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UVOD  

 

Vinarstvo kot panoga ni ogroženo. Že več kot šest tisoč let je človeštvo očarano nad 

vinom, zato je s precejšnjo verjetnostjo pričakovati, da bo človeštvo uživalo vina tudi 

naprej, res pa se je pestrost vinske ponudbe izrazito povečala in struktura panoge se močno 

spreminja. Za Slovenijo in Dolenjsko imata vinogradništvo in vino poseben pomen, ki se 

ne meri samo v količini in vrednosti proizvedenega vina. Vino je pomemben del kulture, 

tradicije, hkrati pa tudi načina življenja, saj je vinogradniški značaj podeželja pomemben 

tudi za razvoj turizma.  

 

Dolenjska je izrazito vinorodno področje, je drugi največji vinorodni okoliš v Sloveniji z 

eno največjih koncentracij vinarjev per capita v Evropi; je dežela, ki prideluje vino cviček. 

Pesnik in esejist Tone Pavček je zapisal: »Dolenjska zemlja ne sanja ljubezni, ona je 

ljubezen sama. Nikjer ni svet tako lep kakor tukaj. Nikjer niso trave tako zelene kakor 

tukaj. In nikjer nimajo takšnega vina, kot je cviček.« 

 

Cviček je evropsko zaščiteno avtohtono vino, izjemno redka zaščitena mešanica rdečih in 

belih originalnih sort, morda najlažje vino na svetu, v središču  svetovnega trenda 

potrošnje vin (lahko, sveže) ter najbolj prodajano vino v Sloveniji. Kljub navidezno 

močnim konkurenčnim prednostim ta okoliš paradoksalno zaradi trženjskih, sistemskih, 

zakonskih in organizacijskih pomanjkljivosti vina praktično ne izvaža, doma pa dosega 

tako nizko ceno, da se dolenjski vinogradi celo opuščajo in vinorodna površina se krči. Kje 

je razlog? 

 

Namen magistrske naloge je s teoretično podlago, analizo dosedanjih aktivnosti ter 

raziskovalnim delom ugotoviti ključne konkurenčne priložnosti dolenjskega vinarstva ter 

osrednjega produkta cviček na domačem in tujem trgu. Želimo odgovoriti na vprašanje, 

katere so neizkoriščene priložnosti za razvoj pridelave in trženja cvička ter kje so ovire za 

unovčenje tega potenciala.  

 

V teoretični obravnavi konkurenčnih prednosti in konkurenčnih priložnosti sodelovanja 

pridelovalcev ter analizi vinarske panoge, vina cviček in njegove pridelave želimo pridobiti 

dovolj informacij, na podlagi katerih bomo lahko pripravili raziskovalna izhodišča 

(paradigmo raziskovanja, namene, cilje in raziskovalne hipoteze) ter metodološki okvir 

raziskave in obdelave podatkov.  

 

Raziskave in obravnava rezultatov so analitično središče naloge, kjer iščemo nove 

informacije in ugotovitve ter od tu dodano vrednost te naloge. Opravili smo kvantitativno 

in kvalitativno raziskavo v obliki ankete in intervjuja, ki so nam pomagali oceniti ključne 

prednosti in slabosti cvička, organizacije dejavnosti in ureditve trga. Sledi ključni del 

naloge – oblikovanje priporočil pridelovalcem in regulatorju, da bi cviček in dolenjsko 

vinarstvo lahko prosperirala. 
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1 KONKURENČNE PREDNOSTI IN POVEZOVANJE 

PRIDELOVALCEV 

 

Konkurenčna prednost je prednost, ki jo ima podjetje v primerjavi s konkurentom ter 

omogoča, da podjetje poveča prodajo ali maržo in/ali ohrani več kupcev kot konkurenca. 

Podjetje ima lahko veliko več konkurenčnih prednosti – stroškovna struktura, izdelčna 

ponudba, distribucijska mreža in podpora kupcu so lahko nekatere izmed njih. 

Konkurenčno prednost razumemo kot prednostni položaj podjetja v očeh kupcev gledano 

relativno v primerjavi s konkurenti. Kot glavne pojavne oblike konkurenčne prednosti je 

treba izpostaviti predvsem nižje cene in diferenciacijo glede na konkurente (Čater, 2007). 

Ali bo podjetje uspešno na svojih ciljnih trgih je odvisno predvsem od tega, kako tam 

izkorišča in uresničuje svoje konkurenčne prednosti pred svojimi konkurenti (Fux, 2009).  

Za doseganje trajnejše konkurenčne prednosti so po Barneyu (1991) potrebne naslednje 

značilnosti: vrednost za kupca, redkost glede na konkurenco, neposnemljivost in trajnost. 

Če želi podjetje doseči konkurenčno prednost, mora najprej dosegati določene osnove, na 

katerih lahko gradi svojo konkurenčno prednost. Ko te osnove pravilno izkoristi, pridobi 

konkurenčno prednost, kar mu omogoča, da postane konkurenčno v primerjavi s svojimi 

tekmeci na trgu in tako doseže stanje konkurenčnosti (Čater, 2003). 

 

Ezeala-Harrison (1999) pravi, da je mednarodna konkurenčnost definirana kot relaitvna 

sposobnost podjetij neke države, da proizvedejo in tržijo izdelke standardne ali boljše 

kakovosti po nižjih cenah. Čater (2003) je tudi mnenja, da gre pri pojmu konkurenčnosti 

predvsem za relativni koncept, pri katerem ni moč govoriti o konkurenčnosti podjetja ali 

države, ne da bi pri tem primerjali enega z drugim ali več podjetji oziroma državami. 

Potrošnikovo zadovoljstvo je odvisno od razlike med zaznano kakovostjo izdelka in s 

kakovostjo enakega izdelka, ki jo je že izkusil v preteklosti.  

 

Konkurenčna prednost podjetja predstavlja vodilni položaj podjetja na trgu v primerjavi s 

konkurenti. Ta opredelitev je povsem skladna tudi z mnenji številnih avtorjev, pri katerih 

je tako v tuji kakor tudi domači literaturi razbrati dve ključni lastnosti konkurenčne 

prednosti. To sta pozicijsko gledanje in relativnost. Pri pozicijskem gledanju gre za 

prednostni položaj podjetja v neki panogi oziroma trgu. Besedna zveza ˝konkurenčna 

prednost˝ da tudi jasno vedeti, da gre za relativno primerjavo podjetja, ki ima neko 

prednost pred drugimi konkurenti. Pri procesu ugotavljanja konkurenčne prednosti gre 

potemtakem za neke vrste primerjalni test (angl. benchmarking), saj se je vedno treba 

vprašati, kaj primerjati in glede na koga primerjati, kar sta tudi dve glavni vprašanji pri 

primerjalnem testu. 

 

Če povzamemo takšen pozicijski in relativni pogled na konkurenčno prednost, je tudi bolj 

jasno, zakaj ni najbolj smiselno med oblike konkurenčne prednosti poleg cene in 

diferenciacije šteti na primer tudi prednosti v virih podjetja, kot to navajajo nekateri 

avtorji. Gre pa za to, da kupci prednosti v virih podjetja večinoma niti ne opazijo. Kupcev 
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torej na nekem trgu ni mogoče pridobiti na svojo stran samo na temelju prednosti v virih, 

če jim podjetje na temelju takšne prednosti ne ponudi neke večje vrednosti, nečesa, v 

čemer vidijo večjo korist zase. Boljših virov ni smiselno obravnavati kot konkurenčno 

prednost samo, ampak kot neke možne osnove konkurenčne prednosti, saj s prednostmi v 

virih lahko podjetje ponudi nekakšno vrednost, ni pa to nujno.  

 

1.1 Konkurenčna strategija in strukturna analiza  

 

Ustrezna enota za analize pri določanju konkurenčne strategije je panoga ali dejavnost 

(skupina podjetij v direktni konkurenci). Lokacija panoge je tam, kjer podjetja pridobijo ali 

pa izgubijo svojo konkurenčno prednost. Podjetje s konkurenčno prednostjo mora 

opredeliti in izdelati dobičkonosen pristop v svoji panogi. Strategija mora biti 

vzpostavljena na znanju in sredstvih podjetja v panogi. Passemard in Kleiner (2000) 

poudarjata, da je potrebno v vsaki konkurenčni strategiji ločiti dva dejavnika. Prvi dejavnik 

je struktura panoge, v kateri podjetje deluje. Drugi dejavnik je pozicioniranje podjetja v 

panogi. Konkurenčna strategija mora temeljiti na analizi strukture panoge in njenega 

razvoja. V vsaki panogi je igra konkurentov opisana s petimi silnicami: 

 

1. grožnja novih prihodnjih podjetij, 

2. nevarnost substituta, 

3. pogajalska moč dobaviteljev, 

4. pogajalska moč kupcev, 

5. obstoječa konkurenca. 

 

Vpliv teh petih silnic določa dolgoročno dobičkonosnost podjetja v določeni panogi. Ko 

bodo te silnice delovale v prid panogi, bo veliko število podjetij poslovalo z visokim 

povračilom naložb. Ko pa je ena ali več silnic bolj aktivih od drugih, je število 

dobičkonosnih podjetij manjše. Intenzivnost teh petih sil je odvisna od strukture panoge ter 

od gospodarskih in tehničnih lastnosti panoge. Vsaka panoga ima svojo posebno strukturo, 

vendar se ta struktura razvija glede na geografsko področje.  

 

1.2 Pozicioniranje v panogi 

 

Preučevanje panoge za podjetje ni dovolj, podjetje mora prav tako zavzeti ustrezen položaj 

v panogi. Temeljna komponenta položaja je konkurenčna prednost, ki jo lahko razdelimo v 

prednosti zaradi nizkih stroškov in prednosti diferenciacije. Prednost nizkih stroškov 

pomeni, da je podjetje bolj učinkovito v primerjavi s konkurenčnimi podjetji v razvoju, 

proizvodnji in trženju proizvodov (za določeno ceno proizvoda bo podjetje bolj 

dobičkonosno od drugih). Diferenciacija je sposobnost podjetja, da zagotavlja proizvode z 

boljšo kakovostjo. V obeh primerih konkurenčna prednost predstavlja višjo produktivnost 

podjetja. Podjetje težko razpolaga hkrati s stroškovno prednostjo kakor tudi z 

diferenciacijo. Podjetje lahko izboljša svojo tehnologijo in metodo proizvajanja za 
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zmanjšanje stroškov in pridobitev diferenciacije, vendar bodo dolgoročno konkurenčna 

podjetja posnela to vedenje in podjetje bo primorano izbrati eno izmed prednosti za 

pridobivanje nadaljnjih prednosti. Nobena strategija ne prikazuje dobrih rezultatov, če 

podjetje stremi k stroškovni prednosti in prednosti diferenciacije ob istem času. 

 

Podjetje mora za pridobitev konkurenčnih prednosti definirati vrsto proizvodov, vrsto 

pričakovanih strank, geografsko območje, v katero bo vlagalo, in tako naprej. Ta merila so 

zelo pomembna, saj je celotna panoga segmentirana. Isti izdelki so predstavljeni v mnogih 

kategorijah (majice s kratkimi rokavi Beti in Lacoste so oblačila, vendar so s strani strank 

drugače obravnavana). Oskrba različnih segmentov zahteva, da ima podjetje potrebne 

sposobnosti in specifične strategije. Tako je mogoče v eni panogi najti različne 

konkurenčne dimenzije. 

 

Veliko dobičkonosnih strategij bi lahko sobivalo skupaj s pojmom konkurenčne prednosti, 

vendar mora podjetje za zagotavljanje svoje konkurenčne prednosti opredeliti vrsto 

prednosti, ki jo išče, in področja, na katerih bo to prednost mogoče doseči. Najslabša 

strategija za podjetje je, da ne izbere strategije: to bo podjetje vodilo v slabo strateško 

pozicijo, ki bo prinesla nizko donosnost.  

 

1.3 Izvor konkurenčne prednosti 

 

Razvoj konkurenčne prednosti je odvisen od načina, kako podjetje organizira in vodi 

aktivnosti. Funkcije podjetja so lahko razdeljene na različne aktivnosti: pridobivanje 

kupcev, vzdrževanje kupcev, razvoj in realizacija novih proizvodov ipd. Vsaka od teh 

aktivnosti ustvarja vrednost v očeh kupcev. Končna vrednost proizvoda se kreira s ceno, 

katero so kupci za določen proizvod ali storitev pripravljeni plačati. Podjetje je 

dobičkonosno, če je vrednost večja od celotnih stroškov. Za pridobitev konkurenčne 

prednosti pred konkurenti mora podjetje ponujati izdelke ali storitve z isto vrednostjo kot 

konkurenti in mora biti bolj učinkovito v proizvodnji (dominacija v stroških), lahko pa tudi 

z določeno aktivnostjo vzpostavi višjo vrednost, kar omogoča višjo ceno (diferenciacija). 

Te aktivnosti so po Porterju imenovane veriga vrednosti. Vse aktivnosti v verigi vrednosti 

doprinesejo k vrednosti za kupca. Poznamo dve obliki teh aktivnosti: primarne aktivnosti, 

katere so potrebne za trajni proizvodni proces in podporne aktivnosti. Strategija definira, 

kako je organizirana veriga vrednosti. Ko podjetje vzpostavi nov način vodenja aktivnosti, 

uporabe tehnologije ali pa drugačne načine proizvodnje, lahko pridobi konkurenčno 

prednost. Vendar moramo upoštevati, da podjetja ne sestavljajo le predhodno navedene 

aktivnosti. Veriga vrednosti je mreža neodvisnih aktivnosti, katere so povezane preko 

stroškov.  

 

Poleg verige vrednosti, katera je osnova za konkurenčnost podjetja v neki panogi, moramo 

upoštevati še širši obtok aktivnosti, imenovan sistem vrednosti. Sistem vrednosti vsebuje 

verige vrednosti dobaviteljev, podjetja, distributerjev in kupcev. Proizvod gre z ene verige 
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vrednosti v naslednjo in s tem pridobiva na dodani vrednosti. Konkurenčna prednost 

postaja vedno bolj funkcija znanja z globalnim sistemom vrednosti podjetja. Torej je od 

podjetja odvisno, če si ustvari konkurenčno prednost z optimiziranjem in koordiniranjem 

obstoječih eksternih razmerij. Veriga vrednosti je učinkovita ocena za stroškovne 

prednosti, saj mora podjetje za zagotavljanje svoje prednosti optimizirati in koordinirati 

svoje aktivnosti. Prav tako opozarja na faktorje diferenciacije, saj diferenciacija sestavlja 

način, kako proizvodi ali storitve vplivajo na kupce. Podjetje, ki se odloči za usmerjenost v 

ozki spekter panoge, ima več možnosti prilagajati svojo učinkovitost, ki je potrebna v 

določenem segmentu, ter lažje zmanjšuje stroške in izvaja diferenciacijo na določenem 

produktu. Kljub temu pa moramo upoštevati, da podjetja s širšim spektrom panoge 

dosegajo ekonomije obsega in s tem zmanjšujejo svoje stroške. Za zagotavljanje 

konkurenčne prednosti mora podjetje izbrati drugačen panožni spekter ali pa drugačen 

segment kot konkurenti.  

 

1.4 Konkurenčne prednosti vina 

 

Strategija razlikovanja na trgu vina najbolj temelji na podlagi diferenciacije samega 

izdelka. Če nekateri zastopajo večji obseg ponudbe, so na drugi strani zastopniki ozkega in 

kakovostnega izbora sort in stilov vina, le ti pa so tudi bolj priznani in zato uspešneje 

nastopajo na trgu. Raziskave panoge v tujini kažejo, da je potrošnik zaradi preveč nasičene 

ponudbe vinskih stilov in kompliciranih označb na etiketah zmeden in se zato na koncu 

raje odloči za jasne vinske profile in lahko prepoznavne etikete vin. Primarni del uspeha 

vin v modernem svetu tiči ravno v večji prepoznavnosti in ne samo v nizkih stroških 

pridelave. Prodajalci vina potrebujejo vino, ki bo na trgu izstopalo in dosegalo ceno za 

zadovoljiv dobiček (Malec, 2006). Na trgu proizvodnje vina lahko zasledimo izdelčno 

usmerjene in tržno usmerjene vinarje. Na podlagi tega lahko določimo dve osnovni 

strategiji razlikovanja vin: 

 

 izdelčno usmerjeni proizvajalci konkurirajo na podlagi kakovosti, tako da skušajo 

proizvesti najboljši izdelek – vino;  

 tržno usmerjeni proizvajalci skušajo oblikovati takšen izdelek, da bo všečen 

porabnikom, zato bolj sledijo trendom. 

 

Kupci ne kupujejo vina le kot alkoholno pijačo, ampak kupujejo predvsem tudi celo kopico 

njegovih lastnosti. Nekatere lastnosti čutno zaznavajo – barva, vonj in okus, druge koristi 

pa se navezujejo tudi na intelektualno zadoščenje in z njim povezanim prestižem – tega 

kupci lahko dosežejo skozi učenje in spoznavanje vin skupaj s prepričanji in 

zadovoljstvom nad kakovostjo. Tako pri oblikovanju strategij diferenciacije lahko 

uporabimo tudi ločevanje snovnih in nesnovnih koristi vina. Snovne koristi so 

najpogosteje: 

 

 vino kot táko – terroir, sortni izbor ali sestav, trgatev in stil, 
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 oblika steklenice in kakovost stekleničenja, 

 znamka, oblika in sporočilo na njej. 

 

Pomembno je sporočanje tudi nesnovnih koristi vina. Sem spadajo ugled podjetja, nagrade 

različnih tekmovanj in publikacij, cena, osebnost proizvajalca, prodajalna, kjer se vino 

prodaja, spoštovanje prodajnega agenta ali distributerja in komunikacijski splet, ki ga 

uporablja proizvajalec vina.  

 

Vinarji uporabljajo različne strategije diferenciacije. Pri trženju vina danes dobiva vedno 

večje razsežnosti diferenciacija s pomočjo blagovnih znamk, to pa je še posebej značilno 

za proizvajalce vin novega sveta. Vedno bolj pa se ta strategija diferenciacije uveljavlja 

tudi pri tradicionalnih proizvajalcih. Blagovne znamke so pogostejše pri cenejših ter 

velikoserijskih vinih in tudi pri vinih s tradicionalnim poimenovanjem. Kljub temu pa za 

visoko kakovostna in vrhunska vina še vedno v večji meri poudarjamo znamko porekla. Za 

visoko kakovostna vina se na splošno v Evropski uniji vedno bolj uveljavljajo strožja 

merila z namenom zaščititi kakovost, poreklo in potrošnika. S tem se vedno bolj uveljavlja 

pomen porekla in geografskega imena, ki bo lahko zaščitilo proizvajalca pred nelojalno 

konkurenco in potrošnika pred slabo kakovostjo. Ime, poreklo in znamka so tako osnovni 

načini diferenciacije vin. 

