, ko sem bila na kolonoskopiji, ravno 

zato, da si uravnam prebavo. Ker imam težave s prebavo in mi je specialist rekel, naj pač  

probiotike jem, ker je to dobro za zdravo črevesno floro, tako da jem po dva probiotika na 

dan. Potem jem omega 3, pa D3 vitamin, pa magnezij. 

A to vsak dan? 

Ja. Čakaj kaj sva rekli, probiotik, omega 3, potem imam D3, magnezij pa C vitamin. To jem 

vsak dan.  

Zakaj pa te ostale štiri, poleg probiotikov? 

Pregledat sem si dala tudi kri in sem ugotovila da imam prenizko raven D3, tako da si 

dodajam D3 vitamin. Magnezij moram reči, da ravno ne vsak dan, ker ga včasih pozabim. 

Magnezij jem zato, ker piše tam, da preprečuje krče, pa da je tako ali tako zdrav, tako da bolj 
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tako jem, ne vem. C vitamin jem zaradi dviga imunskega sistema, omega 3 pa sem začela 

zdaj uživat, zato ker premalo rib jem, pa pravzaprav je tudi pri moji bolezni sklepov zelo 

priporočljivo. Povsod piše, da če imaš težave s sklepi, da pač omego 3 svetujejo. Tako da to. 

No, zdaj ko se to pogovarjava, pa sem se spomnila, da v preteklosti sem pa tudi eno obdobje 

kolagen uživala, ampak zdaj ga pa ne. 

Zakaj pa si kolagen? 

Kolagen sem pa zato, da bi tudi pri sklepih, pa elastičnost kože.   

A je mogoče še kak drugo prehransko dopolnilo, ki si ga jemala občasno oziroma si 

naredila samo kako kuro, torej neredno? 

Sem, mislim, da sem enkrat jedla za sklepe neke stvari, ampak mi nič ni pomagalo. Ker jaz 

včasih nasedem tem reklamam, pa sem potem jedla neke tablete za sklepe, ampak ni nič 

pomagalo. Zdaj pa imam biološko zdravilo in nimam več težav s sklepi, tako da zato več ne 

jem.  

Ali spremeniš vzorce jemanja, ko se te kaj loteva oziroma si bolna? 

Ja, takrat pa seveda dodajam kake Imunograme, kake Imunodoce. Tisto pač za dvig 

imunskega sistema, tisto pa občasno pojem, kadar se me kaj loteva, hitro pojem Imunogram 

in Imunodoc. Pa nič, zdaj sem začela s tem C vitaminom, ampak ta C vitamin bom verjetno 

kar stalno jedla, ne samo zdaj v zimskem obdobju. 

A C vitamin si začela zaradi dviga odpornosti? 

Tako, zaradi dviga imunskega sistema zdaj v zimskem času.  

Kje pa kupuješ prehranska dopolnila? 

Na spletnih straneh. Zdaj sem tam pri takih certificiranih, kjer vidim, da imajo neke 

certifikate in so bolj tako. Recimo Orca, te … 

A bolj slovenske spletne trgovine ali tudi tuje? 

Tudi tuje … Iherb. Drugače pa Orca ali pa Zdrav obrok. Tako, ja.  

Kaj pa fizične trgovine? 

Tudi v fizičnih trgovinah. Kupujem pa v lekarni ta magnezij od Krke.  

Na podlagi česa se odločaš o prodajnem mestu? 

Prek spleta jaz to vidim, preberem, katere svetujejo te blogerke, pa potem jim verjamem in 

jaz to nabavim. 
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Kakšno vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Nima. Vlogo ima to, da si mislim, da če je dražje, da je boljše. To je moje tako (smeh) … 

Pa si recimo pozorna na razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, 

torej na ceno za priporočen dnevni vnos? 

Ne. 

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? Lahko malo opišeš.  

Mogoče prijateljice, družina tudi, pa spletni mediji. Kaj pa vem, saj pravim, farmacevti ne 

… Pa ta specialist, ki mi je priporočal probiotik, drugače pa ne. 

Ali bi rekla, da tem tudi najbolj zaupaš, če ti svetujejo? 

Ja, ja. 

Kak odnos imaš pa do oglasov? Prej si že malo omenila, si rekla, da si včasih nasedla? 

Ja, zdaj sem bolj previdna. V preteklosti sem večkrat kar nasedla tem oglasom, pa sem potem 

tudi kupila, pa sem videla, da nič ni bilo iz tega. Zdaj sem pa bolj previdna, zdaj pa samo na 

take preverjene, ko so že izkušnje, ko rečejo, da jim je že neki pomagalo. Tako da na oglase 

nisem več podvržena oziroma jim ne verjamem več. 

Koliko časa pa običajno preteče od tvoje odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

dejanskega nakupa?  

Takoj, hitro. Jaz to ne razmišljam ne vem kako. Ko se jaz to navdušim, potem grem kar in 

že kar kupim.  

Pa si mogoče vmes premisliš, a bi te lahko kaj odvrnilo od nakupa? 

Ne. A od takrat, ko sem se spomnila, pa potem do nakupa?  

Ja, ko se odločiš, da bi nekaj jemala, kaj bi lahko negativno vplivalo na nakup, torej da 

bi si premislila? 

Ne. 

Si mogoče že kdaj kak izdelek kupila, pa si si potem naknadno premislila in ga nisi  

uporabljala?  

Pa možno, da sem že kdaj mela kaj takega, ker jaz zelo hitro mislim, da bi mi moralo kaj 

pomagat, potem pa če mi ne pomaga pa potem neham. 
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Aha, če ni bilo želenih učinkov … 

Ja, ker ni bilo takoj učinka, pa sem potem nehala. Zdaj pa mogoče sem malo bolj … Zdaj 

vidim, da moraš nekaj časa pustit, da pač začne učinkovat, da ne moreš kar po par dneh, da 

bo že bolje.  

Zahvala in poziv k reševanju vprašalnika. Ugotovim, da sem eno vprašanje pozabila 

zastaviti, zato pogovor nadaljujeva.  

Hvala, da si prišla nazaj. Prej sem ti v zvezi z rekreacijo pozabila zastaviti še eno 

vprašanje. Omenila si, da delaš jogo, pilates, hodiš na sprehode. Me zanima, ali zaradi 

teh oblik rekreacije uživaš kakšna dopolnila, ki jih drugače ne bi? 

Pa ne. Prav zaradi teh oblik rekreacije ne. Sem se pa zdaj spomnila, ko sva se nehali 

pogovarjat, da sem jemala tudi MSM. Za kožo, pa za lepše lase in nohte. Nekaj časa, no. 

A to je bila krajša kura ali dolgotrajno? 

Ja, kot krajša kura, takrat, ko so se mi fajn nohti cepili. Drugače pa ne, da bi zaradi te 

rekreacije, ne vem, kako je mišljeno to vprašanje? 

Če se ne bi ukvarjala s športom, a česa ne bi jedla? 

Aja, mogoče magnezija, ker magnezij se mi zdi, da je tudi fajn po športu, da nimaš kakih 

krčev in to. Magnezij mislim, da je zaradi tega tudi fajn, no.  
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Priloga 11: Zapis poglobljenega intervjuja št. 9 

Intervjuvanka št. 9, 57 let. 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

Ja. 

Kaj za tebe to pomeni, a mi malo opišeš, kaj je zate zdravo prehranjevanje? 

Zdravo prehranjevanje je predvsem, da je mešano, ne da bi katerokoli vrsto živila izločila.  

Da je čim bolj pestra prehrana. To pomeni zelenjava, žitarice, meso v ne enormnih količinah, 

pa seveda tudi mlečni izdelki.  

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

Ne, glede na to, da so v sami referenčni priporočili prehrambni dodatek, potem očitno ne 

dobim vseh potrebnih dodatkov oziroma mineralov, vitaminov.  

Kaj pa šport? A se rekreiraš oziroma ukvarjaš s kakim športom? 

Ja, samo bolj v taki obliki, sprehodi in kolesarjenje. 

Kako pogosto pa?  

Dvakrat na teden, ob vikendih bolj.  

Ali zaradi teh športnih aktivnosti uživaš kakšna prehranska dopolnila, ki jih drugače 

ne bi? 

Ne, ne. 

Kakšno pa je tvoje stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot 

del uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge 

oblike zdravilstva)? 

Moj odnos je, da bi morali z roko v roki, tako priznana medicina kot alternativne vede si še 

vedno lahko gredo v pomoč. Ker vseeno škodujejo ne, če ne zavržeš uradne medicine, če 

gre to z roko v roki, če hodiš na preglede oziroma se zdraviš, pa poleg tega sam še poiščeš. 

Ne vem, ne zdi se mi … 

Si katero že kdaj prakticirala?  

Ja. A moram naštet? 
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Lahko, prosim. 

Kaj je že, da se spomnim. Laserska akupunktura, ta je pomagala. Potem manualna medicina. 

Še vedno trdim, da pomaga, vsaj pri lajšanju bolečin, če ne kaj drugega. Tudi Reiki terapijo 

imam že 25 let. Sicer enkrat letno, ali še to ne. Pa mislim, da tudi veliko pomaga kar se tiče 

stresnih situacij, ali pa bioenergija. Vse, kar pomaga, da prežene stres, da te umiri, mislim, 

da je čisto v redu. 

Kako pa bi ti opisala svoje splošno zdravstveno stanje? A imaš kake kronične bolezni, 

a jemlješ kaka zdravila? 

Ja, kronična bolezen, to je nepravilno delovanje nadledvične žleze in to se zdravim že zelo 

dolgo, ja, oziroma podrto hormonsko stanje, tako da hormonskih dodatkov sploh ne smem, 

ali hormonov. 

Kako pa bi opisala splošno zdravstveno stanje, kako se ti zdi? 

Tako srednje, ni ravno najboljše (smeh). Ampak dobro, no. Ne, kar v redu je.  

Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali s tem 

odlašaš? 

Odlašam, odlašam. Tudi obiski zdravnikov niso tako pogosti, razen, kar so kontrolni 

pregledi. Ne grem za vsako malenkost zdravniku.  

Zdaj pa me zanima, kako imaš stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidiš to 

kot nekaj pozitivnega oziroma koristnega? 

Do določenih prehranskih dodatkov imam pozitivno stanje, do drugih pa imam skrajno 

negativno stanje in mislim, da ne morejo dopolnit uravnotežene prehrane. To so predvsem 

tista prehranska dopolnila, ki jih jedo določeni športniki oziroma ne vem, kako se točno reče 

tistim prehranskim dopolnilom. 

Najbrž misliš kake proteine? 

Ja, proteine, pa tudi druge. Recimo D vitamin je še vedno boljše, da greš na zrak in dobiš na 

soncu D vitamin, kot pa da si ga umetno. Pač, tako, do določenih imam pozitivno mnenje, 

samo to je res enih par. To je to. 

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

So proti. 

A tako, da jih ne veliko jemlje prehranska dopolnila? 

Ne, ne. 
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Ali ti jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor oziroma ali se ti zdi, da imaš 

nad tem nadzor?  

Ne, nimam nekega nadzora, ker potem bi jih redno jemala (smeh). Tisto, kar mi je stroka 

priporočala, tisto se trudim redno jemat. Tisto, kar je zdravnik priporočil.  

Zdaj pa te prosim, da pomisliš na vsa ta prehranska dopolnila, ki jih v nekem časovnem 

obdobju jemlješ, ali si jih jemala, pa mi malo poveš, katera so ta prehranska dopolnila 

in zakaj si posameznega začela uživat? Pa kako pogosto jih jemlješ?  

Prvi je bil B kompleks, ker se je stanje nadledvične žleze, je zdravnik priporočil, da B 

kompleks malo doprimore k temu, malo. Tega sem jemala, ne redno, no. Ampak še kar nekaj 

časa. Potem so pa na referenčni ugotovili, da imam holesterol in je rekla, naj pazim na 

prehrano, poleg tega pa moram jemati omega 3. To se pa še kar držim in jemljem tri tablete 

na dan.  

Aha, tako da omego so pri zdravniku priporočili? 

Ja, ja, v referenčni ambulanti je rekla, ko sem jaz trdila, da če jaz jem ribo, govedino in npr. 

lososa, ki ima tega še kar veliko, pa je sama razložila, da v tem primeru bi ga mogla enormno 

veliko pojesti, tako da je fajn, če jemljem. Ni zdaj ukazala. Drugo je pa magnezij, pa je tudi 

bil priporočen s strani referenčne, da se lahko jemlje, ker sem rekla, da imam še kar močne 

krče. Pa so tudi rekli, da lahko uporabljam magnezij, pa tudi, da ni nekaj slabega, no. Ja, a 

še kaj, ne vem, ne spomnim se. 

Ali si kako občasno kuro naredila s kakšnimi zeliščnimi tinkturami? 

Ja, to pa sem. To pa sploh nisem vedela, da je prehransko dopolnilo. Tale, kaj je, a lahko 

povem? 

Ja, ja, lahko kar po imenih. 

Aha, lahko. Komposor Vitol plus kompleks. Mislim, da je na osnovi ginsenga.  

Aha, ginseng, okej. 

Ja, ja. 

Zakaj si pa to jedla? 

To pa predvsem zaradi, ko sem imela težave z želodcem in pravijo, da se boljše počutiš. Da 

nisi tako, ne vem, ne znam razložit. Da si boljš … 

Več energije? 

Ja, tako, ja, več energije, hvala. 
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A to si naredila kako kuro, pa si potem prenehala, ali še jemlješ? 

Ja, to je kura, pa sem potem prenehala. Isto za to je pa Medexova mešanica cvetnega prahu 

in … 

Propolisa? 

Ja, cvetni prah, propolis … To pa isto, za več energije. To pa tri žličke na dan. Medu, ne 

praha.  

Taka mešanica je, ali? 

Ja, mešanice. Medexova. Api complex ali kako se reče. Kaj drugega pa ne vem. 

Ali spremeniš vzorce jemanja, ko se te kaj loteva, ali pa si bolna? 

Ja, če se me kaj loteva, takrat definitivno posežem po propolisu. Tudi onemu, čistemu 

propolisu in po medu z propolisom in matičnim mlečkom. Tisto posežem, ker se mi zdi, da 

pomaga. No, poleg čajev, a ne.  

Kje pa kupuješ prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Pha. Prehranska dopolnila pa ne vem, kje kupujem, ker mi jih partnerjev sin kupuje, ker je 

pač tam bolj ugodno in ker je on že dolgoletni kupec, ker on pa uporablja prehranska 

dopolnila. Kako naj povem, da prehranska dopolnila pri partnerjevemu sinu? Mi on kupuje, 

ker on veliko kupuje prehranska dopolnila in ne vem točno kje. Dobi ugodno. 

Aha, tako da ne hodiš sama po lekarnah pa trgovinah? 

Ne, ne. 

Okej.  Kaj pa kake spletne trgovine, a se poslužuješ tudi spletnih nakupov? 

Ne.  

Kako vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Ja, zdaj ne vem, če je tako pomembna, bolj pomembno je to, da je res v redu, da zaupaš 

tistemu izdelku, ki ga kupiš. Sama cena ne vem, ni toliko pomembna. 

Pa si mogoče pozorna na razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, 

torej na ceno za priporočen dnevni vnos? Torej ne samo za izdelek kot pakiranje? 

Na priporočen vnos, a ne? 

Aha, gledaš? 



54 

 

Ja, ja, na priporočen vnos, seveda. 

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? Omenila si že, da 

so ti zdravniki priporočili, a so to še farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, 

oglasi? Kje črpaš informacije? 