 

1.5 Povezovanje proizvajalcev 

 

Če Porter govori o petih virih konkurenčne prednosti, gre Burton korak dlje in raziskuje 

pet virov sodelovalnih prednosti. Če pogledamo eno izmed njih – sodelovanje s konkurenti 

– nas zanima, kako lahko sodelovanje s tekmeci vodi do uspeha tudi na področju 

slovenskega vinarstva.  

 

Sodelovanje s konkurenti   

 

Sodelovanje je strateško zavezništvo med dvema podjetjema s ciljem zagotavljanja 

vzajemnih koristi za vsako podjetje. Sodelovanje s svojimi konkurenti je kot dvorezen 

meč. Delitev med podjetji je pametna strategija tako dolgo, dokler je odnos daj-dam in 

dokler nihče od partnerjev ne ogroža konkurenčnega položaja podjetja v panogi. Podjetja 

morajo biti previdna, katere informacije si zaupajo v tej občutljivi komunikaciji (Hamel, 

Doz & Prahalad, 1989).  

 

Izposodimo si stavek iz Botra: "Imej prijatelje blizu, ampak sovražnike še bližje." Ideja je, 

da se sodelovanje s tekmecem izplača, a čeprav so možnosti sodelovanja docela 

neskončne, se moramo dobro zavedati tveganja delitve znanja s tekmecem, ko je le-to 

jedro konkurenčne sposobnosti našega podjetja. Med oblikami konkurenčnega sodelovanja 

so:   

 



 

7 

a. projektna partnerstva (angl. joint venture), 

b. sporazumi glede dobaviteljev, 

c. zaščita izdelkov, 

d. skupne raziskave. 

 

Sodelovanje je konkurenca v drugačni obliki. Podjetja se morajo ob sodelovanju zavedati, 

da konkurenca še vedno obstaja. Morajo imeti jasne strateške cilje in razumeti, kako bodo 

cilji njihovih partnerjev vplivali na uspešnost. Harmonija ni najbolj pomembno merilo 

uspeha. Večina uspešnih zavezništev nimajo vedno win-win scenarijev. Z razvojem 

konkurenčnih kompetenc se bo med partnerji krepil spor glede tega, kdo ima večjo pravico 

do nagrade iz naslova partnerstva. Sodelovanje ima meje. Podjetja morajo zagotoviti, da 

zaposleni na vseh ravneh razumejo, katere informacije so dopustne do partnerja. Ob 

preveliki izmenjavi informacij je podjetje lahko ranljivo.  

 

Učenje od partnerjev je bistvenega pomena. Ne pozabimo, da se azijske družbe 

osredotočajo na učenje, medtem ko zahodna podjetja želijo izkazovati superiornost in 

vodenje. Učenje oskrbuje partnerje z znanjem, ki jim bo koristilo na dolgi rok. Od 

evropskih podjetij je težko pričakovati, da bodo tako ukaželjna – zahodne družbe imajo 

določeno aroganco po mnogih desetletjih vodenja, kar zmanjšuje njihovo sposobnost 

učenja. Razlogi za sodelovanje so:  

 

 tehnološki napredek po relativno nizki ceni, 

 dostop do trga po nizki ceni,  

 vpogled v poslovne prakse in strategije partnerja,  

 krepitev konkurenčne prednosti ali ključne kompetence,  

 razvijanje najboljše prakse. 

 

Primeri rezultatov uspešnega sodelovanja so: (a) strateški cilji partnerjev se zbližujejo, 

medtem ko se njihovi konkurenčni cilji razhajajo, (b) velikost in tržna moč obeh partnerjev 

se lahko približajo vodilnim v panogi, (c) vsak partner meni, da se lahko uči od drugih, 

hkrati pa omejuje dostop do strateških spretnosti. Sodelovanje je tudi tvegano – lahko 

okrepi položaj partnerjev do drugih, vseeno pa prebuja dileme o dolgoročnih posledicah 

takega sodelovanja. Možne negativne posledice sodelovanja so: 

 

 konkurenčni položaj podjetja se lahko poslabša glede na druga podjetja v partnerstvu, 

 prednosti enega podjetja so ogrožene ali izdane, 

 odvisnost od partnerjev pogosto narašča. 

 zaposleni se preveč nalezejo razmišljanja drugega partnerja, ko sodelujejo z njim. 

 

Sodelovanje med vinarji  

 

Partnerstva med tekmeci v vinarstvu imajo dolgo tradicijo. Motive za povezovanja lahko  
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najdemo predvsem v:  

 

a. zaščiti: 

  

 zaščita določenih vinskih produktov (naprimer Champagne, Chianti, 

Cviček), 

 zaščita porekla – terroirja (Bordeaux, Jeruzalem, Brda), 

 zaščita določenih vinskih standardov in postopkov (vrhunsko vino, ledeno 

vino, barrique, vintage). 

 kontrola spoštovanja zaščite (člani Konzorcija cviček z.o.o. so sistematično 

izvajali kontrolo spoštovanja Pravilnika o cvičku v slovenskem gostinstvu); 

 

b. projektnih partnerstvih (Joint Venture):  

 

 promocija vinske destinacije (Slovenija, Dolenjska), skupnega proizvoda 

(Champagne, Chianti, Cviček PTP, Teran PTP,) ali skupne prireditve 

(Chianti Classico Tuscan Wine Festival, Cvičkarija, Festival Modra 

frankinja), 

 zakonodajne spremembe (odprava omejitev trženja, zmanjšanje sive 

ekonomije); 

 

c. skupnih raziskavah (javnomnenjske potrošniške raziskave, kliping, raziskave novega 

trga). 

 

Nekaj organizacijskih oblik povezovanja vinarjev:  

 

 konzorciji (Consortium Chianti Classico, Konzorcij Cviček, Konzorcij Teran),  

 vinogradniška društva in zveze (Društvo vinogradnikov Studenec),  

 gospodarske družbe (Vinska družba Slovenije), 

 združenja (ZDVVS – Zveza družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije) in drugo. 

 

Pogosto je povezovanje vinarjev tudi rezultat nacionalnih politik (VQA Ontario, Wines Of 

Chile, Austrian Wine Marketing Board idr.). Nekatere oblike povezovanja vinarjev 

razvijajo in krepijo konkurenčne prednosti do zunanjih tekmecev.  

 

2 ZNAČILNOSTI VINARSKE DEJAVNOSTI IN VINA CVIČEK 

 

Pregled vinarske dejavnosti, vina cviček in njegove pridelave nam bo služil predvsem za 

oblikovanje čim boljših raziskovalnih izhodišč.  
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2.1 Vinarstvo v svetu 

 

V letu 2014 je znašala svetovna proizvodnja vina 28,2 milijarde litrov in je bila v 

primerjavi s predhodnim letom za 1,2% višja. Podrobnejši podatki so na spletnih straneh 

Wine Institute (Wine Institute, World Wine Production by Country, b.l.).  

 

Vinogradniške površne se zmanjšujejo, vendar pa se je proizvodnja vina vseeno povečala. 

Evropska proizvodnja vin pada. Trendi kažejo, da bo Evropa do leta 2030 izgubila vodilno 

mesto v proizvodnji vin. V letu 2003 je bilo skoraj 8 milijonov hektarjev vinogradov po 

vsem svetu, v letu 2014 pa le še 7,5 milijona hektarjev. Zmanjšanje je posledica reforme 

vinskega sektorja Evropske unije s krčitvijo vinogradniških površin, Kitajska in države 

Južne Amerike pa so površine vinogradov povečale. 

 

Kitajska je postala največja proizvajalka grozdja, Francija pa je bila s 4,67 milijarde litrov 

pridelanega vina v letu 2014 največja svetovna proizvajalka vina. Sledili sta ji Italija s 4,47 

in Španija s 3,82 milijarde litrov. Proizvodnjo vin pa povečujejo tudi Kitajska, ZDA, Južna 

Afrika, Nova Zelandija in Avstralija.  

 

Svetovna poraba vina je bila v letu 2014 24,7 milijarde litrov. V Franciji, Italiji in Španiji 

se poraba vina zmanjšuje, povečuje pa se v državah kot so Kitajska, Rusija, Avstralija in 

ZDA. Po podatkih Wine Institute se največ vina popije v ZDA, zgolj kot zanimivost pa je 

največja poraba vina na prebivalca v Vatikanu, sicer več podatkov o skupni nacionalni 

porabi vina ter porabi vina na prebivalca podrobneje prikazuje Tabela 1.   

 

Tabela 1: Poraba vina na prebivalca po državah v letu 2014 

 

Država Poraba skupaj (v 1000 litrih) Poraba na prebivalca (v litrih) 

Vatikan 45 54,26 

Andora 3.936 46,26 

Hrvaška 198.000 44,20 

Slovenija 88.000 44,07 

Francija 2.790.000 42,51 

Portugalska 450.000 41,74 

Italija 2.040.000 33,30 

Nemčija 2.020.000 24,84 

Španija 1.000.000 21,26 

ZDA 3.217.500 10,25 

Kitajska 1.580.000 1,18 

 

Vir: Wine Institute - World Wine Consumption, letno (b.l.)  

 

Danes se 39% vina porabi zunaj Evrope, leta 2000 pa je bila poraba zunaj Evrope le 31 

odstotna. 40% porabe vsega vina predstavlja uvoz (porabi se ga v državi, v kateri ni bil 
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proizveden), v letu 2000 pa je uvoz predstavljal le 25%. Po podatkih Mednarodne 

organizacije za trto in vino (OIV) se je obseg svetovne trgovine v letu 2013 zmanjšal za 

2,2% na 98 milijonov hektolitrov, vendar pa se je vrednostno povečal za 1,5%. (OIV, b.l.) 

V Sloveniji sta uvoz in izvoz v zadnjih letih uravnotežena. Vrednostno sta bila izvoz in 

uvoz vin v letu 2014 izenačena na 13 milijonov evrov. Vino smo uvažali po povprečni ceni 

1,04 evra za liter, izvažali pa po ceni 1,78 evrov za liter. Uvažamo predvsem namizno 

vino, ki ga glede na strukturo pridelave in potrošnje primanjkuje. Največ vina uvozimo iz 

Italije in Makedonije (Šoštarič, 2015). 

 

Do sedaj je veljalo, da imajo izvozni potencial v Sloveniji glede na velikostno strukturo 

vinorodni okoliši Štajerska Slovenija, Brda in Slovenska Istra. Ostali okoliši so bili 

zanimivi le zaradi posameznih proizvajalcev. Pri izvozu vin trenutno prevladuje kategorija 

kakovostnih belih deželnih vin, ki ga opravijo večje kleti. Slovenija danes izvaža predvsem 

v ZDA, Nemčijo, Bosno in Češko.  

 

2.2 Vinarska dejavnost v Sloveniji 

 

Slovensko vinarstvo ima korenine globoko v obdobju pred našim štetjem. Na območju 

današnje Slovenije so vino prvi začeli pridelovati Kelti približno štiristo let pred našim 

štetjem. Kot pričajo viri, so vino shranjevali že takrat v hrastove sode, katere so ovili z 

železnimi trakovi. Njihov način vinogradništva in kletarjenja pa se je močno spremenil s 

prihodom Rimljanov v prvem stoletju našega štetja. Ti so pridelavo vina razširili, razširil 

pa se je rimljanski način shranjevanja in zorenja vina v lončenih sodih. Ohranile so se 

številne najdbe, ki pričajo o načinu vinogradništva in vinarstva Rimljanov. Slovanska 

poganska plemena, ki so območje začela zavzemati v 6. stoletju, se pomena vina niso 

zavedala in je pridelava v tistem obdobju upadla, postopoma pa je znova začela pridobivati 

veljavo s pokristjanjevanjem prebivalstva od 9. stoletja dalje.  

 

V srednjem veku je bila večina vinogradov in kleti v lasti Katoliške cerkve, znanje o pride-

lavi vina pa so imeli tako predvsem duhovniki in menihi. Od tu še danes vinarska dejav-

nost v nekaterih samostanih, med vini pa so najbolj znana mašna vina. Urejeno vinogradni-

štvo in vinarstvo se prične v 13. stoletju, ko so oblasti odredile prve pravice in dolžnosti vi-

nogradnikov, priročniki za pomoč pri delu v vinogradih in kleteh pa so na naših tleh izšli 

šele v 18. stoletju. V drugi polovici 19. stoletja v Mariboru, Vipavi in Novem mestu usta-

novijo prve kmetijske šole, kjer je pomemben del izobraževanja posvečen vinogradništvu. 

S pojavom trtne uši v letu 1880, ki je opustošila vinograde po Evropi, je bila tudi na 

območju Slovenije uničena polovica vinogradov (STO, Zgodovina pridelovanja vina, b.l.). 

 

Sledilo je postopno povečevanje pridelave vin in priljubljenosti pri ljudeh vse do druge 

svetovne vojne. Zakonodaja in pravilniki o zaščiti slovenskih vin v začetku 70-ih let 

prejšnjega stoletja so vinarje usmerili v pridelavo čedalje bolj kakovostnih vin. Izredno 

dobri podnebni pogoji so s predanostjo in trudom vinarjev pripomogli k temu, da so se 
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slovenska vina že pred nekaj desetletji prebila v svetovni vrh, kamor sodijo še danes. 

Slovenska posebnost je prav gotovo tudi v tem, da je vinarstvo izjemno heterogeno, 

razdrobljeno, saj se z vinarstvom v številnih primerih ukvarjajo tudi manjša kmetijska 

gospodarstva, zato je povprečna velikost vinograda v Sloveniji manjša od 0,8 hektarja.  

 

2.2.1 Pregled dejavnosti 

 

Vinorodno območje Slovenije se danes deli na tri dežele in devet okolišev. V register 

pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljevanju RPGV) je vpisanih dobrih 16.000 ha 

vinogradov (iz letalskih posnetkov je razvidno, da imamo na ozemlju Republike Slovenije 

slabih 21.500 ha vinogradov). Pridelek se redno prijavlja iz 13.400 ha vinogradov. V 

RPGV je vpisanih 28.000 pridelovalcev grozdja in skoraj vsi so tudi pridelovalci vina. Za 

stekleničenje je registriranih skoraj 2.300 pridelovalcev, od tega je vsaj 16 večjih (preko 

500.000 litrov letno). Ocena pridelave v RS je med 80 in 100 milijoni litri vina, pri čemer 

ga je cca. 40% za samooskrbo in temu ustrezno ta pridelava ni registrirana. Podrobnejše 

podatke najdemo na spletni strani Vinske družbe Slovenije (Vinska družba Slovenije, b.l.). 

 

V register je skupno prijavljenih 55 milijonov litrov vina letnika 2011. Pridelava glede na 

kakovostne razrede je: 9% vrhunskih vin, 54% kakovostnega vina in 37% deželnega vina. 

Glede barve vina je razmerje približno 27% na strani rdečih vin in 63% na strani belih vin, 

10% predstavljajo peneča in roze vina. Glavnino pridelka predstavljajo kakovostna vina, 

pridelana na določenem pridelovalnem območju (70%). Na vinorodnem območju Slovenije 

se prideluje 52 sort vinske trte, od tega 37 belih in 15 rdečih. Letna poraba vina na 

prebivalca je ocenjena na okrog 40 litrov. Uvoz in izvoz sta v zadnjih letih uravnotežena. 

Uvažamo v glavnem namizno vino, ki ga glede na strukturo pridelave in potrošnje 

primanjkuje. Vinogradi ležijo na strmih legah, kar pomeni na eni strani izrazito drago 

pridelavo, na drugi strani pa to omogoča kakovosten pridelek grozdja.  

 

Pridelek grozdja in vina je v Sloveniji odvisen od pridelovalnih površin, ki se skoraj ne 

spreminjajo, in od vremenskih razmer. Letina grozdja v letu 2015 je bila zaradi ugodnih 

vremenskih razmer za četrtino večja, kot je bila v letu 2014. Pridelovalci so v register v 

letu 2015 prijavili 46 milijonov litrov vina letnika 2014. V letu 2015 so pridelovalci 

pridelali 118.000 ton grozdja. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano pa naj bi bilo še okoli 30% do 40% vina, ki ga pridelajo manjši pridelovalci. To 

vino naj bi bilo namenjeno samooskrbi pridelovalcev in njihovim družinskim članom 

(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, b.l.). 

 

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dejanska raba zemljišč v 

vinorodnem okolišu Dolenjska izkazuje 2.200 hektarjev vinogradov, del teh površin je 

namenjen tudi lastni uporabi. V register pridelovalcev grozdja in vina je vpisanih 1.500 

hektarjev zemljišč, na katerih se prideluje predvsem cviček. 6.800 pridelovalcev ponudi 

trgu le okoli 4 milijone litrov cvička letno. 94% vinogradov je manjših od pol hektarja, kar 
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priča o razdrobljeni pridelavi v vinorodnem okolišu Dolenjska. Po izračunu Kmetijskega 

inštituta Slovenije je ekonomska pridelava možna v vinogradu z več kot 5 hektarjev 

površine. 

 

2.2.2 Privlačnost dejavnosti vinarstvo za vstop – model petih silnic 

 

Panoga oz. dejavnost je trg, na katerem podjetja prodajajo izdelke, ki so bližnji 

nadomestki. Dejavnost je privlačna, če je rivalstvo med konkurenti majhno, če je nevarnost 

vstopa novih konkurentov majhna, če je pogajalska moč kupcev in dobaviteljev majhna in 

če obstaja malo substitutov. Oglejmo si oceno privlačnosti vinarske dejavnosti v Sloveniji 

po Porterju.  

 

 Rivalstvo med obstoječimi konkurenti  

 

V panogi vinogradništva in vinarstva v Sloveniji je veliko število konkurentov, ki so si 

med seboj podobni. Kar 2.300 pridelovalcev vino uradno stekleniči, mnogi pa ga prodajajo 

tudi le v rinfuzi. Diferenciacija proizvodov v vinarstvu je velika, ker so vina med seboj po 

ceni, okusu in kakovosti različna. O rasti panoge ne moremo več govoriti. Diferenciacija v 

ceni skoraj ni več mogoča, saj je v Sloveniji velik del vinogradniških površin na strmih 

legah, kar pomeni izrazito drago pridelavo. Stroški zalog so visoki. V panogi obstajajo tudi 

visoke izstopne ovire, zaradi specializacije opreme in visokih fiksnih stroškov, ki so 

povezani z izstopom, čustvenih navezav pridelovalcev in vinarjev in tudi vladnih omejitev 

pri pridelovanju vina z oznako PTP. Zato lahko ocenimo, da je rivalstvo v vinarski 

dejavnosti veliko in je boj za tržni delež neizprosen.  