Ja, spletni mediji, pa zdravniki, pa prijatelji, to je to … Pa tudi farmacevti, seveda, ko ne veš 

kaj bi, greš tja, pa ti tam svetujejo.  

Kaj pa oglasi, kako se ti zdijo? So verodostojni, jim zaupaš, so pomemben dejavnik 

odločitve? 

Oglasi, ne, ne vem, če. Ne, ne. Ko se odločim za neko prehransko dopolnilo po navadi na 

spletu preiščem, a ne. Šele potem grem … Če pa je to moteče, da se ti vrivajo na strani, jih 

po navadi ignoriraš oziroma jih celo, ne vem. Pač, tako najdem, kar me zanima, grem po 

spletu in to je to. 

Kateremu izmed teh naštetih virov pa najbolj zaupaš? Kdo ali kaj najbolj vpliva na 

tebe? 

Po navadi kak farmacevtski članek, oziroma od zdravnikov. Pa tudi po forumih, ko se 

pogovarjajo med sabo o prehranskih dopolnilih. Ja. 

Koliko časa pa po navadi preteče od tvoje odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

dejanskega nakupa? 

Par dni mogoče. Ni neka dolga, par dni, da pogledam, kako deluje, če ima to, zakaj je dobro, 

zakaj ni. Pa potem je pa tudi kar nakup. 

A si kdaj tekom tega vmes premisliš? Kaj bi te lahko odvrnilo od nakupa? 

Mogoče včasih res pretirana cena. Ker prehranska dopolnila so nasploh draga in če je nekaj, 

ne vem, za par dni, da je to veliko evrov, to me dejansko odvrne. Pa potem razmisliš a je še 

kaka druga alternativa, a lahko to preko sadja, zelenjave, ali česa drugega dobiš.  

Aha, se ti je to že zgodilo, da si izdelek kupila in ga potem nisi uporabljala? 

Ne, ne. 

Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika. 
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Priloga 12: Zapis poglobljenega intervjuja št. 10 

Intervjuvanka št. 10, 59 let. 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekli, da jeste oziroma se trudite jesti zdravo? 

Jaz se trudim jesti zdravo, kolikor se le da. Zato, ker imam tudi zdravstvene težave.  

Kaj to za vas pomeni, zdravo prehranjevanje, mi malo opišete? 

Predvsem jaz mislim, da je treba jesti vse, ampak do določene meje. Da se prilagodiš letnemu 

času, tistemu, kar v tvojem okolju zraste. Sploh, ker smo na podeželju, pa tudi letom in 

diagnozam, ki jih imaš pri teh letih. Vsekakor je jesti treba vse, od mesa, do zelenjave in 

sadja. Tisto, kar ti paše, a ne. Odločno pa moraš zavrnit vse, kar, tudi če ne vem kje piše, 

kako je zdravo, pa kako je treba tisto uživat, jaz nisem tako, da bi delala neke poskuse na 

sebi. Kar čutim, kar mi paše za telo, tisto jem in pijem.  

Ali menite, da s svojim načinom prehranjevanja zagotovite vnos vseh potrebnih hranil? 

Mislim, da ne. Tudi, če jem mešano hrano, vseh vitaminov sigurno ne dobim. Ne, sploh 

pozimi.  

Kaj pa športna dejavnost, a se rekreirate oziroma ukvarjate s kakim športom? Pa če 

se, kako pogosto in s katerim? 

Glede na tempo življenja in stil, jaz predvsem hodim po ravnem, ker imam poškodbe kolen. 

Pa dvakrat na teden k telovadbi. Ena telovadba je terapevtska za osteoporozo, druga je pa 

podobna, aerobne vaje, ki jih imamo že več kot 30 let na vasi.  

A zaradi športa jeste kaka prehranska dopolnila, ki jih drugače ne bi? Torej, da so 

povezana s tem, da športate.  

Ne. Edino kar je, magnezij, pa s kalcijem to prehransko dopolnilo jem redno, ker imam 

včasih krče. Si to kupim.  

Kakšno pa je vaše stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot del 

uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca in druge 

oblike zdravilstva)? 

Jaz izhajam iz zdravniške družine, oče je bil zdravnik, ampak zaupam tudi drugim 

alternativam, ki sem jih že sprobala. Od akupunkture, tudi homeopatske pripravke sem že 

probala pa tudi zdaj jih imam, za odpornost. Na bioresonanci še nisem bila, pravzaprav bom 

rekla, te izkušnje, ki sem jih pridobila v teh letih, odkar sem bila resno bolna, velikokrat sebe 
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poslušam. Se mi zdi, da uradna medicina, sistem ne deluje tako, kot bi moral. Pa domače 

arcnije (op. zdravila), kar ti povedo izkušene bice, rastline, ki rastejo tudi v našem okolju.  

Aha, okej. Kako pa bi opisali svoje splošno zdravstveno stanje? Tu me zanima, če imate 

kake kronične bolezni, a jemljete kaka zdravila? 

Ja, jaz že kar dolgo jem zdravila. Moje kronične bolezni so se začele, ko je bilo ugotovljeno, 

da mi premalo deluje ščitnica. Potem za pritisk in holesterol, ki pa je potem, ko sem imela 

resno bolezen raka, takrat sem morala uživat biološka zdravila in sem ob tistih bioloških 

zdravilih z gibanjem in s temi domačimi sokovi in domačo kuho lažje preživela. Prej, kot s 

tabletami, tegobe, ki so bile takrat. Je pa res, da sem takrat dobila še trombozo, pri trombozi 

pa so mi odločno odsvetovali, da ne smem nobenih prehranskih dopolnil jemat. Kljub temu, 

da sem poskušala, pa si nisem upala. Ker je pisalo tako, pa tudi če sem vprašala za kaj, so 

rekli, da ne.  

Mhm. Kaj pa obiski zdravnikov, a so pogosti? Bi rekli, da greste hitro k zdravniku ali 

s tem odlašate? 

Nikoli nisem hodila hitro. Ko je res nuja. Razen pri tisti petletni terapiji sem imela redne 

preglede, to pa res hodim in se držim tiste terapije, ki mi jo predpiše, a ne. Nisem pa tisti tip, 

da bi kar letala, ravno zaradi tega, ker sem spoznala, kako deluje zdravstveni sistem. Čakalne 

dobe so pa sploh problem, ki pri nas ne bo nikoli rešen, nimam upanja. 

Kakšno pa imate stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidite to kot nekaj 

pozitivnega oziroma koristnega za zdravje? 

Veliko piše o teh prehranskih dopolnilih, ogromno je na televiziji, internetu. Mene to malo 

moti. Se mi zdi, da nekaj ljudi poznam, ki to prodajajo in reklamirajo, pa nimam občutka, da 

vedo kaj prodajajo. Pišejo knjige, pa ne vem, preveč je tega. Ljudje se potem pač zatečejo k 

temu, ker zdravnik ti pa res reče, da zdravila niso škodljiva, v resnici pa katerokoli zdravilo 

jemlješ, za tisto zdravilo dobiš drugo težavo. Tako, da ne vem, a so prehranska dopolnila 

tista, ki pomagajo, ne vem. Morda, ne vem.  

Kaj pa vaši bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Nobeden jih ne uživa v moji družini, ker so na srečo zdravi. Tisti, ki pa so starejši od mene, 

pa itak ne. 

Ali vam jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor, ali se vam zdi, da imate 

nad tem nadzor? Vam kaj preprečuje, da bi jih bolj redno ali pogosteje jemali? 

Do lani do sredine leta jih nisem smela jemati. Sem pa potem probala dve stvari, ki ju 

jemljem, tako da …  

Tako da vam ni težavno to? 
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Ne, ker imam sorodnico, ki ima vse naštudirano, ji verjamem, ker je starejša od mene, žena 

od mojega brata in oba sta pri svojih letih zelo fit, kar probata pa tudi uporabljata. 

Zdaj sva pa prišli konkretno do prehranskih dopolnil. Vas prosim, da malo pomislite 

na vse, kar ste v obdobju enega leta jemali, pa mi poveste zakaj ste katero dopolnilo 

jemali in kako pogosto.  

Jaz imam zdaj magnezij, pa kalcij.  

Zakaj ste se odločili za kalcij in zakaj za magnezij? 

Zaradi pogostih krčev, ki so posledica tromboze. Zdaj ko lahko jemljem to, ravno zaradi 

tega, ker je v obliki praha in lahko vzamem kjerkoli sem, jaz imam vedno to zraven. 

Preventivno vzamem, tudi če ne dobim krčev, ker verjamem, da pomaga, ker mi res pomaga 

in to takoj. Pa tudi sem povedla mojim znankam in znancem in tudi uporabljajo, ker je v 

redu. Pa ne verjamem, da bi bilo škodljivo. 

Kaj pa še kaj drugega, poleg teh dveh? A ste občasno kaj jedli, ste kaj probali? 

Ne, zdaj v zadnjem letu ne, jemljem pa ta Bio statin, namesto zdravil, proti holesterolu. Je 

ta Bio Statin, ki je iz naravnih sestavin. Verjamem, da ni tako škodljiv, ker z zdravilom, ki 

sem ga jemala, sem imela večno … Nimam holesterola takega, verjamem, da ne rabim jesti 

(op. zdravil). Ko pa pridem k zdravniku, me vedno prepriča, da moram jesti in mi razlaga 

… Potem pa imam vedno težave s kostmi in z nogami. Zdaj pa sem se dokončno odločila, 

da bom raje naravni pripravek jemala in ga jemljem. 

Kako pogosto pa ta Bio Statin jemljete? 

Dvakrat na dan po hrani. 

Ali je mogoče še kako prehransko dopolnilo, ki ga nisva omenili? 

Ne, zaenkrat, ker nisem smela prej, se tudi nisem posebej. Mogoče v tekoči obliki kaj, da 

sem zdaj. 

Ja, to tudi. 

Kake sokove aronije recimo, to sem pila skozi.  

Kaj pa ko se vas kaj loteva, ali ste bolni? Pozimi recimo, a takrat kaj spremenite vzorce 

jemanja, a začnete še kaj drugega uživat? 

Jaz na čaje dajem. S čaji si pomagam. Pijem vsak dan čaj. Tisto pa menjam, čaje. Drugih 

bolezni, da bi tako imela, na srečo nimam. Bolj te resne. Resne stvari, ki so vezane na 

zdravila.  
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Kje pa kupujete prehranska dopolnila? 

V lekarni ali v DM-u.  

Zakaj prav tam? Na podlagi česa se odločate o prodajnem mestu? 

Ker mi je najbližje, najbolj pogosto grem mimo lekarne ali DM-a, najbližje mi je. 

Kaj pa kake spletne trgovine, a kaj naročate? 

Ne, ne.  

Kakšno vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Da bi pri ceni šparala, ne, zato ker so obična zdravila tudi zelo draga. Tako da se mi zdi, da 

ne vem kake razlike ni.  

A ste pozorni na razmerje med ceno in med aktivnimi sestavinami v izdelku, torej na 

ceno za priporočen dnevni vnos? Ali gledate bolj samo na izdelek, koliko ta stane? 

Jaz gledam na izdelek. 

Aha, ne preračunavate, koliko dobite … 

Ne, ne. 

Kje pa najpogosteje prejemate informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Bom rekla sorodniki, prijatelji, včasih tudi te reklame, ki pridejo v obliki brošur. Vedno jih 

pregledam, čeprav so podobne. Še kar berem, vseeno. 

Komu od teh virov informacij pa najbolj zaupate? Kdo najbolj vpliva, da se za nekaj 

odločite? 

Tisti, ki so mi najbližji.  

Kako pa kaj zaupate oglasom? 

Ne preveč. Se mi zdi, da je oglasov preveč.  

Koliko časa pa običajno preteče od vaše odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

dejanskega nakupa?  

Če sem se za kaj odločila, sem se takoj.  
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Ali ste si kdaj vmes že premislili, recimo, da ste se odločili, da boste nekaj jemali, pa 

potem niste kupili, ker vas je nekaj zmotilo? 

Sem že kdaj kaj kupila, pa potem nisem jemala. Sem potem komu poklonila.  

Zakaj pa recimo niste tega jemali? 

Zato, ker nisem upala, ker so mi dali zdravnik vedet, da ne smem. Ker sem jemala tale 

Marevan za redčenje krvi.  

Aha, so vam zdravniki odsvetovali. 

Ja, uradna medicina. 

 Zahvala in poziv k samostojnemu reševanju vprašalnika.  
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Priloga 13: Zapis poglobljenega intervjuja št. 11 

Intervjuvanka št. 11, 75 let 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekla da ješ oziroma se trudiš jesti zdravo? 

A misliš zdravo hrano ali zdrava prehranska dopolnila? 

Zdaj me zanima za hrano, ne za prehranska dopolnila. 

Ja, hrano na splošno bi lahko rekla, da jem zdravo, zato, ker imamo v starosti nabrana razna 

obolenja, katera je treba s hrano uravnovešat, da ni treba še dodatnih zdravil. Recimo vrtna 

zelenjava, ohrovt, paradižnik, kumare, fižol, krompir. Imamo to vse na vrtu.  

Aha, domače. 

Ja, domače, bio kao. Brez škropiv. Na stara leta pač še bolj pride v poštev.  

Ali meniš, da s svojim načinom prehranjevanja zagotoviš vnos vseh potrebnih hranil? 

To najbrž nikoli ne, zato ker s kuho se marsikaj uniči, minerali, vitamini se uničijo in potem 

je treba kaj dodajat, da je prebava boljša in tudi sama odpornost se dviga z recimo raznimi 

kapljicami.  

Ja, k temu se bova tako še vrnili. Ali se rekreiraš oziroma ukvarjaš s športom? 

Odkar sem v penziji, v pokoju, v glavnem kolikor vrtnarim, se rekreiram na vrtu, na travniku 

grabim, to. Drugače pa vsak dan še malo stopim peš, kilometer ali pa dva, ali pa 500 metrov 

je dovolj. 

Aha, tako da hodiš na sprehode vsak dan? 

Ja, poleti še več gibanja, pozimi ga je pa glede na starost malo manj. Ampak še vedno pol 

ure na dan sigurno. Tudi recimo take vaje za hrbtenico malo, ker pač uporabljam vaje za 

hrbtenico, ker jih rabim, ker me boli. 

Ali zaradi tega, ker hodiš na sprehode in delaš na vrtu, ješ kaka kakšna prehranska 

dopolnila, ki jih drugače ne bi? 

Ja, jih kar dosti jem, ampak ne vse naenkrat, recimo, se pogovarjam s kako prijateljico, ko 

ima kake podobne težave, pa reče da je s tem malo olajšala … 

Mislim zaradi športa, zaradi rekreacije, če uživaš kakšna dopolnila? Torej zaradi 

sprehodov pa tega, imaš potrebo po kakem prehranskem dopolnilu? 
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Ne, to ne. Bolj zaradi drugih, zaradi prebav in ohranjanja spomina. 

To bova potem, ja. 

Za šport ne rabim kaj posebej. 

Kakšno pa je tvoje stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot 

del uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge 

oblike zdravilstva)? 

Nimam čisto odklonilnega, malo se mi zdi, da pomaga, že sama masaža pospeši krvni pretok, 

če greš k maserju, a ne. Nisem proti. Bi lahko rekla, no, nekaj je na tem. Marsikaj, tudi 

akupunktura je dobra, ampak pri nas marsikaj še ni priznano, kar me malo moti.  