 

 Nevarnost vstopa v vinarsko dejavnost 

 

Za panogo vinarstva v Sloveniji je značilna ekonomija obsega, diferenciacija proizvodov 

med obstoječimi konkurenti je velika, dostop do distribucijskih poti je zahteven, kapitalske 

zahteve za vstop v panogo so visoke in v panogi obstajajo stroškovne prednosti obstoječih 

konkurentov v smislu vladnih subvencij pridelovalcem. Vendar je zaradi izjemno visokega 

deleža sive ekonomije prednost večjih pridelovalcev precej manjša. Če govorimo o nevar-

nosti vstopa večjih tržnih igralcev, nevarnosti vstopa v dejavnost ni. Nasprotno pa je na ni-

voju manjših pridelovalcev nevarnost vstopa v dejavnost visoka. Namreč glede na ocenjeni 

obseg sive ekonomije, ki presega 50% pridelanega vina (STA, Z zakonsko novelo v boj 

proti sivi ekonomiji, b.l.) in oceno, da so poglavitni vir sive ekonomije manjši vinograd-

niki, pa lahko rečemo, da so vstopne ovire v sivi segment zaradi slabe regulacije nizke.  

 

 Nevarnost pojava substitutov 

 

Substituti vinu so pivo in žgane pijače. Razmerje med prodajno ceno in kakovostjo izdelka 

ni visoko, pri kupcih pa je nagnjenost k substituciji nizka, stroški spremembe izdelka so 
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relativno visoki. Nevarnost pojava substitutov je torej nizka. 

 

 Pogajalska moč dobaviteljev 

 

Dobavitelji so majhni in številčni, predstavljajo pa tudi grožnjo za integracijo naprej, če 

lahko pridelajo grozdje brez večjih težav, naredijo tudi vino. Panoga kupi večji delež 

skupne proizvodnje pridelovalcev grozdja, ker je v vsakem vinorodnem okolišu vsaj ena 

večja klet, ki odkupuje grozdje dobaviteljev. Na trgu je veliko neposrednih substitutov, ki 

so kakovostni.  

 

 Pogajalska moč kupcev 

 

Pogajalska moč kupcev je nizka, ker obstaja veliko kupcev, kot so gostinci, grosisti, 

trgovine in posamezniki, ki glede na celotno prodajo vinarja kupujejo manjše količine vina. 

Ker so kupci dobro informirani, je za njih pomembna kakovost in sporočilna vrednost vina. 

Na trgu obstajajo dobri substituti, kupci pa nimajo stroškov z zamenjavo proizvodov, zato 

je pogajalska moč kupcev srednje močna. Po Porterjevi analizi petih silnic lahko 

ugotovimo, da je panoga vinarstva zrela panoga, konkurenca je razvita, a da bi tržni 

mehanizmi zares delovali in spodbujali razvoj večjih kleti in izvoza, bi moral regulator 

urediti sivi trg vina. Cilj vinarjev ostaja premagati drugega vinarja v borbi za delež prodaje 

pri obstoječem povpraševanju in v obstoječih razmerah.  

 

2.3 Značilnosti vina cviček in njegove pridelave  

 

Povezani dolenjski vinarji so leta 2000 uspešno izpeljali največji skupni projekt in sicer 

uzakonitev Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček, 

ki podrobneje določa lastnosti cvička in njegove pridelave. Cviček z oznako priznanega 

tradicionalnega poimenovanja (v nadaljevanju PTP) je zaščiteno slovensko vino, ki v sebi 

nosi kulturo, zgodovinsko izročilo, posebnosti pridelave in sporočilo ljudi, ki za to vino 

živijo.  

 

Cviček je redko rdečkasto vino, ki mora biti pridelano z najmanj 65% rdečih sort in 

najmanj 25% belih sort grozdja vinske trte. Od rdečih sort je vinu cviček osnovna žametna 

črnina, ki daje prijetno pitnost in kislost, ter modra frankinja, ki daje polnost okusa, 

popravlja barvo vinu in dodaja podporo ekstraktu. Bele sorte grozdja v vinu cviček v 

največji meri zastopata kraljevina in laški rizling, ki dajeta vinu mehkobo in telo ter 

dvigujeta alkoholno stopnjo. V manjših odstotkih so dovoljene še sorte rumeni plavec, 

zeleni silvanec, bela žlahtina, štajerska belina ali ranfol in rdeče sorte vinske trte, ki so v 

predpisu, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije, določene kot 

dovoljene in priporočene sorte za vinorodni okoliš Dolenjska.  

 

Omenjene sorte vinske trte se lahko mešajo kot grozdje, mošt ali vino. Kot vino se lahko 
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mešajo najpozneje ob drugem pretoku vina, ko je končano alkoholno vrenje. Mošt za 

pridelavo vina cviček se lahko obogati z uporabo saharoze največ za 2% vol. alkohola, v 

letinah, kadar so vremenske razmere za dozorevanje grozdja neugodne in le ta ne dozori. 

 

Vino cviček je rdečkasto, suho, mirno in mlado vino, prijetno kiselkastega okusa, svetlo 

rdeče rubinaste barve, gladko, brez izrazite trpkosti, z aromo po jagodičju in blagim 

taninskim okusom. Grozdje za vino cviček se prideluje znotraj vinorodnega okoliša 

Dolenjska, ki je razdeljeno na 4 vinorodne podokoliše. Vinogradniške lege vinorodnega 

okoliša Dolenjska, kjer se prideluje grozdje za vino cviček, so tiste, ki ležijo nad 210 metri 

nadmorske višine in nimajo severne ekspozicije. 

 

Posebni značilnosti vinorodnega okoliša Dolenjska sta klima in pa tla, na katerih raste trta. 

Tla sestavljajo trnske plasti vulkanskega pepela in vulkanskih izmečkov. Prevladujeta dva 

tipa in sicer kraška ilovica na apnenčasti podlagi ter peščeno lapornata tla. 

 

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dejanska raba zemljišč 

izkazuje 2.200 hektarjev vinogradov, del teh površin je namenjen tudi lastni uporabi. V 

Register pridelovalcev grozdja in vina v vinorodnem okolišu Dolenjska je vpisanih 1.500 

hektarjev zemljišč, na katerih se prideluje cviček.  

 

Pridelovalci cvička so danes povezani vsaj v naslednje skupine:  

 

 Zveza društev vinogradnikov Dolenjske (ustanovljena 1972) in posamezna 

vinogradniška društva 

 Konzorcij cviček, Trška gora Novo mesto (ustanovljen 2001) 

 Konzorcij cviček z.o.o., Kostanjevica (ustanovljen 2004) 

 nekaj prijavljenih skupin pridelovalcev (KZ Krško, Vinski inštitut in druge). 

 

2.4 Tržni potencial in segmenti kupcev cvička 

 

Velikost določenega trga je določena z obsegom trga in tržnim potencialom. Obseg trga 

kaže celoten obseg realizirane prodaje na določenem trgu. Obseg prodaje je torej odvisen 

od količine kupcev in njihovega rednega povpraševanja. Poleg tega je obseg trga lahko 

podan kakovostno ali količinsko. Količinsko ga lahko ocenimo v empiričnem smislu – v 

litrih vina, pri kakovostni oceni trga pa kot glavni indikator običajno uporabimo celoten 

promet. 

 

Tržni potencial 

 

Ob velikosti določenega trga je tržni potencial enako pomemben. Tega določa zgornja 

meja skupnega povpraševanja z upoštevanjem tudi potencialnih strank. Čeprav je tržni 

potencial predvsem fiktivna kategorija, je zelo koristen za orientacijo. Razmerje med 
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velikostjo trga in tržnim potencialom nudi informacije o možnosti rasti trga. 

 

Tržni potencial cvička je zaradi sive ekonomije (kjer se pod znamko cviček prodaja tudi 

marsikaj drugega) zelo težko oceniti, a vendarle lahko ocenimo, da je ob uradni prodaji 

okoli 4,5 milijonov litrov, 50% deležu sive ekonomije ter lastni potrošnji teoretična 

največja možna pridelava cvička na današnjih vinogradniških površinah Dolenjske že 

presežena na račun sivega trga. Torej ob primerni regulaciji predelave cvička in njegovega 

trženja je moč oceniti, da bi po zdajšnjih cenah povpraševanje preseglo ponudbo.  

 

Torej je tržni potencial zelo odvisen od regulatorja in sodelovanja pridelovalcev cvička 

samih, ki se bodo morali zaradi generičnosti produkta povezovati. Največji proizvajalci 

cvička so KZ Krško, Zajc, Kartuzija Pleterje, Bajnof, Jarkovič, Žarn, Martinčič in drugi. 

Proizvajalci cvička se sicer povezujejo v različna združenja in dva konzorcija, ki jim 

občasno pomagajo, da skupaj nastopajo na trgu in s tem gradijo na prepoznavnosti vin, 

regije in države v svetu, vendar povezanosti v eno organizacijo, ki bi strateško razvijala 

vino cviček in vse njegove pridelovalce, še ni.  

 

V Sloveniji se izmed vseh vin največ proda ravno cvička, ki bije tesen boj z refoškom. 

Vendar pa je trg zakonsko precej neurejen, zato tržni potencial pridelovalci vina cvička 

vidijo ravno v zakonski ureditvi pridelovanja grozdja in vina. Zakonske ureditve se ne 

držijo niti proizvajalci sami niti kupci. Siva ekonomija je pri proizvodnji vina zelo visoka 

in je glavni krivec za stagnacijo dejavnosti pridelave cvička in relativen padec cen.  

 

Priznana lastna poraba, za katero se ne plačuje trošarine, po Odredbi o zgornji meji 

količine vina za lastno rabo (Uradni list RS, št. 19/2002 in 47/2016, v nadaljevanju ZTro-

1) znaša 10 litrov vina posebnih trgatev in 230 litrov drugega vina na polnoletnega člana 

gospodinjstva na leto. Samoporaba vina v Sloveniji je tudi pomemben vir sivega trga. K 

temu veliko prispevajo še relativno slabe in nepopolne evidence ter z njimi nenadzorovana 

pridelava in prodaja oziroma poraba pridelanega vina.  

 

Kot smo že omenili, imajo izvozni potencial v Sloveniji glede na velikostno strukturo 

vinorodni okoliši Brda, Vipavska dolina, Slovenska Istra in Štajerska Slovenija. Ostali 

okoliši so bili doslej zanimivi le zaradi posameznih proizvajalcev.  

 

Da bi Slovenija postala vinska destinacija, bi potrebovali načrt izvoza slovenskih vin v 

prihodnjih letih, usmerjevalno vlogo države zaradi različnih interesov pridelovalcev in 

nastanek generičnega promocijskega subjekta. Dobrodošel bi bil tudi kakšen osrednji 

vinski dogodek, ki bi povezal vinarje, tržnike, mednarodne kupce, javne institucije in 

strokovno javnost. 

 

V Sloveniji bi morali ustvariti spletni portal, ki bi ponujal informacije o vinogradnih 

deželah in okoliših, vinskih sortah, letnikih, statistične podatke ipd. Slovenija kot vinska 
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destinacija tudi nima izoblikovane celostne podobe, logotipa, niti nima napisane strategije 

rasti. Skupne promocijske aktivnosti so nujno potrebne. 

 

Segmenti kupcev  

 

Za podrobnejšo segmentacijo kupca na maloprodajnem trgu cvička smo opravili tržno 

raziskavo, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju, delitev na tuje in domače kupce tudi ne 

pride v poštev, saj cvička Slovenija praktično še ne izvaža, tako se zdi smiselna opredelitev 

tržnih segmentov na medorganizacijskem trgu cvička in na trgu končnih kupcev. Na 

medorganizacijskem trgu nastopajo: (a) trgovci, ki tržijo uveljavljene blagovne znamke 

cvička, (b) trgovci, ki tržijo trgovske znamke cvička, (c) distributerji v gostinskem 

segmentu, (d) gostinci neposredno, (f) zastopniki (ki zastopajo vinarja v trgovinskem in 

horeca segmentu), (e) vinotoči  ter (g) javni sektor preko javnih naročil.  

 

Raziskava bo podrobneje predstavila demografski, geografski, dohodkovni in poklicni 

profil kupcev cvička na maloprodajnem trgu, nekaj pomembnih informacij pa bomo dobili 

tudi za tržne segmente na medorganizacijskem trgu. Analizirali bomo še vedenjske vzorce 

končnih kupcev.   

 

3 RAZISKAVA 

 

Tratnikova (2002) pravi, da sta metodologija ali pristop k raziskavi skupek strategij, metod 

in tehnik, za katere smo se odločili v procesu raziskovanja teme ali problema. V tem 

poglavju obravnavamo raziskovalno paradigmo, metode raziskav, prikazujemo pa tudi 

metode zbiranja podatkov. V nadaljevanju so predstavljeni namen in cilji raziskave, 

raziskovalne hipoteze, anketni vprašalnik, vprašanja za intervju, način obdelave podatkov, 

verodostojnost raziskave in vzorec. 

 

3.1 Paradigma raziskovanja 

 

Da paradigma raziskovanja predstavlja sistem (sklop) prepričanj, stališč in vrednot, ki 

oblikujejo pogled posameznika (raziskovalca) ali skupine na neko vprašanje in vodijo 

njegovo/njeno delovanje, pravi Trnavčevičeva (2003). Gre za raziskovalčev pogled na 

svet, ki vpliva na izbiro tehnik in metod raziskovanja. Ali gre za izbor kvalitativne ali 

kvantitativne metode raziskovanja, je odvisno od posameznikove narave sveta, mesta in 

vseh možnih relacij v njem. To izbiro definirajo temeljna prepričanja in stališča ter 

posameznikov pogled na svet (Guba & Lincoln, 1989, v Trnavčevič, 2001).  

 

Poznamo dve paradigmi: pozitivistično in fenomenološko. Tratnikova (2002) navaja nekaj 

sopomenk za posamezno paradigmo: 

 

 pozitivistična: kvantitativna, objektivistična, znanstvena, eksperimentalna, tradi-
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cionalna, deduktivna, 

 fenomenološka: kvalitativna, subjektivistična, humanistična, interpretativna, 

nepozitivistična, induktivna. 

 

Pozitivizem (kvantitativen pristop) je sredi 19. stoletja vzniknil v Franciji in se je naglo 

razširil po Angliji in Nemčiji. V šestdesetih letih 19. stoletja so se v družboslovju pričele 

povzemati te raziskovalne teorije iz naravoslovja. Kvantitativne metode, ki so se v 

naravoslovju izkazale za uspešne, so želeli prenesti tudi v humanistiko in družboslovje, 

pravi Mažgon (2001). A kmalu se je izkazalo, da to ni najbolje, saj človekovega vedenja, 

ravnanja, akcij in odnosov ni mogoče raziskovati na enak način kot dogodkov v 

naravoslovju (Tratnik, 2002). Tudi Mažgon (2000 v Vogrinc 2008) piše o pojavljanju 

dvomov, da je pri raziskovanju pojavov, v katere so vpleteni ljudje, mogoče govoriti o 

objektivnih spoznanjih. S kritiko pozitivizma se je uveljavila nova paradigma – 

kvalitativna. Začetki so se pojavili v ameriški sociologiji, v sedemdesetih letih 20. stoletja 

pa se je pojavila tudi pri nas (Vogrinc 2008). 

 

Naj naštejemo nekaj razlik med pristopoma. Prvi način ločevanja na kvalitativen ali 

kvantitativen pristop je ta, da se raziskovalec odloči za izbor glede na to, kaj želi v nalogi 

raziskati in kako želi podatke prikazati, analizirati in urediti. Kvantitativne študije so tiste, 

pri katerih so podatki zbrani in analizirani številčno, za osnovo imajo podatke, ki so 

pridobljeni s standardiziranimi merskimi postopki, analizirani pa so z osnovnimi 

statističnimi metodami. Pri kvalitativnih študijah pa so podatki nenumerični. Osnovno 

izkustveno gradivo so besedni opisi ali pripovedi, gradivo je obdelano brez uporabe 

merskih postopkov, razlaga Mesec (1998).  

 

Oglejmo si tri večje razlike med kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami glede na 

usmeritev in potek raziskave: 

 

 odnos do vprašanja, čigav položaj je izhodišče in težišče raziskave (raziskovalčev ali 

raziskovančev) in kaj je namen raziskave, 

 potek raziskave (metodološke značilnosti), 

 razmerje med raziskavo in teorijo. 

 

Tratnikova (2002) piše, da se raziskovalec pri kvantitativnem pristopu omejuje na podatke 

in dejstva, ki jih je mogoče preveriti ali dokazati, išče vzročne povezave in splošno 

veljavne zakonitosti, oblikuje hipoteze in jih testira, uporablja velike vzorce, medtem ko se 

pri kvalitativnem raziskovanju osredotoča na pomen ter oblikuje ideje iz podatkov, skuša 

razumeti, kaj se dogaja in na zadevo pogleda celovito. Pri prvem pristopu je opazovalec 

neodvisen, pri drugem pa je del tistega, kar raziskuje. 

 

Saunders, Lewis in Thornhill (1997 v Tratnik 2002) naštejejo prednosti in pomanjkljivosti 

obeh metodologij. Prednosti kvantitativne raziskave so ekonomično zbiranje večjih količin 
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podatkov, cilj raziskovanja je jasen, večja kontrola raziskovalnega procesa in enostavna 

primerljivost podatkov. Med pomanjkljivosti kvantitativne raziskave lahko štejemo: po 

začetku zbiranja podatkov je nemogoče kaj spremeniti, šibko razumevanje družbenih 

procesov in večkrat ne odkrijejo pomenov, ki jih ljudje pripisujejo družbenim dogajanjem. 

Pri kvalitativnih raziskavah najdemo naslednje prednosti: omogočajo razumeti »kaj« in 

»zakaj«, med raziskovanjem so možne spremembe ter omogočajo dobro razumevanje 

družbenih procesov. Pomanjkljivosti kvalitativnih raziskav: zbiranje podatkov lahko 

vzame precej časa, podatke je težje analizirati in razložiti ter na splošno je ta pristop manj 

kredibilen med raziskovalci.   

 

Da ni nobena metoda boljša ali slabša, opozarja Trnavčevičeva (2003), med njima ni 

hierarhije ali prioritet. Posameznik se za določeno metodo odloči tudi na osnovi svojih 

stališč in prepričanj. Sagadin (2001) meni, da imata tako kvalitativen kot kvantitativen 

pristop svoje mesto v raziskovanju in drug drugega ne moreta izriniti. Njuni vlogi se 

dopolnjujeta in glede na raziskovalni problem je treba oceniti, ali je smiselno uporabiti en 

ali oba postopka. 