A si katero že kdaj prakticirala? Si že šla h kakemu zdravilcu ali kaj takega? 

Na fizioterapijo, pa na masaže hodim. Kaj drugega pa ne. 

Kaj pa kako bioresonanco, akupunkturo? 

Ne, to pa ne. Bioresonanco ti mora itak zdravnik dati, drugače pa masaže pa to, pa ja. Ko 

moraš sam plačat, to pa ja. Na akupunkturo pa že preko zdravnika dobiš, drugače pa ne 

prideš posebej zraven.  

Kako bi opisala svoje zdravstveno stanje? Ali imaš kake kronične bolezni, jemlješ kaka 

zdravila? 

Ja, to pa.  

To mi malo opiši. 

Glede na leta, 75, že 6,7 let uporabljam za visok krvni pritisk, to je rahla hipertenzija. Pa za 

sladkorno imam, na mejah nepravilnosti, ne previsoko, ampak že tudi jem zdravila. Za pritisk 

jem Prenesso, za sladkorno Glurenorm. Ampak v malih količinah, dve tableti zjutraj, eno 

zvečer. Pa za holesterol Sorvasto. Drugo zaenkrat ne. Pri 75-ih letih je to vse (smeh). 

Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekla, da greš hitro k zdravniku, ali s tem 

odlašaš? 

Zelo odlašam, sem veliko samozaščitniška, se sama veliko zdravim, od masaž, sama počnem 

z olji in tako naprej. Grem, ko je res, lahko rečem, ko imam temperaturo, ko imam pa 

bolečine pa skoraj ne.  

A tako, da bolj redko hodiš? 

Ja, res v nujnem primeru. 
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Kako imaš pa stališče do jemanja prehranskih dopolnil? Ali vidiš to kot nekaj 

pozitivnega? 

Mislim, da ni čisto odklonilno, tako kot kaj drugega ne. Rada probam kaj. Če mi odgovarja, 

si še to naredim, če pa mi ne odgovarja, pač neham. Eno kuro dam, ali pa recimo, če kupiš 

nekaj, ko so noter tablete, pač eno kuro naredim, pa če mi ne ugaja, če ne vidim nekih 

rezultatov, pač neham. Marsikaj probam. 

Kaj pa tvoji bližnji, ali odobravajo jemanje dopolnil ali so morda proti? 

Živim z možem in on tudi nekaj uporablja. Ni glih proti, ampak manj uporablja, kot jaz.  

Kaj pa kolegice? 

Prijateljice pa veliko, saj od tam dobim večino, tiste … kako bi rekla, dobim take medsebojne 

pogovore in dobiš neko ime, da je za kaj, recimo … 

Priporočila? 

Priporočilo dobiš, da sam probaš, ja, če imaš enake težave kot prijatelj ali prijateljica. Skozi 

pogovor, pa probaš to, če bi tudi tebi ugajalo, vsakemu vse ne pomaga. Enim pomaga za isto 

stvar ena stvar, enim pa druga stvar za isto stvar. Moraš sam ugotovit. Sam svoj zdravnik.  

A tako, da bi lahko rekla, da jih kar veliko jemlje prehranska dopolnila, izmed tvojih 

bližnjih? 

Ja, lahko bi tako rekla, ker še kar. Je pa res, da veliko reklam tudi, da pač probaš. 

Ali ti jemanje prehranskih dopolnil predstavlja nek napor oziroma ali ti kaj 

preprečuje, da bi jih bolj pogosto jemala? 

Sama od sebe ne kupim kaj, ampak po priporočilu kakega človeka, prijateljice ali prijatelja. 

Ali pa po televiziji, ko čujem kako reklamo, pa se grem še posvetovat tja, kamor kupim, če 

je to pametno, a je naravno in to.  

Mene zanima, če ti je to, da ješ prehranska dopolnila, enostavno, ali ti je to nekaj 

zahtevnega, a ti je naporno? 

Ne, ni mi naporno, ker ko se odločim, da bom nekaj probala, mi ni naporno. Sem radovedna 

ali bo, ali ne bo to nekaj pospešilo stvar.  

Okej. Zdaj pa sva prišli do prehranskih dopolnil. Prosim, da pomisliš, kaj vse si v tem 

letu jemala, kaj jemlješ in mi poveš, zakaj si posamezno prehransko dopolnilo začela 

uživat, pa kako pogosto jih ješ? 

Lahko začnem pri možu. 
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Ne, samo za tebe me zanima. 

A samo zame te zanima (smeh). No, jaz to tri mesece navadno uporabljam eno stvar, potem 

pa opustim za nekaj časa, pa mogoče, če mi je prijalo, čez kak mesec, dva, spet kupim. Če 

pa mi ni prijalo, pa rajši kaj drugega probam. Recimo res veliko, lahko rečem. Recimo 

Supradyn, ko so vsi not minerali, vitamini, pa ta B6, pa B12 pa to. Supradyn z vitamini in 

minerali. Potem za prebavo sem že zdaj kupila tudi Caricol, to je not papaja, za boljši 

prebavni trakt, za blato odvajanje, no. Potem je ta Ginko natural, ko je za spomin, kapljice. 

Aha, a to vsak dan? 

Ta ginko sem zdaj nehala, imam pa že novega, tako da za tri mesece. Zdaj jem Supradyn, pa 

še omega 3. Za srce in ožilje. Vse ne moreš naenkrat. To recimo tri mesece, potem pa opustiš. 

A tri mesece vsak dan? 

Ja, vsak dan. Recimo eni so enkrat na dan, eni pa tut dvakrat, ali pa tudi trikrat. Recimo ribje 

olje je enkrat, pa ta Supradyn tudi samo ena tableta. Ribje olje imam pa ta omega 3 v olju.  

Zdaj si omenila še ginko, pa kaj je še kaj takega? 

Supradyn, Caricol, Ginko, omega 3. Artičoko imam za jetra čistit. To zdaj tudi uživam.  

Kaj pa je artičoka, a to je v obliki tablet? 

Kapljice, kapljice dobiš v sirupu, v soku, dobiš v kapljicah, dobiš v tabletah. Jaz imam 

trenutno v kapljicah. Potem sem tudi od novembra tri mesece uživala Oserten kapsule, proti 

osteoporozi. Ko je noter tudi ta bambus, pa sluz od školjke, to sem jedla tri mesece tudi, ko 

več pač ni stvari not, potem pa malo menjaš. Ne moreš to, kako bi rekel, brez neke kontrole 

skozi jest. Ko grem na slikanje osteoporoze, potem pa spet jem, če jo imam. 

A je še kaj ali sva vse našteli? 

Ja, recimo CBD smolo sem lani tudi uporabljala, letos pa ne. 

Aha, zakaj si pa to uporabljala? 

Lani me je malo zagrabila depresija in nespečnost. To mi je res pomagalo, to je bil najbolj 

viden rezultat. Recimo tudi artičoko, imam tudi čista jetra, se vidi na jetrnem testu. 

Aha, se je prav pokazalo na testu, da je bilo boljše po jemanju? 

Ja, ja. 

Aha, okej. Kaj pa recimo, ko postaneš bolna ali se te kaj loteva. A takrat kaj drugače 

uživaš, ali isto naprej, si kupiš kaj novega takrat? 
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Navadno ne. Najbolj me osteoporoza, to moram redno ta Oserten. Drugače pa omega 3, za 

srce in ožilje. 

Kaj pa ko si kaj prehlajena pozimi? 

Če nimam vročine, si sama pomagam, ali s čaji, nič k zdravniku ne grem. Ker ta Supradyn, 

ki ima vse v sebi, je tudi malo proti … kako bi rekla, malo da imunski sistem vzpostavlja 

boljši. Nekih čudnih stanj nimam, ko pa imam, pa grem k zdravniku, potem pa so to 

antibiotiki. 

Kje kupuješ prehranska dopolnila in zakaj prav tam? 

Navadno Sanolabor Mercator, ali pa v lekarni. Ali pa kak DM. Reklame pa tudi slišim po 

televiziji včasih, so razne te firme. Ko pa grem v lekarno, pa vprašam, če je to dobro ali ni 

dobro, pa mi malo svetuje. 

Ali kdaj naročiš, ko slišiš po televiziji? 

Ne, to sem enkrat naročila, pa nisem dobila, pa sem plačala, kot da sem dobila. Ne naročam 

nič več. Grem v lekarno ali pa v DM, ker je bolj strokovno. 

Na podlagi česa pa se odločaš o tem, kje boš te zadeve kupila? Kaj ti je pomembno pri 

izbiri trgovine? 

Ja, da je bolj strokovno, da ti tudi lahko razložijo kdo ne sme jemat, kdo lahko kaj jemlje, pa 

kaki so stranski učinki. Če ješ recimo od zdravnika kaj, potem ne smeš to zraven, pa tako 

naprej. Da se malo prepričaš, ali je v redu ali ni. 

Ali naročaš tudi kaj prek spleta, preko spletnih trgovin? 

Ne, to ne.   

Kako vlogo pri odločitvi za nakup pa ima cena? 

Ja, veliko, če ne bi bilo tako drago, bi to skozi jedla, kar sem naštela (smeh). Tako pa 

občasno, enkrat eno, enkrat drugo, kar mi odgovarja. Recimo omega 3 pa Supradyn, pa 

artičoko skoraj lahko rečem, da bolj standardno jemljem. Oserten, glede na ceno, tri mesece 

na leto. Pač, recimo, artičoko tudi pozimi bolj, ko se manj giblješ. Poleti ne. Poleti manj, 

pozimi jem tega več. Ker pač je tudi odpornost bolj slaba, ni D vitamina zunaj.  

Glede cene me še zanima ali si pozorna na razmerje med ceno in med aktivnimi 

sestavinami v izdelku, torej na ceno za priporočen dnevni vnos? Ali gledaš samo, koliko 

en izdelek stane, kot pakiranje? 

Ko se odločim za nakup niti ne gledam za ceno, ampak na kvaliteto, da je od znane firme, ki 

jo malo poznam.  
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A ne gledaš, koliko je recimo aktivne sestavine v kapsuli? 

Ja, to se vse zmenim tudi prej. Drugače niti ne kupim, če mi ne razloži malo, ali pa kak tisti 

prospekt pokaže. A veš. Ko se to da recimo razbrat, koliko artičoke je noter, koliko je ribjega 

noter v omegi.  

Tako da primerjaš potem, koliko je česa noter, pa glede na ceno? 

Ja, malo že gledam tudi. Na ceno itak gledam, ker je lahko v Sanolaborju dražje, kot po 

televiziji, ampak bolj zaupam takim firmam, ki so priznane za prodajo takih artiklov. 

Kje pa najpogosteje prejemaš informacije o prehranskih dopolnilih? So to zdravniki, 

farmacevti, družina in prijatelji, spletni mediji, oglasi? 

Saj to sem že rekla, da največ v pogovoru, kdo je kaj kupil, pa kdo je kaj uporabljal, pa komu 

je kaj prijalo, po domače rečeno, da je neka sprememba ali pa je boljše počutje. Največ v 

lekarni, pa teh drogerijah DM pa Sanolabor, pa Kašča, pa to, kar imamo. Da sama tako čutim, 

kaj mi odpoveduje, pa grem k zdravniku v tisto referenčno ambulanto, kaj priporoča. 

Pa kdaj priporočajo kako prehransko dopolnilo pri zdravniku?  

Recimo vitamine že. Ta Supradyn že. Pa omego 3 tudi. Drugo pa ne, drugo pa ne. Zdravniki 

so še malo, bi lahko rekla, proti temu.  

Komu pa najbolj zaupaš, kar se tiče teh informacij? 

Ja, najbolj zaupam v lekarni, če grem kupit. Tam so že na pol zdravniki. Pa ta Sanolabor je 

tudi taka priznana firma za te izdelke.  

Prej sva že malo govorili o oglasih, zdaj pa me še malo zanima, kak vpliv imajo oglasi. 

Prej si omenila, da si enkrat nekaj kupila, pa potem sploh nisi dobila. A jim zaupaš, a 

jim še verjameš? 

Ne, ne zaupam. Poslušam ja, pa gledam, ampak brez da bi naročila. Naročam pa nič več. 

Bolj s pogovori z ljudmi, s svojimi težavami se usklajujem, da potem kaj probam. Ker to 

itak zdravilo ni, to je pač tako, ena podpora hrani, bi rekla. 

Koliko časa pa po navadi preteče od tvoje odločitve za nakup nekega izdelka in potem 

dejanskega nakupa?  

Če se odločim, da bom, ne preteče nič. Naročim. Ali pa grem iskat. Ta drogerija, ta DM pa 

to. 

Si rekla naročim. Kje si naročiš? 

Ne, ne naročim, ne naročim. Pač grem kupit, no. Naročim zato, ker včasih mi kdo prinese.  
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Aha, iz trgovine, ja, ja.  

To sem mislila, ja.  

A si pa kdaj vmes premisliš, recimo da si se odločila, da bi nekaj jemala, pa je potem 

zaradi neke stvari prišlo do tega, da si si premislila.  

Ja, ja, se je že zgodilo, samo zdaj ne vem glih pri kateri stvari.  

Zakaj si si premislila? 

Ker mi ni dobro delovalo na prebavo, me je zvijalo, pa mi ni odgovarjalo, no. Ni bil pravi 

efekt na moje počutje.  

Aha, to je bilo potem, ko si že kupila, si imela neke nezaželene … 

Ja, sem tudi že imela, zdaj se imena ne spomnim, sem kupila, pa sem opustila, nisem jedla. 

Kaj pa pred tem, ko se recimo odločiš, da boš nekaj šla kupit, a se je že kdaj vmes 

zgodilo, da si si premislila preden si kupila izdelek? 

Ja, že tudi, se zgodi včasih, ali se ti zdi, da je predrago, da si potem premisliš. Ampak to, kar 

sem ti naštela, to je sigurno tudi finančen zalogaj, nič poceni. Ampak sem toliko že probala, 

da mi paše. Da moram včasih razkirat od svoje pokojnine za sebe.  

Zahvala in poziv k reševanju vprašalnika. Vprašalnik rešiva tako, da ji vprašanja preberem, 

ona pa mi pove odgovore. 

  



67 

 

Priloga 14: Zapis poglobljenega intervjuja št. 12 

Intervjuvanka št. 12, 79 let 

Nagovor, predstavitev têrmina prehranska dopolnila.  

Pa začniva s prehrano. Bi zase rekli, da se trudite jesti zdravo? 

Ja, kolikor toliko. 

Kaj pa to za vas pomeni, a mi malo opišete? 

Zajtrkujem redno, belo kavo navadno. A vse ti moram povedat? 

Čisto tako malo, kaj za vas pomeni zdravo prehranjevanje? 

Zdravo prehranjevanje. Maslo ali Becel, pa med, to je moj zajtrk, redno, vsak dan. Kave zelo 

malo pijem. Včasih pa žgance, koruzne, ali pa kus kus, polnozrnati. Kavice bolj malo pijem, 

ker mi ne paše za želodec in kislino. Kosilo pa bolj tako domače, kar na vrtu zraste, kar na 

njivi pridelamo. Mesa ne vsak dan, a veš. Bolj pogosto ribe, losos in kaj takega. Drugače pa 

normalno, tako prehrano, kot smo včasih jedli. Nič kupljenega, nič konzerv. To pri nas ne 

obstaja. Take stvari ne jemo. Zvečer pa kake kosmiče, take stvari, lahke, ker še zdravila jem 

in moram nekaj večerjat. 