 

Naša raziskava bo temeljila na obeh metodah. V prvem delu si bomo ogledali celovit 

pogled v manjši vzorec intervjuvancev. Med intervjuji smo iskali osebna razmišljanja 

intervjuvancev o usodi cvička in slovenskih vin, pri čemer smo ponekod tudi vplivali na 

potek intervjujev. Takšen pristop se zdi potreben tudi, ker potrebujemo širšo interpretacijo 

pomembnih pojmov, poudarkov ali mnenj. V drugem delu nam bodo odgovori velikega 

števila anketirancev postregli s statistično značilnimi lastnostmi pivcev vina, njihovimi 

nakupnimi navadami in razlogi za uživanje določenih vin.  

 

3.2 Namen, cilji in raziskovalne hipoteze 

 

Raziskava magistrske naloge ima namen ugotoviti današnji tržni položaj vina cviček in 

pridelovalcev cvička, proučiti organiziranost pridelovalcev ter oblikovati priporočila 

pridelovalcem in regulatorju, da bo dejavnost pridelave in prodaje cvička ter celotna 

vinarska panoga v Sloveniji napredovala.  

 

Iz tega izhajajo cilji raziskave: 

 

 podrobneje predstaviti tržni segment cvička, 

 oceniti konkurenčne prednosti cvička in regije,  

 spoznati način organiziranja pridelovalcev in ponudnikov,  

 oceniti glavne sistemske ovire za dvig dodane vrednosti in prodor na tuje trge,  

 oceniti neizkoriščene priložnosti za večji uspeh cvička,  

 podati predlog ukrepov za nadaljnji razvoj in uspeh cvička na domačem in tujem trgu.  

 Z raziskavo želim preveriti tudi naslednje raziskovalne hipoteze:  
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1. Cviček je med najbolj priljubljenimi vini v Sloveniji.  

2. Razlogi za uživanje cvička so nizek alkohol in zdravju prijazne lastnosti. 

3. Regulator ne izvaja nujnih ukrepov za ureditev trga, razvoj in rast dejavnosti pridelave 

vin (cvička). 

 

3.3 Metode raziskovanja  

 

Vse popularnejša metoda raziskovanja v poslovnem svetu je študija primera. Namreč 

poslovni svet je tako kompleksen, da ga ne moremo obravnavati celovito. Torej kako 

izbrati raziskovalno enoto, ki je lahko organizacija, dogodek, proizvod, storitev in 

podobno? (Tratnik, 2002). 

 

Merriamova (1998) trdi, da študija primera omogoča poglobljeno razumevanje situacije ter 

pomena, ki ga ima za tiste, ki so vključeni v raziskavo. Ni usmerjena toliko v rezultat kot v 

poglobljeno razumevanje situacije in sam proces. Sagadin (2001) omenja, da ima obliko 

študije primera običajno kvalitativna raziskava, ki je osredotočena predvsem na probleme 

manjšega obsega in je vezana na manjše skupine oseb ali posameznike. Kot pravi Flere 

(2000), gre za globinsko in celostno proučitev enega primera, enega družbenega pojava v 

ožjem obsegu.  

 

Yin (1989) razlaga, da gre za empirično študijo, kjer raziskovalec raziskuje sodoben pojav 

v realnem življenju, pri čemer meje med pojavom in kontekstom pojava niso vedno jasno 

razvidne in pri katerem se uporabljajo različni viri podatkov. 

 

Med različnimi metodami raziskovanja smo se odločil za študijo primera, saj nam, kot 

pravijo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005), omogoča prikaz poglobljenega vpogleda 

v eno ali več manjših organizacij. Ali kot pravi Merriamova (1998), raziskovalec študijo 

primera izbere zato, da pridobi poglobljen vpogled v udeležence raziskave.  

 

Naša raziskava se osredotoči na naslednje skupine raziskovancev: (a) ugleden pridelovalec 

in ponudnik cvička, (b) neodvisni vinski strokovnjak, (c) strokovnjak za tržno 

komuniciranje in (d) vinski trgovec. 

 

Omenjena raziskava je torej kvalitativna študija primera. Pomemben je poglobljen 

vpogled, individualen pristop ter občutenje stališč in vrednotenj posameznika. 

 

Ne moremo mimo izraza triangulacija, saj se ta navezuje na uporabo kombinacij metod 

raziskovanja. Beseda triangulacija izhaja iz navigacije in zemljemerstva, kjer potrebujemo 

najmanj tri referenčne točke, da bi preverili lokacijo objekta (Smith, 1975, v Easterby-

Smith et al., 2005, 181). Gre torej za uporabo več različnih in neodvisnih merjenj. 

Obstajajo štiri različne kategorije triangulacij (Easterby-Smith et al., 2005): 
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 triangulacija teorij (gre za sposojanje modelov iz ene discipline in njihovo uporabo pri 

razlagi situacij druge discipline), 

 triangulacija podatkov (podatke zbiramo v različnih časovnih obdobjih ali iz različnih 

virov), 

 triangulacija raziskovalcev (več raziskovalcev zbira podatke o enaki situaciji, nato pa 

med seboj primerjajo rezultate), 

 triangulacija metodologij (gre za kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih metod 

zbiranja podatkov). 

 

Janesickova (1998 v Vogrinc 2008) je dodala še peto obliko, triangulacijo znanstvenih 

disciplin. V naši raziskavi smo uporabili triangulacijo metod. Kombinirali smo namreč 

uporabo kvalitativnih in kvantitativnih metod zbiranja podatkov, uporabili pa smo tudi 

triangulacijo podatkov. V intervjuje smo vključili sogovornike iz različnih interesnih 

skupin, da smo dobil celovitejši pogled na proučevani problem. V raziskavi gre torej za 

multiplo triangulacijo, saj smo uporabili več oblik triangulacije (Vogrinc, 2008). 

 

3.4 Metode zbiranja podatkov 

 

Flere (2000) označuje raziskovalno metodo kot način, s katerim pridemo do pravega 

znanstvenega spoznanja. Govori o dejavnikih, ki naj bi jih izbrana metoda vsebovala: 

 

 predhodna znanja (teorija in prejšnje raziskave), 

 raziskovalni inštrument, 

 postopek znanstvenega raziskovanja. 

 

Predhodna znanja smo predstavili v teoretičnem uvodu magistrske naloge preko teorije 

konkurenčnih prednosti, teorije sodelovanja konkurentov oz. povezovanja pridelovalcev, 

predstavitve vinarske panoge ter dejavnosti pridelave cvička.  Za raziskovalni inštrument 

smo uporabili anketni vprašalnik in intervju (oba podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju). V nadaljevanju predstavljamo tudi potek raziskovanja. 

 

Vogrinc (2008) govori o treh temeljnih skupinah metod oziroma tehnik zbiranja podatkov: 

opazovanje, intervju in dokumenti. Vsaka se deli na več podskupin, predvsem glede na 

stopnjo strukturiranosti. Pravi, da tehnik ne moremo strogo ločiti na kvalitativne in 

kvantitativne. Vse lahko uporabljamo v obeh vrstah raziskav. Za primerno tehniko se 

odločimo glede na raziskovalni problem oziroma cilje raziskave. 
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3.4.1 Anketni vprašalnik 

 

Z vprašalnikom raziskovalec pridobi podatke, ki jih ni v obstoječih virih. Vprašalnik 

uporabimo tudi, kadar smo mnenja, da obstaja o zadevi neko splošno mnenje, ki ga s to 

metodo lahko zajamemo (Remenyi, Williams, Money & Swartz,1998, v Tratnik, 2002, 47). 

 

Tratnikova loči dve vrsti vprašalnikov: tiste, ki jih vprašani izpolnjujejo sami (poslani in 

vrnjeni po pošti, faksu, osebno ali v elektronski obliki), in tiste, ki jih izpolnjujejo 

spraševalci (po telefonu ali v obliki intervjuja) (Tratnik 2002). Pečjak (1963, v Mitar, 

2000, 94) loči tri vrste anket glede na namen raziskave: orientacijske/pilotske ankete (z 

njimi dobimo vpogled v stanje problema), diagnostične ankete (problem poskušamo 

opredeliti tako kvalitativno kot kvantitativno) ter eksperimentalne ankete (vprašanja 

omogočajo preverjanje vnaprej zastavljenih hipotez oziroma odgovarjanje na raziskovalna 

vprašanja). 

 

Pomembno je, da je raziskovalec pred sestavo vprašalnika pozoren na naslednje stvari 

(Easterby-Smith et al., 2005): vprašalnik mora biti dobro oblikovan, izpolnjevanje mora 

biti preprosto, vprašalnik naj vsebuje kratka navodila o izpolnjevanju, dobro je menjati tipe 

vprašanj ter prva vprašanja naj bodo enostavna, na koncu pa lahko sprašujemo o mnenjih 

in vrednotah.  

 

Tratnikova (2002) navaja korake od začetka do izvedbe anketiranja: pripravimo seznam 

potrebnih podatkov, oblikujemo vprašanja, oblikujemo vprašalnik, napišemo uvod in 

navodila, kritično pregledamo osnutek vprašalnika in ga popravimo, poiščemo 

pomanjkljivosti, izvedemo pilotsko testiranje in ponovimo prejšnji korak ter izvedemo 

vprašalnik. 

 

Ločimo vprašanja, ki so dejstva (starost, stopnja izobrazbe, spol idr.) in vprašanja, ki so 

mnenja. Druga delitev je delitev na zaprta vprašanja (vprašani izbere enega izmed danih 

odgovorov) in odprta vprašanja (vprašani spontano odgovori). Prednost zaprtih vprašanj je, 

da jih lahko hitro izpolnimo in analiziramo, slabost pa je, da so podatki lahko površni. Pri 

odprtih vprašanjih je analiza odgovorov dolgotrajnejša in odgovori so včasih težje 

primerljivi. 

 

Naš anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov: iz vprašanj o statističnih podatkih o 

anketirancu (demografski in geografski podatki) ter iz vprašanj, ki se nanašajo na izbrano 

temo raziskave. V vprašalniku smo zastavili skupaj 19 vprašanj, od tega je 12 vprašanj o 

vinih in posebej o cvičku, 5 vprašanj o demografskih podatkih in dve vprašanji o 

geografskih podatkih. Vsebinske kategorije ankete so: 

 

 najbolj priljubljeno vino in razlogi, 

 katero vino pijejo anketiranci vsaj občasno, 
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 običajne priložnosti za uživanje vina, 

 kje pivci vina običajno kupujejo vino in v kakšni embalaži, 

 faktorji odločanja pri izbiri vina in potencialne konkurenčne prednosti, 

 poznavanje in pogostost pitja cvička, 

 razlogi za uživanje oz. ne uživanje cvička, 

 spontano in spodbujeno poznavanje proizvajalcev cvička, 

 cviček katerega proizvajalca so anketiranci pili v zadnjih 12 mesecih in katerega pijejo 

najraje ter razlogi, 

 socio-demografska klasifikacija anketiranih. 

 

Pri sestavi anketnega vprašalnika smo določili tudi pravila spraševalcem za nadaljevanje 

ankete ob nekaterih izključujočih odgovorih – npr. po odgovoru »Ne pijem vina.« ne sme 

slediti vprašanje: »Katerega imate najraje?«.  

 

3.4.2 Intervju 

 

S pomočjo intervjuja raziskovalec ugotavlja, kaj ljudje mislijo o določeni temi, spoznava 

njihova čustva, misli, namere, pretekle dogodke. Intervju je način zbiranja podatkov s 

komunikacijo med dvema osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja 

vprašanja, druga (vpraševanec) pa nanje odgovarja.  

 

V strukturiranih intervjujih so vprašanja vnaprej pripravljena in zastavljena vsem 

intervjuvancem enako, pri polstrukturiranih oziroma nestrukturiranih pa lahko raziskovalec 

vprašanja dodaja in odvzema, odvisno od situacije. Robson (1993, v Tratnik, 2002) za 

razliko od te delitve navaja delitev na intervjuje, ki jih usmerja spraševalec, in intervjuje, ki 

jih usmerja vpraševanec. Vogrinc (2008) omenja še dve delitvi. Glede na to, ali vprašana 

oseba govori o sebi ali o drugi osebi, loči neposredni in posredni intervju. Glede na število 

vpraševancev pa loči individualni in skupinski intervju. 

 

V intervjuju lahko zastavljamo odprta ali zaprta vprašanja. Slednja se večinoma 

uporabljajo v kvantitativnih raziskavah, v kvalitativnih pa takrat, ko želimo pridobiti točno 

določen podatek. Odprta vprašanja se pogosto začenjajo z vprašalnicami kaj, kako in zakaj. 

Za boljše razumevanje ali natančnejše podatke lahko postavljamo podvprašanja, ki jih 

pripravimo vnaprej ali pa jih formuliramo sproti (Tratnik, 2002). Sicer velja intervju za 

dobro metodo zbiranja informacij, vendar je ta metoda tudi zelo zahtevna, kompleksna, 

zahteva veliko časa za izvedbo, še več za analizo. Na prvi pogled se zdi, da bi bila 

primernejša metoda anketni vprašalnik, s katerim naj bi imeli dostop do mnogo večjega 

števila posameznikov.  

 

Kompromis med popolnoma strukturiranim in popolnoma nestrukturiranim intervjujem je 

intervju, ki sledi dokaj standardiziranemu seznamu vprašanj, ki pa nudijo fleksibilnost. S 

takšnimi vprašanji lahko raziskovalec spozna stališča intervjuvanca, prepozna neverbalna 

http://oz.ne/
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znamenja (glasovna modulacija, poteze na obrazu, oblačila) in jih uporabi za razvijanje 

sekundarnih vprašanj. Z intervjujem raziskovalec lahko prodre globoko v posameznika in 

pridobi spoznanja, zasnovana na osebni izkušnji. Biti mora občutljiv in vešč, da občasno 

pomaga raziskovati posameznikova lastna prepričanja (Easterby-Smith et al., 2005). 

 

Kot vsaka tehnika ima tudi intervju prednosti in pomanjkljivosti. Prednosti intervjuja so 

naslednje: (1) raziskovalec in intervjuvanec imata možnost prositi za dodatna pojasnila ali 

razlago povedanega, (2) vprašani lahko sodeluje pri oblikovanju končnega poročila, (3) 

primeren je za tiste, ki ne znajo ali ne morejo dobro brati, (4) raziskovalec lahko intervju 

prilagaja konkretni situaciji, ter (5) možnost spremljanja neverbalne komunikacije. 

Pomanjkljivosti pa so: (I) med spraševalcem in vprašancem se mora vzpostaviti zaupanje 

in spoštovanje, za kar je potrebno veliko časa in truda, (II) temeljita priprava na intervju 

zahteva veliko časa, (III) vprašani bi drugi osebi lahko povedal drugačno zgodbo ter (IV) 

raziskovalec lahko povsem nezavedno vpliva na odgovore intervjuvancev (Vogrinc, 2008). 

 

Za našo raziskavo bomo uporabili polstrukturirani intervju. Bistvena vprašanja so vnaprej 

pripravljena, in sicer:  

 

1. Kakšen je po Vašem mnenju trend potrošnje vin v naslednjih 10-20 letih glede na 

lastnosti vin in poreklo?  

2. Kako komentirate oceno, da je cviček po svojih lastnostih morda ravno v smeri trenda 

gibanja povpraševanja po vinih v svetu?  

3. Kako komentirate oceno, da je cviček med vini svetovni unikat, ki je premalo 

izkoriščen? 

4. Kako ocenjujete trenutno tržno uspešnost cvička glede na njegov potencial?  

5. Zakaj je cviček med najbolj prodajanimi slovenskimi vini?  

6. Kakšne konkurenčne prednosti bi pripisali cvičku?  

7. Ali bi bil lahko cviček na primerljivih razvitih trgih vsaj delno tako uspešen tudi v 

tujini kakor je doma?  

8. Zakaj po Vašem mnenju cvička praktično ne izvažamo? 

9. Kako ocenjujete zahtevnost in strošek pridelave, če bi primerjali tri različna vina in 

sicer cviček, slovenski refošk in avstralski cabernet sauvignon?  

10. Kakšna se Vam zdi prodajna cena cvička v Sloveniji? Ali bi lahko in pod kakšnimi 

pogoji dosegel višjo ceno tako doma kakor v tujini? 

11. Ali menite, da za cviček obstaja t.i. tržna vrzel – torej skupina kupcev, ki iščejo prav 

take lastnosti in koristi, ki jih prinaša cviček?  

12. Katere so glavne slabosti in nevarnosti cvička kot vina, načina pridelave cvička, 

pridelovalcev cvička in njihove organiziranosti ter trga oz. politike.   

 

3.5 Metode obdelave podatkov 

 

Kvalitativni podatki niso empirični, zato je potrebna drugačna analiza kot pri podatkih 
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kvantitativne narave. Zapisi so večinoma dolgi, obsegajo lahko veliko strani, zato je 

besedilo treba skrčiti na obvladljivo velikost, podatke je treba strukturirati in jih prenesti v 

različne oblike interpretacije, ne da bi pri tem izgubili pomen (Tratnik 2002). Vogrinc 

(2008) navaja štiri oblike analiziranja kvalitativnega gradiva: vsebinska analiza, semiotična 

analiza, hermenevtična analiza in kvalitativna vsebinska analiza. 

 

Pri obdelavi kvantitativnih podatkov po anketnem vprašalniku pa je bilo potrebno smo 

uporabili statistični program SPSS, izvedli razne univariatne, bivariatne in multivariatne 

statistične obdelave, poleg izračuna deležev, mer srednjih vrednosti in razpršenosti smo 

opravili tudi hi-kvadrat teste in enosmerne analize variance, pri hi-kvadrat testih smo 

računali tudi popravljene standardizirane reziduale (angl. adjusted standardized residuals) 

in računali smo enosmerno analizo variance. 

 

Pri analizi intervjujev smo uporabili tako imenovani mikro pristop, v katerem smo vse 

intervjuje združili in odgovore razvrstili po temah. Pri vsaki temi smo izvedli mikro 

analizo in skušali vse odgovore na določeno temo povezati v skupno večplastno sporočilo 

intervjuvancev kot smiseln povzetek. Pri tem je bilo potrebno izluščiti poudarke vsakega 

izmed intervjuvancev in povezati enake ali podobne odgovore. Različne ali celo 

nasprotujoče si odgovore smo predstavili v kontekstu tako, da nismo izkrivljali mnenja 

posameznega intervjuvanca.  

 

3.6 Kredibilnost 

 

Kredibilnost je za zagotavljanje verodostojnosti rezultatov in sklepov kvalitativne 

raziskave ključna. Kredibilna je tista raziskava, pri kateri raziskovalec prikaže različne 

poglede na proučevani položaj in z različnih pogledov ustvari takšen sklep, s katerim se 

bodo strinjali posamezniki, ki so bili v raziskavo vključeni. Raziskava mora biti korektno 

izvedena in vključeni morajo potrditi, da je raziskovalec pravilno razumel proučevani 

problem (Vogrinc, 2008). Tratnikova (2002) piše, da mora posameznik za večjo 

kredibilnost raziskave opisati, zakaj je izbral določen postopek in zakaj je le-ta 

najprimernejši, medtem ko Vogrinc (2008) navaja sedem strategij za boljšo kredibilnost 

(daljše obdobje zbiranja podatkov, vztrajno opazovanje, uporaba triangulacije, 

posvetovanje s kolegi, analiza nasprotnih primerov, referenčna ustreznost in mnenje članov 

preučevane skupine). 

 

Večjo kredibilnost naše raziskave smo torej zagotovili med drugim tudi s triangulacijo 

virov in metod ter s posvetovanjem s strokovnimi kolegi. 

 

 Veljavnost 

 

Mesec (1998) je zapisal, da je raziskava veljavna, če so sodbe utemeljene ter če temelji na 

pristnih izjavah in nepristranskem opazovanju. Tratnikova (2002) pa omenja, da nam 
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vprašanja, kot na primer »Ali so rezultati res odraz dejanskega stanja?« in »Ali sta dve 

določeni spremenljivki zares vzročno povezani?«, dajejo odgovor o veljavnosti študije. V 

literaturi (Mesec, 1998, Easterby-Smith et al., 2005) najdemo neko splošno delitev 

veljavnosti na konstruktno (ali so instrumenti natančna merila resničnosti), interno (ali je 

raziskovalni pristop zmožen izločiti pristranskost in učinek nebistvenih spremenljivk) ter 

eksterno (vsebuje določanje področij, na katere lahko posplošimo rezultate raziskave). 

Silverman (2005, v Vogrinc, 2008) za višjo stopnjo veljavnosti predlaga: triangulacijo 

metod in virov podatkov, validacijo udeležencev, analizo nasprotnih primerov, postopek 

ovrgljivosti, stalno primerjalno metodo, obsežen postopek obdelave podatkov in uporabo 

ustreznih tabelaričnih prikazov. Robson (1993, v Tratnik, 2002) opozarja na možnosti 

zmanjšanja veljavnosti raziskave zaradi preteklosti (obremenjenost udeležencev), testiranja 

(udeleženci so mnenja, da bo raziskava negativno vplivala na njihovo prihodnje delo), 

moralitete (izpad udeležencev zaradi dlje trajajoče raziskave), zorenja (sprememba 

udeležencev med dolgotrajno raziskavo) in negotove smeri odvisnosti (v raziskavi ni 

možno ugotoviti, kaj je vzrok in kaj posledica). 

 

Veljavnost raziskave smo povečali s triangulacijo metod in virov. Podkrepili smo jo tudi z 

validacijo udeležencev, kritično presojo kolegov, obsežnim postopkom obdelave podatkov 

in uporabo slikovnih prikazov rezultatov. 

 

 Zanesljivost 

 

Raziskava je zanesljivejša, če pri ponovitvah dobimo čim bolj podobne rezultate. Študija 

primera predstavlja poseben primer, saj je pri ponovitvi primer že drugačen. Če to trditev 

nekoliko ublažimo, pa lahko rečemo, da je študija primera tem bolj zanesljiva, čim bolj 

prepričljivo lahko pokažemo, da bi prišli do enakih ugotovitev, če bi mogli raziskavo 

ponoviti ob sicer nespremenjenih drugih okoliščinah (Mesec, 1998). Posledično je treba 

natančno opisati postopke zbiranja podatkov in dokumentirati vsako informacijo. Tudi 

Merriamova (1998) poudarja potrebo po natančnem opisovanju. Pravi, da mora 

metodološki del poročila raziskave vsebovati vsaj podatke o vzorčenju, zbiranju in analizi 

podatkov ter podatke o tem, kaj je raziskovalec naredil za povečanje veljavnosti in 

zanesljivosti. Tratnikova (2002) postavi vprašanje za povečanje zanesljivosti kvalitativne 

raziskave: Ali bodo drugi raziskovalci v drugih okoljih uporabili podobne metode? Robson 

(1993, v Tratnik, 2002) našteje štiri nevarnosti za zmanjšanje zanesljivosti. To so napake in 

pristranskost tako subjekta kot opazovalca. 

 

Zanesljivost raziskave smo povečali z razlago metod zbiranja in analize podatkov, 

natančnim popisom vzorca ter natančnim dokumentiranjem podatkov. 

 

 Posploševanje 

 

Posploševanje je uporabljeno predvsem v kvantitativnih raziskavah. V kvalitativnih 
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raziskavah posploševanje ni temeljni cilj, saj gre za poglobljen vpogled v manjši vzorec ali 

posamezen primer (Tratnik 2002). 

 

 Omejitve raziskave 

 

Naša raziskava temelji na slovenskih virih. Raziskava je kvalitativna študija primera. Temu 

primerno smo izbrali metode zbiranja podatkov. Prva metoda je kvalitativna (intervju), 

druga pa kvantitativna (anketni vprašalnik). Intervju kot kvalitativna metoda ne omogoča 

statistične obdelave podatkov in posploševanja, saj z njim skušamo pridobiti poglobljen 

vpogled v manjše število intervjuvancev.  

 

3.7 Vzorec  

 

Pomembno je, da je vzorec primeren oziroma relevanten za raziskavo, oziroma da je 

raziskovalec prepričan, da bo z izbranimi enotami pridobil potrebne informacije, s katerimi 

bo lahko odgovoril na postavljena raziskovalna vprašanja oziroma cilje raziskave.« (Engel 

& Schutt 2005, 286, cit. po Vogrinc, 2008, 55). 

 

Tratnikova navaja razliko med vzorčenjem v kvalitativnih in kvantitativnih raziskavah. Pri 

prvih nas vodijo posamezniki, pri drugih pa posploševanje. Kvalitativnemu vzorčenju bolj 

pripada neverjetnostno vzorčenje (vzorčne enote niso izbrane slučajno), kvantitativnemu 

pa verjetnostno (vzorčne enote so izbrane slučajno) (Tratnik 2002). Vogrinc (2008) kot 

neverjetnostne vzorce navaja: teoretično vzorčenje, namensko vzorčenje, snežna kepa ter 

kvotno vzorčenje. Tratnikova (2002) tu dodaja še samoizbirni vzorec. Zapiše pa še 

verjetnostne vzorce: enostavni naključni vzorec, sistematični vzorec, stratificirani naključni 

vzorec, vzorec skupinic in večstopenjski vzorec.  

 

Vzorec za intervjuje je neverjetnostni kvotni vzorec, sestavili smo ga triangularno iz 

različnih skupin intervjuvancev – pridelovalec, vinski strokovnjak, prodajalec vin, 

strokovnjak za tržno komuniciranje. V vzorcu so bili štirje moški in ena ženska, vsi iz 

različnih slovenskih krajev.  

 

Vzorec anketirancev za anketni vprašalnik je bil izbran naključno in reprezentativno. 

Podatke smo zbirali s pomočjo strukturiranega vprašalnika v računalniško podprtem 

telefonskem studiu – CATI (angl. computer-assisted telephone interviewing).  

 

Statistična napaka vzorca pri 95% zanesljivosti in pri odgovorih, ki zajemajo cca. 10% ali 

90% anketiranih, znaša +/- 1,9% t., pri 20% ali 80% anketiranih +/- 2,5% t., pri 30% ali 

70% anketiranih znaša +/- 2,9% t., pri 40% ali 60% anketiranih znaša +/- 3,1% t. in pri cca. 

50% anketiranih znaša +/- 3,2% t. 

 

Pridobljene podatke smo pred statistično obdelavo obtežili tako, da struktura anketirancev 
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ustreza po spolu (to prikazuje Slika 1), starosti (Slika 2), izobrazbi (Slika 3) in regiji (Slika 

4) ciljni populaciji ljudi, starih 18 ali več let. 

 

Slika 1: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po spolu 

 

 
 

Slika 2: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po starosti 
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Slika 3: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po izobrazbi 

 

 
 

Slika 4: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po regijah 

 

 

V nadaljevanju prikazujemo še strukturo realiziranega vzorca po poklicu (Slika 5), številu 

oseb v gospodinjstvu (Slika 6), po neto prihodku (Slika 7) ter po tipu naselja (Slika 8), kar 

nam bo precej koristilo pri ugotavljanju lastnosti in obnašanja pivcev cvička in drugih 
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referenčnih vin.  

  

Slika 5: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po poklicu 

 

 

 

 

Slika 6: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po št. oseb v gospodinjstvu 

 

 

Pri analizi rezultatov po prihodkovnih razredih, kakor jih prikazuje Slika 7, je dohodkovne 

razrede potrebno indeksirati zaradi časovne distance od anketiranja do analize rezultatov 

ankete. Minimalna plača v Sloveniji je v času anketiranja znašala bruto 589,19€, v času 
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predstavitve rezultatov (v letu 2016) v tej nalogi pa bruto 790,73€, torej je indeks rasti 

134,21. Medtem je indeks rasti povprečne plače v Sloveniji bistveno nižji, saj je bila 

povprečna bruto plača v času anketiranja 1415,38€, v času predstavitve rezultatov pa 

1571,12€, indeks rasti torej 111,00.  

 

Slika 7: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po mesečnem neto prihodku 

gospodinjstva 

 

 

 

Slika 8: Struktura realiziranega vzorca anketirancev po tipu naselja 
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3.8 Potek raziskave 

 

Najprej smo si ogledali teoretična izhodišča raziskovanja skozi literaturo. Pri anketi, ki 

smo se je lotili že prej, je bil potek raziskave nekoliko zahtevnejši, saj smo se odločili za 

raziskovalno metodo CATI (angl. computer-assisted telephone interviewing) na 

naključnem reprezentančnem vzorcu. Najprej smo morali najti sodelavca, ki nam bo CATI 

metodo pomagal tehnično izpeljati, saj gre za časovno zahtevno operacijo, ki je en anketar 

na tako velikem vzorcu ne more korektno izpeljati. Za tehnično izvedbo CATI anketiranja 

smo izbrali agencijo RM Plus d.o.o. iz Maribora. Potem je sledila pomembna faza – 

sestava vprašalnika. Od vprašalnika je zelo odvisno, kako koristne informacije bomo v 

anketi pridobili, da bomo izpolnili namen in cilje raziskave. Sledilo je anketiranje, ki ga je 

izvajalo 36 anketarjev od 4. do 18. maja 2009. Raziskavo smo izvedli na naključnem, 

reprezentativnem vzorcu populacije, stare 18 ali več let. Velikost realiziranega vzorca je 

bila 1012 anketirancev. Sledila je ureditev pridobljenih podatkov. 

 

Pri intervjujih smo oblikovali kandidatno listo, potem smo intervjuvance kontaktirali. 

Vsakega intervjuvanca smo vprašali za pripravljenost in soglasje, potem smo morali 

počakati, da so intervjuvanci imeli čas za intervju. Ko smo v juniju 2016 opravili vse 

intervjuje, jih je bilo potrebno urediti v enotno pisno obliko. Gradivo je bilo tako 

pripravljeno za  nadaljnjo analizo.  

 

4 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE  

 

Opravili smo kvantitativno in kvalitativno raziskavo – z anketo na vzorcu 1012 

anketirancev in s petimi intervjuji. Tudi skozi proces analize se vedno znova oziramo na 

namen in cilje raziskave ter tako skušamo ugotoviti današnji tržni položaj vina cviček in 

pridelovalcev cvička, proučiti organiziranost pridelovalcev ter oceniti nujne ukrepe 

regulatorja, da bo dejavnost pridelave in prodaje cvička ter celotna vinarska panoga v 

Sloveniji lahko napredovala.   

 

4.1 Analiza  ankete 

 

Rezultate ankete lahko smiselno razdelimo v tri kategorije:  

 

 analiza splošnih rezultatov – analiza odgovorov vseh anketirancev, ki so kompetentni 

za določeno vprašanje,   

 analiza rezultatov pivcev cvička – kjer je že uporabljen filter pivcev, ki najraje pijejo 

cviček, 

 primerjalna analiza – primerjava rezultatov med določenimi skupinami (pivci cvička, 

refoška in terana, pivci drugih vin, pivci v določeni demografski skupini oz. v neki 

drugi relevantni kombinaciji različnih filtrov).  
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Kakor smo že omenili, bomo v analizi ankete uporabili nekaj dodatnih referenčnih točk in 

rezultate za cviček primerjali z rezultati za refošk in teran.  

 

4.1.1 Analiza splošnih rezultatov 

 

Pri analizi nefiltriranih rezultatov na posamezna vprašanja Slika 9 prikazuje, da vino pije 

80% polnoletnih oseb, te pa najraje pijejo nekoliko več rdečega kot belega vina. 

 

Slika 9: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1x) 

 

 
Slika 10 prikazuje odgovore podrobneje po posameznih sortah in zvrsteh. Najbolj 

priljubljena posamezna vrsta vina je bila refošk (16%), sledi mu cviček (14,8%) – obe vini 

sta vodilni tudi glede na delež občasnih pivcev (refošk – 19,8%, cviček – 14%). Sledijo 

teran (kot najbolj priljubljenega ga je označilo 5,4% anketirancev, občasno ga pije pa 

11,7%), rumeni muškat (najbolj priljubljen pri 4,8% anketirancih; občasno ga pije 10,5%), 

merlot (najbolj priljubljen pri 3,5%; občasno ga pije 11%) in traminec (najbolj priljubljen 

pri 3,1%; občasno ga pije 4,6), ostala vina beležijo manj kot 2% med najbolj priljubljenimi 

vini in manj kot v 4,5% po njem posegajo občasni pivci. 
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Slika 10: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1) 

 

 

Približno 80% pivcev vin uživa vina na praznovanjih in ob posebnih priložnostih, 45% jih 

pije doma oz. redno ob jedi, v gostinskih lokalih pa le petina (Slika 11). 
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Slika 11: Struktura odgovorov na vprašanje »Kje oz. ob kakšnih priložnostih običajno 

uživate vino?« (Q2x) 

 

 

Glede oskrbovalnih poti uživalci vina kupujejo vino 40% v trgovinah, v malenkost nižjem 

odstotku (38%) pri zasebnikih in v tretjini primerov sploh ne kupujejo vina, saj se oskrbijo 

sami ali pri sorodnikih; v vinotekah se oskrbujejo le v 6% (Slika 12).  

 

Slika 12: Struktura odgovorov na vprašanje »Kje v vaši družini kupujete vino za domačo 

uporabo?« (Q3x) 

 

 
Polovica uživalcev vina kupuje litrsko stekleničeno vino, dobra tretjina buteljke in slaba 
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tretjina rinfuzo v neoriginalni embalaži (Slika 13). 

 

Slika 13: Struktura odgovorov na vprašanje  »Kakšno vino običajno kupujete?« (Q3a)  

 

 
Slika 14 prikazuje, da največ anketiranih izbere svoje najbolj priljubljeno vino zaradi 

okusa, pitnosti, sladkosti/kislosti in zdravilnega učinka. Najbolj pomembni faktorji na 

sploh za izbor vina so okus, kakovost, pitnost, vrsta vina, vinorodni okoliš, nekoliko manj 

pomembni pa so zdravilni učinek, blagovna znamka, cena, vsebnost alkohola, oblika 

embalaže ter prodajne akcije/reklame. Anketiranci so pomembnost posameznih faktorjev 

ocenili z lestvico od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da sploh ni pomemben, ocena 5 pa, 

da je zelo pomemben pri izbiri vina. 

 

Slika 14: Struktura odgovorov na vprašanje »Pomen faktorjev odločanja pri izbiri vina« 

(Q4s) 
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Zadnje vprašanje in hkrati uvod v podrobnejšo analizo filtriranih odgovorov pivcev cvička 

in pivcev drugih vin je, da le dobri 4% uživalcev vin še niso pili cvička. Cviček redno pije 

(vsaj enkrat na teden) skoraj 12%, le enkrat ga je poskusila slaba tretjina, ob posebnih 

priložnostih ga pije četrtina, vsaj občasno pa cviček pije 30% uživalcev vin (Slika 15).  

 

Slika 15: Struktura odgovorov na vprašanje »Ali ste ga že pili oz. kako pogosto pijete 

cviček?« (Q6)  

 

 

4.1.2 Analiza rezultatov pivcev cvička  

 

Pri podrobnejši analizi pivcev cvička in pivcev vina, ki ne pijejo cvička, si bomo najprej 

ogledali profil pivcev cvička po demografski, dohodkovni, geografski in poklicni strukturi. 

Slika 16, Slika 17, Slika 18 in Slika 19 prikazujejo, da cviček statistično značilno (pri 95% 

zanesljivosti) nadpovprečno najraje pijejo moški, stari 18-29 let, s prihodki gospodinjstva 

626-835€, tisti, ki živijo v gospodinjstvih s 4 člani, po poklicu v največji meri delavci, 

upokojenci in študenti, geografsko pa največji pivci cvička prihajajo iz Jugovzhodne 

(Dolenjske), Savinjske, Osrednjeslovenske in Gorenjske regije. 
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Slika 16: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1x) Filter: 

ljubitelji cvička. Struktura: demografska klasifikacija  

 

 
 

Slika 17: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1x) Filter: 

ljubitelji cvička. Struktura: dohodkovna  klasifikacija  

 

 

--- Koliko je družinskih članov --- 

Živim sam-a (12%) 

2 osebi (20,2%) 

3 osebe (20,1%) 

4 osebe (24,1%) 

5 oseb ali več (23,7%) 

--- Mesečni neto prihodek --- 

do 210€ (1%) 

211-420€ (4,6%) 

421-625€ (8,3%) 

626-835€ (7,4%) 

836-1040€ (7,9%) 

1041-1250€ (5,7%) 

1251-1460€ (4,9%) 

1461-1670€ (5%) 

Več kot 1670€ (19,9%) 

Nimajo prihodkov (0,3%) 

Noče odgovoriti (35%) 
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Slika 18: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1x) Filter: 

ljubitelji cvička. Struktura: geografska  klasifikacija.  

 
Slika 19: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1x) Filter: 

ljubitelji cvička. Struktura: poklic. 