Ali mislite, da s svojim načinom prehranjevanja zagotovite vnos vseh potrebnih hranil? 

Poslušaj, ne vem. Lahko bi še marsikaj po mojem. Vendar vsega ne smem jesti, zaradi mojih 

jeter in žolča. Veliko pa jem polnozrnato, testenine, kašo namesto riža, naredim rižoto iz 

ajdove kaše, pa zajčje meso, pa tako. Pa korenčka ogromno. Zelenjavno bolj. Več zelenjave 

kot tistega drugega, kakih mok. 

Ali se rekreirate oziroma ukvarjate s kakim športom? Kako pogosto? 

S športom se ne ukvarjam. En čas sem še kar te vaje, za noge, vrat, pa to. Hodim pa še kar 

rada, ko le moram, da kaki kilometer grem, kaki krog. Zdaj ko me noge pa hrbtenica pa tako 

veš, pri teh letih.  

Hodite pa vsak dan? 

Vsak dan, petkrat na teden sigurno. Samo zdaj, ko je bil veter in mrzlo si ne upam, zaradi 

mojih oči, ker imam kronično a veš, si ne upam zaradi vetra. 

A pa mogoče zaradi teh sprehodov jeste kaka prehranska dopolnila, ki jih drugače ne 

bi? 

Ne vem, ne vem.  
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Nimate kaj takega za šport? 

Ne, ne, to pa nimam.  

Kakšno pa je vaše stališče glede zdravstvenih praks, ki v Sloveniji niso priznane kot del 

uradne medicine (torej recimo akupunktura, homeopatija, bioresonanca, druge oblike 

zdravilstva)? 

Poslušaj, jaz za to nisem preveč. Ne morem pomagat. Hodim pa zdaj na bioresonanco, zaradi 

kože. Jaz imam čudno občutljivo kožo, tako tanko, prozorno. Sem hodila dermatologu (op. 

imena in priimka zdravnika ne razkrivam) in hodim še zdaj. Potem pa mi nič kaj ekstra, a 

veš, to se ponavlja, starejši si, bolj imaš tanko kožo, bolj imam občutljivo. Pa sem šla na 

bioresonanco, mi je ona vse sorte probala. Ne vem no. 

A bioresonanca se vam zdi pa v redu? Ste zadovoljni? 

Tako veš, en čas hodim, potem prekinem, potem spet eno leto ali dve leti nisem bila, lani je 

bilo spet kritično s to mojo kožo, sem spet probala it. Ekstra kakih zdravil mi pa dermatolog 

ne da, zaradi mojih jeter. Marsikaj bi mi lahko dal, samo je rekel, da nima srca. Sem mu pred 

leti nesla vse izvide in on si vedno vse zapiše, kako imam. 

Kako bi opisali svoje splošno zdravstveno stanje? Ali imate kake kronične bolezni, 

jemljete kaka zdravila? 

Od 81. leta že jem za ščitnico, ker mi premalo dela. To najbolj dolgo jem. Druga zdravila 

imam pa zdaj za odvajanje vode. B kompleks, tega pa jem ne vem koliko let, vsaki dan dva, 

vsa leta.  

Aha, to je pa prehransko dopolnilo. A kakih drugih zdravil pa ne? 

Ja, za jetra, za jetra jem Orphacol, to pa že tudi jem 19 let, to je pa žolčna kislina, da pomaga 

jetrom. Kaj drugega pa ekstra nimam.  

Kaj pa obiski zdravnikov, ali so pogosti? Bi rekli, da grete hitro k zdravniku, ali s tem 

odlašate? 

Odlagam, nič ne grem tako rada dohtarju. Ko se spomnim, da imam kontrolo, me že kar tako 

šraufa (op. zvija). Doktorju (op. imena in priimka zdravnika ne razkrivam) pa hodim redno, 

tako, kot imam. 

Tako kot imate kontrole? 

Ja, tako da moj splošni dohtar, če je karkoli, reče zdaj imate onega, pa onega, pa bom šla 

tako tja. Za osteoporozo tudi hodim redno, tako kot je, v Fontano, ginekologu sem redno 

hodila, kakor me je napisal, mogoče en mesec me je žrlo, da sem šla. Kaj takega … Ali pa 

recimo pred dvema letoma sem imela pljučnico, tako moraš iti, če imaš vročino. Lani me je 
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križ zagrabil, pa sem dobila 40 vročine, pa sem mogla it. A veš, ker imam celo hrbtenico 

fuč, malo nerodno kak gib narediš, pa si tam. 

Kako imate pa stališče do jemanja prehranskih dopolnil? A vidite to kot nekaj 

pozitivnega oziroma koristnega za zdravje? 

A veš kaj, ti odkrito povem, nisem jaz tako za to. Jem pa magnezij, tudi ne tako redno, 

magnezij … 

To vas bom še potem vprašala, zdaj me bolj zanima, kako se vam to zdi, a se vam zdi 

nekaj pozitivnega? 

Jaz ti odkrito povem, da jaz za tako nisem. In ko te reklame po televiziji gledaš, ko vsak dan 

oni nekaj prodaja, pa tisti nekaj prodaja. Moj mož je za tako. On bi vse naročil, on bi vse 

jedel. Pa je magnezij tu noter, pa tam noter, pa on sploh ne pogleda kaj je. Pa bolj mu praviš, 

ja ljubi bog, pa ja ne rabiš ti toliko. Jaz normalno jem, kolikor lahko, pa če te stvari malo 

zraven. Nisem pa za to, da bi kar vse probala, tako kot eni. Zdaj bom pa to jedel, pa tisto 

jedel, pa deseto, pa si vsega nakupi, potem pa še sam ne ve, kaj bi jedel. 

Kaj pa vaši bližnji in družina, ali oni jemljejo to ali so bolj proti? 

Ne. Gor še kar, B kapsule, moj najmlajši vnuk še kar to. Ne vem točno, imajo ene glaže (op. 

kozarce) pa ene kapsule. 

Omenili ste, da nekaj teh dopolnil pa jeste. Ali vam je to nekaj enostavnega ali bolj 

težavnega? 

Ja, veš kaj, ta Selenium Q 10, to. Pa tisti B kompleks, a veš. 

Ne, mislim, a se vam je težko spomnit, da morate vzeti, a vas kaj moti? 

Ne, to pa jaz ne pozabim. Pač jem, meni to zaenkrat ne dela težav. Pa ta magnezij 375 jem, 

pa Ferovital, tekoče železo. To mi zaenkrat ne dela težav.  

Zdaj pa vas bom prosila, da mi za vsakega posebej malo poveste, kako pogosto jemljete 

in zakaj? Na kaj želite s tem vplivat? 

Ja, samo malo. 

Kar čas si vzemite. 

Saj veš, jaz sem že bolj počasna (smeh).  

Saj imava čas. 

Letos sem jedla Ferovital, dve steklenici, ker je zjutraj in zvečer ena žlica, 250 tega.  
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Zakaj ste to jemali? 

Za železo. Zato, ker imam železo zelo slabo, zaradi jeter. Zato jaz to železo jem. Potem sem 

jedla matični mleček, a veš tiste ampule, ki so. Zraven meda. Meda obvezno zjutraj žličko, 

pa še zvečer, če si kak riž ali gres skuham, pa si tako malo meda gor dam, da ni tako vodeno. 

Hvala bogu do zdaj še nisem imela sladkorja, pa jem ne vem koliko let že strd. Potem sem 

spet Ferovital jedla, not vmes pa sem si ta B kompleks kupila. 

Zakaj pa B kompleks? 

B kompleks pa piše gor, super potenci formula. B kompleks Jamie al kako se … 

Aha, Jamieson. 

Ja, ja, to. Pa Magnezij 375.  

Aha, zakaj ste pa magnezij začeli jesti? 

Sem pač mislila, bom pa še jedla malo magnezija. Da ti odkrito povem, jaz nisem preveč za 

to. 