 

 

Konkurenčne prednosti bomo iskali tudi med razlogi za uživanje cvička oz. določenega 

vina, zato bomo v analizi primerjali istovrstne razloge v različnih skupinah anketirancev, ki 

so se različno izjasnile glede najbolj priljubljenega vina. Zanimalo nas bo, na katero mesto 

določen razlog postavljajo ljubitelji cvička, refoška in terana. Ali lahko pričakujemo, da 

bodo določeni razlogi – predvsem pitnost, lahkost in blagodejni učinki ene od ključnih 

snovnih konkurenčnih prednosti cvička?  

--- Kaj ste po poklicu --- 

vodilni delavec, manager, lastnik podjetja 

vodstveni delavec (srednji management) 

samostojni podjetnik, obrtnik 

samozaposlen strokovnjak, svobodni poklic 

zaposlen strokovnjak (najmanj visoka izob.) 

uradnik 

pisarniški delavec 

fizični delavec (modri ovratnik, KV, PKV, NKV) 

kmet 

gospodinja 

nezaposlen 

upokojen 

dijak, študent 
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S 95% verjetnostjo trdimo, da 36% pivcev cvička posega po njem, ker ga imajo doma oz. 

ga ponudijo drugi, kmalu za tem je pomembna pitkost in svežina (35%), tretji je 

pomemben okus, 31% pa jih poudarja blagodejne in zdravilne učinke cvička na organizem. 

Nizko vsebnost alkohola jih čisla le 18%. Geografska zaščita in cena nista pomembna 

razloga za uživanje cvička. Več prikazuje Slika 20. 

 

Slika 20: Struktura odgovorov na vprašanje »Zakaj pijete vino cviček? Izberete lahko dve 

za vas najpomembnejši lastnosti cvička.« (Q7bx) 

 

 

 

Oglejmo si še razloge, zakaj pivci vin ne pijejo cvička: 44% jih pravi, da jim ni všeč okus, 

37% jih pravi, da imajo raje druga vina, prekisel pa je 11% pivcem. Pomenljivo je, da cena 

ni ovira (le dobra 2% omenjata ta razlog), kar kaže tudi dokaj nizko cenovno elastičnost 

kot faktor oblikovanja cene (Slika 21).  

 

Slika 21: Struktura odgovorov na vprašanje »Zakaj ga ne pijete oz. ga ne pijete 

pogosteje?« (Q7ax) 
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Spontano poznavanje blagovnih znamk ponudnikov cvička je zelo slabo, saj 80% pivcev 

cvička ne zna spontano našteti niti enega proizvajalca, 30% jih ne prepozna nobene 

blagovne znamke niti po spodbujenem vprašanju. Od tistih redkih, ki so bili vendarle 

prepoznani, je bila najbolj poznana Kartuzija Pleterje (spontano 1,5%; spodbujeno 50,2%), 

Krška klet – KZ Krško (spontano 5,4%; spodbujeno 43,6%), Gadova peč (spontano 1,7%; 

spodbujeno 30,4%), Martinčič (spontano 1,8%; spodbujeno 28,3%), poznavanje blagovne 

znamke Zajc pa je šibko (spontano 0,3%; spodbujeno 6,4%). Kartuzijo Pleterje spodbujeno 

poznajo nadpovprečno stari 40 ali več let, anketirani z višjo/visoko izobrazbo, s prihodki 

gospodinjstva 1251 – 1460€, upokojeni, iz gospodinjstev z dvema članoma, doma iz 

Jugozahodne Slovenije. Krško klet spodbujeno poznajo nadpovprečno, moški, stari 50-64 

let, z družinskimi prihodki 626-835€, anketirani iz Savinjske, Spodnjeposavske in 

Jugozahodne Slovenije. Gadovo peč spodbujeno nadpovprečno poznajo stari 50 let ali več, 

anketirani z družinskimi prihodki 836-1040€, iz Spodnjeposavske, Jugozahodne Slovenije 

in Osrednje-slovenske regije. Martinčiča spodbujeno poznajo nadpovprečno moški, s 

srednjo izobrazbo, z družinskimi prihodki nad 1670€, zaposleni strokovnjaki, doma iz 

Jugovzhodne Slovenije, za spodbujene poznavalce Zajca pa je značilno samo to, da 

nadpovprečno prihajajo iz Jugovzhodne Slovenije. 

 

Glede na tržni delež pivcev, ki so pili cviček v zadnjem letu in najbolj priljubljene znamke 

cvička, je vrstni red podoben, le da prvo mesto zaseda KZ Krško, na drugem mestu pa je 

Kartuzija Pleterje. Zajc zabeleži manjše deleže (odstotek pivcev, ki ga je pil v zadnjih 12 

mesecih: 2,7%, najraje ga pa pije: 1,2%).  

 

4.1.3 Primerjalna analiza  

 

Refošk nadpovprečno najraje pijejo stari 18-29 let, tisti, ki imajo družinske prihodke nad 

1670€, dijaki in študenti ter anketirani iz Koroške regije. Teran nadpovprečno najraje 

pijejo tisti, ki imajo družinske prihodke 421-625€ ali pa 1461-1670€, in tisti, ki živijo v 

Obalno-kraški ter Goriški regiji. Rumeni muškat nadpovprečno najraje pijejo stari 30-39 

let, s prihodki gospodinjstva 1251-1460€, tisti, ki živijo v gospodinjstvih s tremi člani in 

anketirani iz Podravske regije. Podrobneje rezultate za cviček, teran in refošk prikazujejo 

Slika 22, Slika 23, Slika 24 in Slika 25. 
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Slika 22: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1) + filter: 

cviček, refošk, teran + struktura: dohodkovna klasifikacija 

 

 

 

--- Koliko je družinskih članov --- 

Živim sam-a (12%) 

2 osebi (20,2%) 

3 osebe (20,1%) 

4 osebe (24,1%) 

5 oseb ali več (23,7%) 

--- Mesečni neto prihodek --- 

do 210€ (1%) 

211-420€ (4,6%) 

421-625€ (8,3%) 

626-835€ (7,4%) 

836-1040€ (7,9%) 

1041-1250€ (5,7%) 

1251-1460€ (4,9%) 

1461-1670€ (5%) 

Več kot 1670€ (19,9%) 

Nimajo prihodkov (0,3%) 

Noče odgovoriti (35%) 
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Slika 23. Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1) + filter: 

cviček, refošk, teran + struktura: geografska klasifikacija 
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Slika 24: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1) + filter: 

cviček, refošk, teran + struktura: poklic 

 

 
 

 

--- Kaj ste po poklicu --- 

vodilni delavec, manager, lastnik podjetja 

vodstveni delavec (srednji management) 

samostojni podjetnik, obrtnik 

samozaposlen strokovnjak, svobodni poklic 

zaposlen strokovnjak (najmanj visoka izob.) 

uradnik 

pisarniški delavec 

fizični delavec (modri ovratnik, KV, PKV, NKV) 

kmet 

gospodinja 

nezaposlen 

upokojen 

dijak, študent 
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Slika 25: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1) + filter: 

cviček, refošk, teran + struktura: demografska klasifikacija 

 

Med tistimi, ki ne pijejo vina, so nadpovprečno prisotne ženske, sicer so stari 65 ali več let, 

imajo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, imajo prihodke gospodinjstva 211-420€, 

nezaposleni, upokojeni, tisti, ki v gospodinjstvu živijo sami, in tisti, ki živijo v Obalno-

kraški regiji.  

 

Med razlogi za izbor določenega vina pivci cvička dajejo nadpovprečno velik pomen 

zdravilnemu učinku in vsebnosti alkohola – sicer pa so najbolj pomembni razlogi za pitje 

cvička pitnost, okus, zdravilni učinek in domača pridelava.  
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Slika 26: Struktura odgovorov na vprašanje »Katero vino pijete najraje?« (q1) + filter: 

cviček, refošk, teran + »Zakaj ga imate najraje?« (Q1ax)  
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Zanimivo je, da pivci cvička za izbor svojega najljubšega vina kriterij kakovosti 

označujejo kot zelo pomembnega, kakor prikazuje Slika 27.  

 

Slika 27: Struktura odgovorov na vprašanje »Pomen faktorjev odločanja pri izbiri vina – 

kakovost vina?« (Q4_3) + »Katero vino pijete najraje?« (q1) + filter: cviček, refošk, teran 

 

 
 

 Slika 28: Struktura odgovorov na vprašanje »Kje v vaši družini kupujete vino ta domačo 

uporabo?« + »Katero vino pijete najraje?« + filter: cviček, refošk, teran  

 

 

Zgornja Slika 28 prikazuje, da je za cviček značilen tudi višji delež kupovanja pri zasebnih 
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pridelovalcih, podobno kot pri refošku, ter višji delež lastne oskrbe oz. ga dobijo od 

sorodnikov – podobno kakor teran; v trgovinah pa je najmočnejši refošk.  

 

Največ vina se kupuje ustekleničenega (50%), nekaj manj buteljčnega (37%), najmanj pa v 

rinfusi (32%) – za cviček je značilen višji delež rinfuzne in nižji delež buteljčne prodaje, 

kot je v povprečju, kar prikazuje Slika 29. 

 

Slika 29: Struktura odgovorov na vprašanje »Kakšno vino običajno kupujete?« (Q3a) + 

»Katero vino pijete najraje?« (q1) 

 
Cviček poznajo skoraj vsi pivci vina, dobra četrtina ga je poskusila vsaj enkrat, podoben 

delež ga pije vsaj nekajkrat na leto, četrtina ga pije le ob posebnih priložnostih in 11,5% ga 

pije redno (vsaj enkrat na teden).  

 

Med tistimi, ki sicer vino pijejo vsaj občasno, a še niso pili cvička, so statistično značilno 

nadpovprečno prisotni anketirani z osnovno šolo ali manj, s prihodki gospodinjstva 211-

420 ali 626-835€, anketirani iz Podravske, Goriške in Obalno-kraške regije; enkrat so 

cviček poskusile nadpovprečno ženske, anketirane iz Goriške in Obalno-kraške regije.  

 

Glavni razlogi za pitje cvička so: pitnost (osvežilnost, manj kisline), okus in zdravilni 

učinki ter ker ga imajo sami ali jim ga ponudijo. Glavni razlogi proti pitju cvička so: pivci 

ne marajo okusa, raje pijejo druga vina, kislost (povzroča kislino) ter slabo poznavanje 

cvička.  

  

4.2 Analiza intervjujev 

 

Intervjuje smo pridobili od petih uglednih strokovnjakov na področjih pridelave vina, 

trženja vina, vinske politike in tržnega komuniciranja. Intervjuvanci so:  
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 Dušan Brejc, direktor Vinske družbe Slovenije d.o.o., 

 Mojca Cvetek, podjetnica in izvoznica vin, Amberus d.o.o., 

 Tomaž Gaube, direktor družbe za marketing in komuniciranje Kraft & Werk, d.o.o.,    

 Janez Živič, direktor Kmečke zadruge Krško z.o.o., 

 Božidar Zajc, direktor Kleti Zajc (Sporti d.o.o.). 

 

Za analizo intervjujev smo uporabili mikro pristop – odgovore smo razvrstili po temah in 

odgovorom intervjuvancev dodali povzetek na dotično temo, v katerem smo odgovore 

ovrednotili, jih povezali, komentirali in v skladu z nameni raziskave izpostavili bistvene 

poudarke. Odgovore in mnenja predstavljamo takšna kot so, brez popravkov.  

 

01: Kakšen je po Vašem mnenju trend potrošnje vin v naslednjih 10-20 letih glede na 

lastnosti vin in poreklo?  

 

01_ODG_BZ: Trendi se merijo v prodanih litrih in doseženih prodajnih cenah (posledično 

v višini prometa). Količine prodanega vina v Evropi v zadnjih letih padajo, hkrati pa tudi 

cene. Segment zorenih vin rednih trgatev se zdi stabilen količinsko in cenovno. Gre 

predvsem za alkoholno močnejša in po telesu bogata vina znanih pridelovalcev in leg, ki 

jim poskušajo dati svoj pečat z načinom pridelave in blagovno znamko. Potrošniki so 

ozaveščeni pivci, ki so za boljše vino pripravljeni plačati več. Vina posebnih trgatev so vse 

manj prisotna. V redni potrošnji je težko še zaslediti ledena vina, suhe jagodne izbore… 

količina in promet sta zanemarljiva. Najbolj so priljubljena enoletna, nizko-alkoholna, 

sveža, sadna, iskriva, po telesu lahkotna vina. V tej skupini so lahko bela, rdeča ali 

rdečkasta vina. Po več kot 10 letnem obdobju rdečih vin, v zadnjih 3-5 let zaznavam porast 

priljubljenosti belih vin. Med njimi pa je cviček, ki kaže, da je našel svojo stabilno 

skupino.  Količinsko so najbolj obilne zvrsti velikih kleti (Janževec, Ljutomerčan…) oz. 

kolektivne blagovne znamke (Cviček, Teran…), ki imajo praviloma PTP zaščito. 

Zaskrbljujoč je podatek o porasti deleža potrošnje nizkocenovnih vin, ki praviloma 

prihajajo iz uvoza. Poleg kakovosti je vprašljivo tudi poreklo in zdravstvena neoporečnost. 

zaskrbljujoč pa je tudi motiv kupcev teh vin, ki nikakor ni v duhu razvoja kulture pitja 

vina.  

 

01_ODG_DB: Po oceni OIV se pričakuje mala rast porabe na svetu (+0,2% letno ali več) 

in trajen upad v tradicionalnih državah;francoske sorte povečujejo delež na svetu; manj 

znane sorte le za nišne trge; večji razhod med znanimi porekli in prestižnimi porekli – na 

drugi strani vino kot FMCG; rast penečih vin, ohranjanje deleža rozejev; rast eko/naravnih 

vin, vendar delež prodaje še naprej marginalen; delež belo/rdeče – verjetno še naprej rdeče 

v rahli prednosti; cenovni razredi: gneča v entry level, malo opcij na sredini, na vrhu regije, 

ki bodo sposobne to dejstvo prestižnosti skomunicirati; vsebnost sladkorja le kot fine 

tuning – predvsem pa kar ciljni trg želi – kar pomeni kar velike razlike (kar ni proizvodno 
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možno); večja pozornost namenjena etiketam; nove embalaže; rast svetovne trgovine z 

odprtimi vini (CO2 imprint); trajnostni razvoj.  

  

01_ODG_JŽ: Glede na vse kar danes vemo o tehnologiji, trgu in pivcih vina bodo v 

prednosti sveža vina, določen segment prevzemajo, bodo prevzela biodinamična in 

ekološko pridelana vina. V SLO bo potrošnja verjetno še nižja kot danes, kar pa ne velja v 

svetu. 

 

01_ODG_MC: Pila se bodo sveža vina, bela, rose, rdeča. Organic. Srednje in velike kleti. 

Spromovirati bi bilo treba slovenske lokalne sorte in zvrsti (rebula, zelen, teran … tudi 

cviček) v tujino. Cenovni razred bo odvisen od gospodarske rasti in osveščenosti kupca – 

menim, da vsaj srednji razred, od 6-8€ navzgor. 

 

01_ODG_TG: Glede na razpoložljivo literaturo, trende, kakor spremljamo, kaže, da bo šel 

trend v lažja vina, ki bodo imela manj alkohola, sladkorja, vina, ki bodo s poreklom, z 

zgodbo.  

 

01_POVZETEK: Intervjuvanci ocenjujejo, da bo potrošnja vin v svetu sicer rahlo rasla, da 

bo pa skoraj gotovo doma padala, vendar to ne velja za vse kategorije vin. Na splošno 

lahko opažamo stabilnost znamčenih, kakovostnih in visoko diferenciranih vin, rast 

penečih vin, eko-naravnih vin (delež le-teh je še vedno marginalen), v ospredju bodo 

sveža, lažja vina in vina z manj alkohola, morda še vedno rahla prednost rdečih vin, čeprav 

so bela v zadnjem času spet nekoliko pridobila. Vedno pomembnejša je zgodba, ki se tesno 

navezuje na poreklo. Vedno bolj spoštovana je tudi avtohtonost, naravi prijazna pridelava, 

trajnostni razvoj, okolju prijazno. Manj znane sorte bodo na globalnem trgu zanimive le za 

nišne trge.  

 

02: Kako komentirate oceno, da je cviček po svojih lastnostih morda ravno v smeri 

trenda gibanja povpraševanja po vinih v svetu?  

 

02_ODG_BZ: Cviček je bil uspešen zaradi svoje drugačnosti, ki se je kazala  skoraj v vseh 

lastnostih (alkohol, barva, tradicionalno regijsko vino, način pridelave, kultura zidanic, 

veliko število pridelovalcev…). Te lastnosti mu tudi zagotavljajo prisotnost na trgu v 

bodoče. Verjetno pa bo modno zanihal kot skoraj vsa vina v zgodovini.  

 

02_ODG_DB: Cviček je zakonodajna posebnost pri nas, tradicionalno vino, povsem 

neznano v svetu, trenutno v delnem skladu s trendom lažjih vin, vendar po senzoričnih 

lastnostih odstopa od lastnosti lažjih, svežih vin;  

 

02_ODG_JŽ: Glede na lastnosti, ki jih ima cviček (nizek alkohol, svežina, prijetna kislina) 

lahko rečemo, da je to vino v trendu. Žal pa samo te lastnosti niso dovolj za preboj na tuje 

trge. 
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02_ODG_MC: Cviček je posebnost, katerega je potrebno sporomovirati z zgodbo. Le-ta je 

specifika, ki ga je treba usmeriti v točno določen segment ljudi in njihove potrebe – za 

sveže, pitno vino z nižjim alkoholom so idealne poletne razmere, lahko tudi večerni izhodi.  

 

02_ODG_TG: Cviček temu v veliki meri ustreza glede na nizko vsebnost sladkorja, 

alkohola, da je svežega značaja, sicer rahlo kiselkast… Ampak je v principu lahko za neko 

zgodbo, ki je dosti avtohtona, specifična. Če gledamo širše trende, ki niso samo vezani 

samo na vinski segment ampak na celo prehrambeno branžo, je to zavedanje ali pa želja po 

poreklu, po sledenju izvora prehrambenih izdelkov vedno bolj prisotno. Izdelki, ki bodo 

imeli to geografsko poreklo ali pa to, kar cviček ptp ima, bodo zagotovo lahko 

konkurenčnejši na trgih. Kulinarični trendi so vedno različni, tako kot moda. In zdaj, če se 

razvije celo nova veja, katere spremljevalec bo cviček, je to mogoče tudi neka tržna niša, 

ker bi lahko cviček ali pa v povezavi s kulinaričnimi mojstri razvijali kulinarične trende, 

hrano, kateri bi lahko cviček sledil oz. bi bil idealna dopolnitev kulinarike. Iz tedna v teden 

je ciljnih skupin več. Če v tej diverzifikaciji različnih ciljnih skupin ugotovimo, da so eni, 

drugi tretji ali pa četrti zanimivi za cviček, jih je zagotovo lažje nagovarjati, kakor pa 

posploševati cviček za široko populacijo.      