Kaj pa tisti Selenium, ki ste ga omenili, ali Q10? 

Q10 tudi jem, tako … ne jem tako redno, bolj občasno. To ne, da bi tako čudno jedla. 

Zakaj pa tega? 

To je pa vse sorte vitaminov. 

Aha. A sva še kaj pozabili, je še kaj takega, da včasih jeste? 

Nič kaj takega. 

Kaj pa ko ste bolni ali se vas kaj loteva? 

Če se mi zdi, da se me kaj loteva, jaz ekstra nič ne vzamem. Jaz si kar čaj skuham, pa limone 

not stisnem, pa meda dam. Če pa vročino dobim, potem pa tako moraš dohtarju it. Se preveč 

bojim, zaradi te pljučnice, ker sem imela eno leto dvakrat zapored pljučnico. To se bojim. 

22. 2. 2010 sem imela pljučnico, 22. 3. 2011 sem imela spet pljučnico. Od tega časa se jaz 

ful bojim pljučnice.   

Ali ste jedli kake vitamine tudi zato, da ne bi imeli te pljučnice tako pogosto? 

Ne, to pa nisem kaj jedla. 

Kje pa kupujete prehranska dopolnila, v katerih trgovinah? 
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Mož (op. imena moža ne navajam) navadno to. Saj niti ne vem, kje to. A veš, on kje vidi in 

potem naroči. Ta Vitahit tako veš, kateri je ta Selenium. 

A po televiziji vidi in naroči? 

Ja, ja.  

Kaj pa po internetu, a tudi po internetu naroča? 

Kaj jaz vem. Jaz sploh ne vem. Veš kaj mu rečem, kaj zdaj to kupuješ, če sploh ne veš, za 

kaj je. Jaz sem alergična, vsak dan je tam in govorijo in drugo prodajajo.  

Aha, tako da vam ti oglasi niso všeč? 

Ne, ne morem pomagat. Ne. 

Katera prodajna mesta pa so vam v redu, da vas ne motijo, tako kot prodaja po 

televiziji? Kam bi vi šli kupit, če bi sami šli, če ne bi vaš mož za vas to kupil? 

Ne vem. To me ti preveč sprašuješ, res da (smeh).  

Kaj pa cena? 

Da se še s kolegico (op. imena ne navajam) včasih menim, pa mi reče, to bi ti mogla jesti. 

Jaz pravim, imam toliko arcnij, brez zdravil ne morem biti. To jaz moram jest in zdaj ne vem 

kaj … Najbrž bi bilo pametno, da bi še kaj takega zraven. Samo ne vem.  

Kakšno pomembnost pa ima cena? Sicer ste rekli, da vaš mož kupuje, a on gleda na 

cene? 

Da ti odkrito povem, on nič ne gleda. Veš kaj je zadnjič naredil! Zadnjič je videl pri Majesu 

ali kje je kaj to videl. 

Aha, Majes, ja. 

Oni Majes, ki je zeliščar bil. Enostavno je prišel in prinesel paket, sem rekla, kaj imaš tu not. 

Jožefova pasta. Pa še zraven nekaj, ne vem kaj. Sem rekla, kaj imaš tu, kje si to videl? Ja, je 

rekel, na internetu sem videl, to boš zdaj ti jedla.  

A to je za jest, ne za mazat? 

Ja, to je za jest.  

A ste jo jedli? 

Ne, ne (prebere embalažo). Narejeno pod budnim očesom Jožeta Majesa, kmetija Plavica. 

Uporaba: ena čajna žlička dvakrat na dan, zjutraj in zvečer na prazen želodec. Pri večjih 
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težavah lahko vzamete eno čajno žličko od 3- do 4-krat dnevno. In je dal za to pasto, čakaj, 

koliko je notri, aha, 500. Taka flaša je, pa kmetija, pa on s klobukom, lep. Potem je pa rekel, 

jej zdaj to pasto. Sem rekla, nehaj.  

A niti poskusili je niste? 

Ne, ker se mi gravža (op. gnusi). A ti lahko še to povem, kaj je noter? Aronija, rastlinski 

glicerin, suhe slive, suhe brusnice, med, bio trsni sladkor, rožni koren, surovi kakav, olje 

črne kumine, timijan. Pa mi mož to dol prebere, pa sem jaz rekla, veš kaj, hvala lepa, jaz jem 

med, suhe slive si kupim, brusnični džem si kupim, črnice imam. Bejži. In je dal nekaj čez 

75 € ali 80 €. 

A 75 evrov je bila pasta? 

Ja, pa še nekaj je bilo zraven. 

Kaj pa te stvari, ki jih vi jeste, magnezij, selenium in to kar ste našteli? A tu ste bili 

pozorni na ceno, ali vam ni bilo tako pomembno, koliko stane? 

Te vse mi je mož kupil. 

Aha, tako da ni tako gledal? 

Jaz včasih sploh ne vem, kaj on kupi. On je za táko.  

A pa berete embalaže, a gledate koliko je posamezne stvari v izdelku, pa malo 

primerjate, koliko stane? 

Ne, ne. 

Kje pa najbolj pogosto dobite informacije o prehranskih dopolnilih, a vam kaj 

zdravniki svetujejo, farmacevti, družina?  

Nobeden mi nič kaj ne svetuje. 

Kje pa slišite za te stvari, da potem veste, kaj bi bilo za vas. 

Ja, to pa tako veš, vidiš po televiziji. 

Komu pa najbolj zaupate, da vam svetuje, kaj bi jedli? 

Ne vem. 

A vašemu možu, ki vam kar prinese? 

Mislim, da ja. Ja, pa naj me on fotra (op. hrani). Odkrito ti povem, da zelo malo. Saj bi 

mogoče mogla malo več jest, ampak ne vem, a je to pametno zaradi mojih jeter. Dohtarja pa 

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/3800649/tako?View=1&Query=tako
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še nikoli nisem vprašala. Če bi mojega dohtarja vprašala, bi mi rekel, gospa. Aja, enkrat mi 

je nekdo nekaj rekel in je šel na računalnik iskat tisto firmo, ko sem mu jaz povedala in je 

sploh ni nikjer našel. Da bi tam lahko dobil. Je rekel gospa, zdaj pa vidite, kako se to dela. 

On odsvetuje take reči, dohtarji ti bodo tako ali tako odsvetovali táko, drugače pa ja Krka ne 

bi toliko zaslužila. Čisto razumljivo.  

Koliko časa pa po navadi preteče od odločitve za nakup, pa da vam on to vse prinese? 

Kako dolgo traja, preden začnete jest? 

Jaz pač to vzamem, tu imava gor. Mož ko si namisli, si bo nekaj prinesel, bo nekaj ču (op. 

slišal), bo naročil. Včasih vidim v predalu, pa ga vprašam, kaj pa ima tu te kapsule, pa reče, 

ja to imam že dolgo. Pa vidim, da ima te že tako dolgo, pa je isti magnezij. Pa mu rečem, 

imaš pa ja onega gori, koliko magnezija boš pa ti jedel, pa ja ne smeš pojest vse hkrati.  

A ste že kdaj dobili kak ta izdelek, pa ga potem niste uporabljali? To Jožetovo pasto, a 

še kaj? 

Ne, nič kaj. To si je tako mož naročil, on zdaj je. Jaz pa zjutraj tako zdravila pojem, potem 

pa jem železo pred zajtrkom. Potem pa froškam (op. zajtrkujem). Jem pa same take reči, 

nobenih salam, nobenih paštet. Tako več ne jem. Zato sem pa tako sloka. O, pa včasih vidim 

klobaso, tako pa jaz ne smem zaradi mojih jeter. Se moram ahtat (op. pazit).  

Zahvala in poziv k reševanju vprašalnika. Vprašalnik rešiva tako, da ji vprašanja preberem, 

ona pa mi pove odgovore. 

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/3800649/tako?View=1&Query=tako