 

02_POVZETEK: Cviček je zakonodajna in siceršnja posebnost pri nas, v svetu praktično 

neznan, trenutno v trendu lažjih vin, vendar senzorično odstopa od lažjih svežih vin; 

posebne organoleptične lastnosti globalno niso dovolj. Kupce vedno bolj zanima izvor in 

način pridelave, zato bodo izdelki s čisto zgodbo lahko konkurenčnejši. V svetu se množi 

število tržnih segmentov, ciljnih skupin je vedno več, na srečo pa razvoj komunikacijskih 

orodij bolj kot kadarkoli doslej omogoča nagovarjanje takih nišnih skupin. Da bi s cvičkom 

nagovarjali širšo skupino kupcev verjetno ne bi obrodilo sadov, glede na obseg pridelave 

pa to tudi ni potrebno.  

 

03: Kako komentirate oceno, da je cviček med vini svetovni unikat, ki je premalo 

izkoriščen? 

 

03_ODG_BZ: Dokler je bila proizvodnja usklajena z domačo potrošnjo, ni bilo resnih 

potreb po plasmaju na svetovni trg. Zato tudi potencial cvička ni bil resno testiran. Če bo s 

potrošnjo upadala tudi proizvodnja, ne bo dovolj močnih vzvodov, da bi se prodrlo s 

cvičkom izven nacionalnih meja. V primeru, da pa bi bil presežek proizvodnje opazno nad 

potrošnjo, pa cviček ima svojo unikatnost, ki pa jo bo imelo smisel predstaviti svetu. To pa 

košta. 

 

03_ODG_DB: Cviček ni več tako unikaten, je prej posebnost, ki ni skomunicirana, vendar 

premalo originalen, da bi bil obče zanimiv, tudi v analitskem smislu ni tako različen… je 

morda sortno originalen, a to ni prednost samo po sebi. 

 

03_ODG_JŽ: Unikatov ozirama posebnih vin in zgodb je več. Za nas je cviček unikat. 
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03_ODG_MC: Cviček je eno od originalnih svetovnih lokalnih vin kot Chianti. Ko bo za 

malo poznanim vinom stala zgodba, se bo vino lahko začelo tržiti in izkoriščati prednosti 

vina.  

 

03_ODG_TG: Glede na to, da je edino na Dolenjskem, potem je zagotovo unikat. To, da je 

pa premalo izkoriščen oz. stopnja neizkoriščenosti v svetovnem merilu, pa je slovenski 

trend ali značilnost – da vse kar imamo unikum v Sloveniji, premalo izkoriščamo. Gre za 

problem samospoštovanja in samozavesti. Pa je to povezano s cvičkom, pa je to povezano 

z najstarejšo trto na svetu, pod okriljem katere bi se v bistvu celotna vinska branža v 

Sloveniji lahko pozicionirala vključno s cvičkom, pa je to Postojnska jama s človeško 

ribico, pa kurent, pa kranjska klobasa...  

 

03_POVZETEK: Tukaj v mnenjih sogovornikov težje najdemo skupne točke o 

mednarodnih posebnostih cvička, saj so si nekatera mnenja tudi nasprotna, to dejstvo pa v 

primeru mednarodnega trženja opozarja na nujnost nišnega komuniciranja. Eden izmed 

sogovornikov tudi dvomi o cvičkovi dovolj veliki posebnosti, a zanimivo poudarja nekaj, 

na kar smo bili doslej premalo pozorni – sortno originalnost, ki ni prednost sama po sebi, 

ima pa morda potencial v skupni zgodbi z najstarejšo živo trto na svetu, sorte žametna 

črnina, ki je bistvo sortnega sestava cvička. Ampak vendarle ni pričakovati, da bi cviček 

kljub svoji sodobnosti in res specifični zgodbi lahko nagovoril širšo skupino kupcev.  

 

04: Kako ocenjujete trenutno tržno uspešnost cvička glede na njegov potencial?  

 

04_ODG_BZ: Ponovno bi tržno uspešnost meril v litrih in ceni. Cviček je iz uspešnice 

izpred 10-15 let postal stalnica. Prodajne količine se v zadnjih 10 letih niso bistveno 

spremenile, kar pomeni, da je med pivci cviček tržno uspešno vino. Spremenila pa se 

struktura ponudnikov. Mnogi opuščajo proizvodnjo, na drugi strani pa je kar nekaj 

družinskih kleti, ki so iz razreda 10.000 litrov prestopile v razred 100.000 litrov in se 

profesionalizirale, kar pa je povzročilo tržni boj in s tem pritisk na ceno, ki je že vrsto let 

nespremenjena. Ta boj je prinesel koristi predvsem gostincem in trgovcem, saj se cena na 

polici oz. za šankom ni spremenila. Pada le dobavna cena. 

 

04_ODG_DB: V SLO sodi med količinsko pomembne kategorije, blizu belih zvrsti v 

nižjem do srednjem cenovnem razredu; sledi trendu svežih vin, vendar nima nekaterih 

lastnosti: svežina, aromatska intenziteta…neizrazit vinski značaj 

 

04_ODG_JŽ: Kot tip vina je prodaja cvička v Sloveniji še vedno največja. 

 

04_ODG_MC: V Sloveniji je že dolgo uspešnica (kljub kakovosti, ki zelo niha). Dobri 

primerki so dosegli svoj potencial, večina ne. 
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04_ODG_TG: Konkretnih podatkov za to nimam, po občutku bolj z vidika upravljanja 

blagovne znamke cviček se mi zdi, da je preveč razpršenosti med ponudniki cvička in da 

namesto, da bi poenoteno nastopali na trgu (ali slovenskem ali tujem), gre prej za 

posamične poizkuse, bolj ali manj uspešne.  

 

04_POVZETEK: Tržna uspešnost je relativna kategorija, kar so ugotavljali tudi 

sogovorniki s tem, ko so izpostavili različne kriterije. Pa vendar lahko povzamemo, da 

cviček količinsko uspešno nastopa na trgu v celotnem obdobju, je stalnica, ko konzumacija 

vina na domačem trgu pada, uvoz pa kljub temu raste. Cenovno je uspeh nižji, saj je 

prodajna cena na medoragnizacijskem trgu (B2B) relativno padla, na trgu končnih kupcev 

pa je absolutno sicer narasla, relativno pa stagnira. Kakovostno se je cviček sicer krepil, a 

mu po mnenju enega izmed sogovornikov manjkata aromatska intenziviteta in bolj izrazit 

vinski značaj, vendar vprašanje, ali je to glede na pravilnik o cvičku sploh možno izboljšati 

in ob tem ne prizadeti njegovih temeljnih značilnosti in s tem drugih konkurenčnih 

priložnosti. Tudi izrazita razdrobljenost in nepovezanost pridelovalcev cvička botruje 

stagnaciji. Posredno so sogovorniki sporočili, da je diferenciacija tako med cvički samimi, 

kakor tudi v odnosu do drugih vin še vedno prenizka, kar se odraža tudi na ceni.  

 

05: Zakaj je cviček med najbolj prodajanimi slovenskimi vini?  

 

05_ODG_BZ: Drugačnost v barvi, okusu…izjemna pitnost, kulinarična nevtralnost, 

simpatičnost v povezavi z regijskim patriotizmom, domačnost… so glavne  lastnosti 

njegove priljubljenosti. 

 

05_ODG_DB: Tradicionalno močna zgodba, vendar morda v tekmi z RTD – ali ima cviček 

substitut v drugih pijačah? Neznani načini porabe in navade – ni kvantificiranih podatkov 

 

05_ODG_JŽ: Zaradi pozitivnih lastnosti. 

 

05_ODG_MC: Tradicija, lokalpatriotizem. Menim, da ga večinoma spijejo Dolenjci, ki ga 

tudi pridelajo. 

 

05_ODG_TG: edinstvenost, neponovljivost v drugih vinskih pokrajinah.  

 

05_POVZETEK: Tukaj so bili odgovori, zanimivo, precej kratki. Razlog so sogovorniki 

iskali v že omenjenih pozitivnih lastnostih – torej v glavnem v organoleptičnih lastnostih in 

na drugi strani v tradiciji in patriotizmu. Pojavila pa sta se še dva izjemno zanimiva možna 

razloga za uspeh cvička, in sicer: (a) edinstvenost in neponovljivost tudi v drugih vinskih 

pokrajinah – v tem je morda ena od temeljnih konkurenčnih prednosti, saj bi sicer druge 

vinske pokrajine in velike kleti v Sloveniji že lahko ponudile uspešno alternativo cvičku, 

(b) cviček nastopa tudi v segmentu RTD pijač (angl. ready to drink ali alcopops); RTD so 

moderne, pretežno trendne, nizkoalkoholne pijače (Božič, 2005), ki so običajno mešanica 
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več pijač), kar v praksi pomeni, da se cviček uživa ne le kot čisto vino in špricer, ampak 

nastopa tudi v napitkih kot so bambus, polka in drugo. Poskus z rdečim janževcem in 

bizeljčanom kot substitutoma cvička nista uspela resneje ogroziti cvička – niti s snovnimi 

lastnostmi (kemične in organoleptične lastnosti vina) niti nesnovnimi lastnostmi (tradicija, 

ugled, verodostojnost ipd).  

  

06: Kakšne konkurenčne prednosti bi pripisali cvičku?  

 

06_ODG_BZ: Na domačem trgu jih je v večini že unovčil. Neizkoriščena pa ostaja še 

njegovo bistvo. Cviček je vino, ki ni obremenjujoče za telo. Mislim, da so njegove 

priložnosti v povezavi z ekološko pridelavo in z zdravjem.  

 

06_ODG_DB: Verodostojna zgodba, naravno nizek % vol alkohola, lahkost, pitkost, nizka 

trpkost, cenovna sprejemljivost, poletno vino, obča sprejemljivost v smislu nezahtevnosti, 

ni rose in ni rdeče – je rdečkasto? 

 

06_ODG_JŽ: Isto kot v prejšnjih odgovorih. 

 

06_ODG_MC: Sveže, lahko vino z nižjim alkoholom iz prelepe pokrajine. Vino za 

diabetike.  

 

06_ODG_TG: Ene so vezane na sam produkt, torej nizka stopnja alkohola, nizka stopnja 

sladkorja, avtohtonost, omejenost, tipičnost, se pravi zelo nišen produkt, ki bi se ga dalo 

zanimivo tržiti, pozicionirati (zelo malo je lahko posnemovalcev, ni substituta…) širše kot 

v Sloveniji.  

 

06_POVZETEK: Ker je vprašanje smiselno precej podobno prejšnjemu vprašanju, v 

odgovorih intervjuvancev najdemo tudi že znane razloge: pitkost, nizek alkohol, lahkost, ni 

posnemovalcev in ni substituta. Dodatno odgovori prinašajo še nekaj neslišanih poudarkov 

glede konkurenčnih prednosti cvička, in sicer: (1) priložnosti v povezavi z ekološko 

pridelavo, (2) verodostojna zgodba (tu je intervjuvanec mislil morda na stoletno tradicijo 

cvička, evropsko priznano zaščito in nacionalno popularnost), (3) posebna barvna vinska 

kategorija – rdečkasto vino (gre za popolnoma novo in nerezervirano kategorijo vina, ki se 

zdi legitimna in tudi legalna, saj je uzakonjena v Pravilniku o pogojih, ki jih mora 

izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških 

sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v 

prometu (Ur. L. RS, št. 43/04, 127/04, 112/05 in 105/06 – ZVin) in Zakonu o vinu (Uradni 

list RS št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13), ki sta del evropske zakonodaje, 

(4) zdravju izjemno prijazno vino in vino za diabetike (pri čemer je potrebno striktno 

upoštevati prepoved oglaševanja kakršnih koli zdravilnih učinkov alkohola oziroma 

alkoholnih pijač) ter (5) sezonska pijača – poletno vino.  

 



 

54 

07: Ali bi bil lahko cviček na primerljivih razvitih trgih vsaj delno tako uspešen tudi v 

tujini, kakor je doma?  

 

07_ODG_BZ: Lahko. Potrebno bi bilo izbrati trg, ki je sposoben konzumirati npr. 0,5-1 

milijona lit vina in nanj usmeriti vse sile. Tako bi se lahko uspešno povedala zgodba o 

cvičku. Če jo sejemo preširoko, učinkov ne bo. Gre za institucionalne ukrepe, ki bi jih 

moral izvesti regulator trga. 

 

07_ODG_DB: Ne, glej prejšnje odgovore. Rustikalnost.  

 

07_ODG_JŽ: Tako uspešne zgodbe ne pričakujem v tujini. Tudi druga posebna svetovna 

vina so v glavnem lokalne zgodbe. 

 

07_ODG_MC: Z domišljeno promocijo bi. 

 

07_ODG_TG: Zagotovo. To je povezano ravno zaradi tega, ker nima substituta oziroma ni 

primerljivega vina, ni tisočinenega cvička, tako kot je tisočinen souvignon, ampak cviček 

ima to srečo, da je avtohton in da je samo eden in da samo v Sloveniji uspeva tako kakor 

lahko uspeva. To enkratnost se da odlično pozicionirati na kateremkoli trgu, pa poiskati 

potencial oziroma ciljne skupine, ki jih nagovarja. Ciljne skupine so na vseh trgih enake, 

cviček pa je eden in edini. Ni lepšega v tržnem pozicioniranju.     

 

07_POVZETEK: Tudi tukaj so odgovori precej različni, delno nasprotni. Dva 

intervjuvanca ne vidita resnih možnosti za uspeh v tujini, trije intervjuvanci pa so občutno 

bolj optimistični. Med predlogi lahko izluščimo, da je vse sile potrebno usmeriti na tisti trg 

ali tržni segment, ki je sposoben uvoziti resnejšo količino, pri tem pa je pomembna tudi 

strategija in vloga regulatorja. Cviček tudi v tujini nima substituta, je eden in edini ter ima 

odlična izhodišča za tržno pozicioniranje v določenih tržnih segmentih kljub svoji 

rustikalnosti, ki je težava po mnenju enega sogovornika.  

 

08: Zakaj po Vašem mnenju cvička praktično ne izvažamo? 

 

08_ODG_BZ: Prvič, ker ni bilo potrebe. Vse se je prodalo doma. Sedaj pa ambiciozni 

pridelovalci že gledajo v tujino, da bi tako razbremenili domači trg. Uspeha ni bilo zaradi 

razdrobljenega nastopa, nefokusiranega marketinga – skratka neizdelane strategije, kar pa 

je posledica velikega števila neorganiziranih proizvajalcev. 

 

08_ODG_DB: Uvozniki ne iščejo originalnih vin, temveč »stand out« vina in cviček nima 

te lastnosti, je preveč rustikalen v vseh pogledih; je množično vino torej… 
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08_ODG_JŽ: Vsaka posebnost potrebuje veliko več naporov in finančnih vložkov, ki jih 

vsak posameznik ne more zagotoviti. Iz izkušenj vemo, da so pivci cvička po svetu tam, 

kjer so prisotni naši zdomci. 

 

08_ODG_MC: Morda nihče še ni naredil uspešne zgodbe in premalo denarja za PR. 

Količine? Cviček bi se moral tržiti na kozarec, ne na steklenico.  

 

08_ODG_TG: Ker ga vsega spijemo? Ker je cenovno dostopen, pa ga vsega spijemo. 

Prenizko cenjen. Bi se bilo potrebno nehati ukvarjati s slovenskim tržiščem in enotno 

nastopiti na tujih tržiščih. Enostavno ustvariti pomanjkanje cvička v Sloveniji, potem bi se 

pa tudi verjetno razmere spremenile.  

 

08_POVZETEK: Odgovore intervjuvancev oziroma razloge za ne-izvoz, ki so si deloma 

nasprotujoči, lahko razdelimo v tri sklope: (a) ni bilo potrebe po izvozu (bodisi da vina ni 

bilo dovolj bodisi da situacija pridelovalcev ni prisilila v izvoz), (b) ni bilo še primernega 

in dobro pripravljenega poskusa izvoza (razdrobljen nastop, nefokusirani marketing, brez 

strategije, brez nacionalne koordinacije) in (c) razlog je v neizstopajočih organoleptičnih 

lastnostih cvička, da je preprosto premalo izjemen, torej množično vino, v tem segmentu 

pa je konkurenca premočna. Tretji razlog je mnenje enega izmed sogovornikov, ki je v 

nasprotju z oceno večine drugih sogovornikov o izstopajoči snovni lastnosti cvička. Ravno 

ta zadnji konflikt pa je morda četrti razlog za dosedanji ne-izvoz cvička – preprosto o njem 

ni nacionalnega konsenza, da gre za svetovni vinski fenomen, ki ima svojo vrednost in 

zadosten tržni potencial.  

 

09: Kako ocenjujete zahtevnost in strošek pridelave, če bi primerjali tri različna vina 

in sicer cviček, slovenski refošk in avstralski cabernet sauvignon?  

 

09_ODG_BZ: Cviček ima drago pridelavo predvsem zaradi zelo malih in praviloma zelo 

strmih vinogradov. Dodaten strošek je tudi centralno-evropska klima in s tem povezana 

nega vinske trte. Produkcijska cena kilograma grozdja je zato verjetno nekajkrat višja od 

grozdja ostalih omenjenih vin. Zanimivo pa je tudi, da je velik delež pridelovalcev grozdja 

na pol ljubiteljskih in prodajajo presežek. Na eni strani so zelo tolerantni do cene, ki jo 

dosegajo (ker od tega ne živijo), po drugi strani pa so v primeru prenizke cene pripravljeni 

nemudoma opustiti proizvodnjo in posekati vinograd. 

 

09_ODG_DB: Pridelava stroškovno ni prednost; primerjava z resnim rdečim ni 

smotrna/stvarna 

 

09_ODG_JŽ: Zagotovo je pridelava dražja v kontinentalnem delu zaradi vremenskih 

pogojev, na dolenjskem so relativno majhni vinogradi, veliko ročnega dela. Tudi na 

dolenjskem so vinogradniki, ki se glede strojnega dela lahko primerjajo s konkurenco, to 

so večji kompleksi. 
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09_ODG_MC: Najcenejša pridelava je verjetno pri avstralskem cabernet sauvignonu 

(velike površine, mehanizacija, strojno obiranje). Malo dražja je verjetno pridelava cvička 

(ne tako ekstremno nizki donosi, nižji ciljni alkohol).Najdražja med naštetimi tremi mislim 

da je pridelava refoška. 

 

09_ODG_TG: Vsa tri navedena vina imajo zelo primerljive stroške pridelave. Glede na 

zahtevnost kletarjenja na želeno kakovost pa se mi zdi ne bi mogel rangirati, da je recimo 

avstralski caberent sauvignon povezan z višjimi stroški predelave. Cviček ne rabi ležati 

leto ali dve, ampak ga je treba svežega spravit na tržišče, avstralski cabernet sauvignon pa 

mora biti tudi kakšno leto več v sodu kakor cviček.  

 

09_POVZETEK: Pri tem vprašanju smo ob dejstvu, da ceno določa seveda trg, iskali tudi 

odgovore, ali je tradicionalno vinogradništvo na strmih legah ob obilici ročnega dela (ang. 

handcrafted wines) lahko ocenjeno ne le kot strošek, ampak tudi kot konkurenčna prednost 

pri tržnem komuniciranju, ko bi se lahko naslonili na naravnost, eko, tradicijo, kmečkost in 

podobno. Le en intervjuvanec je opozoril na izjemno drago pridelavo cvička v primerjavi s 

pridelavo v tem primeru slovenskega refoška in avstralskega cabernet sauvignona. Po 

odgovorih večinskega dela intervjuvancev, kot da ne kaže iskati konkurenčnih prednosti v 

specifiki ročne pridelave, ki se ji vsaj na srednji rok ne da izogniti.  

 

10: Kakšna se Vam zdi prodajna cena cvička v Sloveniji? Ali bi lahko in pod 

kakšnimi pogoji dosegel višjo ceno tako doma kakor v tujini? 

 

10_ODG_BZ: Trenutno je doma cena cvička nekje na meji pokrivanja proizvodnih 

stroškov (morda celo že pod njo), vsekakor pa ne omogoča razvoja in investicij. Cviček bi 

lahko ponovno dosegel cenovno pozicijo, ko je bil cca 20-50% dražji od vin enakega 

segmenta, ki pa so se danes z njim cenovno izenačila. Ker smo del globalnega trga, je 

lahko njegova cena višja za transportne stroške in dajatve plus marketiška nadgradnja. 

Večji cenovni odmik bi bil možen, če bi znali uspešno predstaviti njegove lastnosti in 

napasti ozek segment kupcev, kar pomeni, da je treba računati na manjše količine.  

 

10_ODG_DB: Cena primerna do višja; višja cena le pod pogojem izboljšanih senzoričnih 

lastnosti in embalaže, trženja, zaščite porekla ipd.… 

 

10_ODG_JŽ: Lahko bi dosegli višjo ceno, pod pogojem, da bi lahko kontrolirali količino 

pridelanega vina v posameznih letih in tako lahko odreagirali na trgu. Bistvenno več bomo 

morali narediti na generični promociji, za kar bi morali prispevati finančna sredstva vsi 

pridelovalci. Danes so to žal bolj individualne aktivnosti nekaterih pridelovalcev. 

 

10_ODG_MC: Trg določa ceno. Cviček ima zelo deljen sloves. Od podcenjevanja do 

lokalnega čaščenja. V tujini je tako: veliki dobičke naredijo male vsote (v angleških 
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supermarketih se najbolje prodajajo vina ki še vedno sodijo v nižji cenovni razred. Zaradi 

višjega standarda kupcev v Angliji je to za nas že srednji razred). 

 

10_ODG_TG: Glede na zdravilne učinke cvička kolikor jih poznam, se mi zdi cviček 

prenizko ocenjen, bolj potrošno, veseljaško vino. V kolikor pa bi se ustvarila ustrezna 

komunikacija, podpora, zavedanje o tem, kaj cviček dobrega prinaša, kakšne so prednosti 

cvička tudi v zdravstvenem smislu, potem bi zagotovo lahko dosegel višjo ceno. V kolikor 

pa recimo tako kot sem prej rekel, se ustvari na domačem tržišču vakuum, ker se ga več 

izvozi, se zagotovo zaradi povečanega povpraševanja tudi na domačem tržišču dvigne 

cena.  

 

10_POVZETEK: Sogovorniki v tej temi niso enotni. Lahko pa povzamemo, da je cena 

prenizka za razvoj investicije in prodor na tuje trge, da je bila relativno že višja, za dvig 

cene pa bi bilo potrebno izboljšati senzorične lastnosti (če je to sploh možno glede na 

pravilnik o cvičku), embalažo, trženje in zaščito, več storiti na generični promociji in 

ustvariti odmik od masovnega veseljaškega cenenega vina. Na domačem trgu je potrebno 

ustvariti pomanjkanje cvička, kar pa je mogoče doseči ob uspehu trženja doma ali izvozu. 

Dodajamo, da bi na ponujeno količino cvička morda daleč najbolj prispevala odprava sive 

ekonomije.  

 

11: Ali menite, da za cviček obstaja t.i. tržna vrzel – torej skupina kupcev, ki iščejo 

prav take lastnosti in koristi, ki jih prinaša cviček?  

 

11_ODG_BZ: Da mislim, da je to prava smer predvsem za izvoz. Domačim pivcem bo to 

težje vgraditi v ceno, ker je cviček doma tako razširjen. 

 

11_ODG_DB: Argument »diabetes« ne vzdrži, ker je sporen vsakršen odvečen energetski 

vnos, torej tudi nizka stopnja alkohola, kljub nizkemu sladkorju pod 2g/liter; zvestoba 

standardnih pivcev je prednost, potrebno je ciljanje na mlajše pivce in morda kakovostna 

variacija navzgor; bistveno: kaj si želijo doseči sami pridelovalci in kaj dejansko 

pričakujejo/želijo pivci? Množično vino ali prestižno? 

 

11_ODG_JŽ: Zagotovo. 

 

11_ODG_MC: Vsekakor. 

 

11_ODG_TG: Glede na značilnosti cvička so to zagotovo sladkorni bolniki, pa glede nizke 

vsebnosti alkohola vsi, ki se radi poveselijo in družijo ob vinu. Glede na blažino cvička, 

glede na navihanost cvička je to lahko milenijska generacija z drugačnim zavedanjem vina, 

z drugačnimi lastnosti, ali pa z drugačnimi pretenzijami uživanja vina. Mladim, ki se šele 

spoznavajo z vinom, je lahko cviček vstopno vino v svet vinske kulture.  
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11_POVZETEK: Pri tem vprašanju so intervjuvanci enotni, da obstajajo tržne vrzeli, ki 

iščejo táko vino kot je cviček, sicer so deljenih mnenj glede diabetikov. Nekoliko lažje bo 

tržne vrzeli najti na tujem, ker so domači potrošniki o cvičku kot zelo razširjenim vinom že 

docela seznanjeni in bi jih morali s prepričevanjem seznaniti o še večjih koristih, kot jih 

poznajo doslej – torej bi potrebovali zunanji uspeh ali mnenje za drugačno percepcijo. Pri 

iskanju tržne vrzeli ali tržnega segmenta se bo potrebno odločiti, ali gre za množično ali 

prestižno vino. Zanimiva je misel, da je cviček lahko vstopnica v vinski svet in morda 

vinski simbol milenijske generacije.  

 

12: Katere so glavne slabosti in nevarnosti – najprej samega vina cviček? 

 

12_ODG_BZ: Organoleptična neizrazitost, skromno telo, tudi obstojnost so lastnosti, ki 

mu ne pomagajo ob prvem stiku z njim. Praviloma pa to več kot kompenzira že ob drugem 

kozarcu.  

 

12_ODG_DB: kot že omenjeno prej, kislina ni problem, svežina in obstojnost lastnosti 

sta… 

 

12_ODG_JŽ: niso to kjučne slabosti, razen obstojnosti 

 

12_ODG_MC: Nestalnost kakovosti. Težko izgovorljivo ime. Kislina – pri dobro 

narejenem cvičku – ni previsoka. Vin z izraženo svežino (kislino) je danes zaradi klime vse 

manj. Barva – nanj lahko gledamo tudi kot krepak rose. Polsuha vina pijejo tako samo še 

Slovenci. Ocene na tekmovanjih so tako ali tako samo še marketinško orodje z največjim 

dobičkom za organizatorje tekmovanj. Svežina, nizek alkohol – to je zelo v trendu sodobne 

kuhinje. Težki tereni in ročno obiranje so dejstva, ki jih je treba kupcu predstaviti in je 

velik plus. Še ideja za konec. Če se odpre kakšno novo tržišče, ki bi zahtevalo večje 

količine, bi moral pridelovalec, ki bi na ta trg uspel plasirati cviček pod svojo blagovno 

znamko, količine pridobiti tudi z nakupom grozdja od drugih vinogradnikov. S kontrolo 

kakovosti in veščo vinifikacijo v svoji kleti. Po vzoru Šampanje. Zajc kot blagovna 

znamka se mi zdi primeren način za prodor na tuje trge. Nanj je vezano veliko pozitivnih 

konotacij, ljudje si ga lahko zapomnijo. 

 

12_ODG_TG: To je sveže vino, ki ga je potrebno relativno hitro konzumirati, se pravi 

staranega cvička ne poznamo ali pa ga je verjetno tehnološko težko narediti oziroma tudi 

verjetno več ni cviček, ne zasledimo ga nikjer na klasičnih vinskih tekmovanjih, morebiti 

je komu prekislo vino oziroma je to konec koncev že stvar okusa – ali ima kdo raje bolj 

kisla ali manj kisla vina, slajša ali manj sladka vina, zagotovo pa je zaradi neke zgodovine 

omejeno uporabljen tudi v kulinariki oziroma se ga mogoče kulinarični šefi izogibajo 

zaradi nizke cene, zaradi svežine, zaradi pozicioniranja, zaradi nedodelane zgodbe… kar so 

vse te slabosti lahko tudi priložnosti za novo pozicioniranje pa za ustvarjanje neke dodane 

vrednosti. Zagotovo je ime cviček lomilec jezikov – lahko je prednost, lahko je izziv 
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poiskati substitut, kako to na mednarodnem tržišču pozicionirati. Zagotovo pa so šžč-ji 

velik izziv v tujini. Tudi najtrši lomilci jezika so lahko zgodbe o uspehu, če je oglaševalski 

budget dovolj velik, da ljudje postanejo na to pozorni. V kolikor pa tega ni, pa je to samo 

lomilec jezikov.  

 

12_POVZETEK: Tudi pri analizi odgovorov na to vprašanje lahko mnenja in ocene ločimo 

na tiste, ki se tičejo snovnih lastnosti vina in tiste, ki govorijo o nesnovnih lastnostih. Torej 

glavne snovne slabosti in nevarnosti so organoleptična neizrazitost, skromno telo, 

obstojnost, eden od sogovornikov pa je omenil med slabostmi tudi svežino. Med nesnovne 

slabosti in nevarnosti pa so intervjuvanci umestili: (a) neprisotnost na klasičnih vinskih 

tekmovanjih, (b) nizek ugled (zaradi nizke cene), zaradi česar se ga kulinarični šefi 

izogibajo, (c) samo ime 'cviček' je lomilec tujih jezikov, poseben izziv predstavlja pa tudi 

šumnik v imenu, ki mu dodatno niža ugled na tujem.   

 

13: Katere so glavne slabosti in nevarnosti načina pridelave cvička?  

 

13_ODG_BZ: Našteto so predvsem stroški, ki pa so po drugi strani marketinške prednosti, 

ki jih je treba znati vgraditi v ceno. 

 

13_ODG_DB: potrebuje »novo« definicijo, več modernosti v vseh pogledih 

 

13_ODG_JŽ: to je naša težava, ki jo ne smejo čutiti kupci 

 

13_ODG_TG: V teh časih je to lahko konkurenčna prednost glede na to, da je velika 

poplava nizkocenovnih vin Južne Amerike, Južne Afrike, tudi Avstralije, kjer so količine 

ogromne, kjer se dosega nizka cena, kjer gre za »industrijsko« proizvodnjo, se lahko 

dejansko cviček pozicionira kot z ljubeznijo pridelano vino, za katerega nobena sraga potu 

ni odveč, da deli zdravje in dobro počutje svojim okuševalci in ljubitelji. Primarna 

razlikovalna prednost je brand cviček, sekundarna informacija pa je lahko ta 

razdrobljenost. Jaz mislim, da mora enotna blagovna znamka zagotovo biti za vse 

cvičkarje, cviček kot cviček, kot generično ime, ki ga je potrebno komunicirati tako kot 

chianti, vsi ostali atributi, če jim tako rečemo, ali pa razlikovalni elementi, kamor sodi levi, 

desni, zgornji in spodnji hrib, so pa v drugem ali pa v tretjem planu, so stvar le neke 

zgodbice, ki se pletejo – zakaj je levi hrib bolj zanimiv kot desni hrib, oziroma da ni 

razprtij med levim in desnim hribom, pa če imamo botra 1, botra 2 ali botra 3 tega ali 

drugega hriba.  

 

13_POVZETEK: Slabosti in nevarnosti načina pridelave cvička so po mnenju enega 

sogovornika težava pridelovalcev, ki je kupec ne sme čutiti, lahko pa to dejstvo morda 

postane konkurenčna prednost v sodobni poplavi nizkocenovnih 'industrijskih' vin, če se 

cviček pozicionira kot 'z ljubeznijo pridelano vino'.  

 



 

60 

14: Katere so glavne slabosti in nevarnosti pridelovalcev cvička in njihove 

organiziranosti?  

 

14_ODG_BZ: Kolikor vem, še ni enotne združbe, ki bi povezovala interese vseh skupin. 

Priljubljenost na osnovi simpatičnosti je že unovčena, nove zgodbe pa morajo biti 

usklajene in finančno podprte. 

 

14_ODG_DB: ptp ni rešitev, je le okvir; večja omejitev pridelovalnega arela, novi pogoji 

zaščite, kakovostna rast, trdnejša organizacija z obveznimi zahtevami na ravni zakonskih 

zahtev za vse pridelovalce; dosledno spoštovanje pridelovalnih zahtev, večja ekskluzivnost 

in manjša količina pridelave, originalne tehnološko-marketinške rešitve; morda prehod od 

ptp na ZGP. 

 

14_ODG_JŽ: ker je to kolektivna blagovna znamka, ima vsak, ki izpolni kriterije, pravico 

pridelati cviček. Na trgu pa bi morali nastopati pod istimi pogoji, ne glede na velikost, ki 

za mene ni noben kriterij. Manjka nam nadgradnja pravilnika p.t.p.-znamkica in 

evidentiranje vseh pridelanih količin vina 

 

14_ODG_TG: Imam občutek – to, kar sem prej rekel – da je moj hrib bolj primeren za 

cviček kot tvoj hrib, da znam boljši cviček bolje delati na mojem hribu kot ti na tvojem, da 

se je bolje truditi za to, da prodam svojih 5000 steklenic cvička z zelo zašvicano srajco, kot 

pa da dava skupaj vsak 5000 steklenic cvička pa z manj zašvicano srajco prodajava cviček 

ne samo sosedom v sosednjo dolino ampak na svetovnem trgu. Po mojem prepričanju 

imamo relativno dosti dobrih pridelovalcev cvička, ki pa niso povezani, zaradi tega ni 

enotnega nastopanja na trgu, zaradi tega tudi ni ustrezne pozicije cvička na trgu, zaradi 

tega tudi ni cviček toliko prepoznaven. Lahko bi združili sile pa teh nekaj 100 hektarjev ali 

pa tisoč hektarjev cvička, ki ga imamo, uspešno tržili in bi se hvalili s tem, da je Slovenija 

ena velika destinacija za Cviček, potem je Dolenjska destinacija za tisoč različnih vrst 

cvička.  

 

14_POVZETEK: Med slabosti organiziranosti pridelovalcev intervjuvanci štejejo 

predvsem: (a) neobstoj enotne združbe, ki bi povezala interese vseh skupin, enotno 

nastopila na trgu in bila finančno podprta, (b) preohlapna organizacija, (c) nespoštovanje 

pravil, (d) večja ekskluzivnost in (e) ozkogledost in zavist pridelovalcev, ki se bojijo 

sodelovanja.  

 

15: Katere so glavne slabosti in nevarnosti trga oz. politike?  

 

15_ODG_BZ: Nekaterih stvari prostemu trgu nima smisla odvzeti, če je to v interesu 

kupcev in pridelovalcev. Pri cvičku pa imamo anomalijo, da je največkrat ponarejeno vino 

v Slovenji in to predvsem v segmentu sivega. Vpeljati bi bilo potrebno zaščitne 
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mehanizme, naprimer markica originalnosti in tudi več kakovostnih razredov cvička, kar bi 

omogočalo cenovne odmike. 

 

15_ODG_DB: možnost afere zaradi že naštetega, cviček nima vertikalne vrednostne 

lestvice, je le enotna prodajna kategorija; siva ekonomija ubija razvoj kategorije in 

onemogoča kakovostno rast pri vseh pridelovalcih; zaščita cvička je nezadostna v vseh 

pogledih; poanta: ali značaj terroirja – in je to ključen argument ali značaj originalnih 

senzoričnih lastnosti – oboje je težko hkrati izvesti in trajno skomunicirati; rajonizacija je 

ključ do dejanske originalnosti; premalo sodobnih raziskav v vseh delih pridelave in 

trženja. 

 

15_ODG_JŽ: zaradi nereda in nepripravljenosti našega ministrstva, da uredimo vinsko 

branžo, imamo težavo, ki jo navajaš. 

 

15_ODG_TG: Nasplošno je slovenski ali pa vinski trg tako … velika cokla tega trga je 

siva ekonomija, ki ni regulirana in po mojem mnenju zanalašč ni regulirana, ker bi se dalo 

sivi trg preprosto zregulirati tako kot so to naredili Avstrijci in bi samo pobarvali kapico 

vsake vinske steklenice v ustrezno dogovorjeno barvo, ki bi imela svojo registrsko številko 

in bi bila zadeva s sivo ekonomijo enkrat za vselej rešena. Potem bi se tudi zagotovo 

cenovna politika spremenila, pa tudi potreba po skupnem nastopanju bi bila zagotovo 

večja. Samo s skupnimi močmi bi se dalo potem na trgih bolj kakovostno nastopati, pa tudi 

prodajati kakovostni cviček.     

 

15_POVZETEK: Ključne slabosti trga oziroma politike so glede na te in prejšnje 

odgovore: (a) izjemno razbohotena siva ekonomija, ki duši urejene tržne igralce na trgu 

vina, je najbolj pereč problem, ki ga regulator še ni odpravil, (b) manjka nadgradnja 

pravilnika z obveznim evidentiranjem vseh pridelanih količin, (c) manjka uzakonjena 

kakovostna diverzifikacija, ki bi ustvarila vertikalno vrednostno lestvico, (e) niso 

vzpostavljeni enaki pogoji za vse pridelovalce ne glede na velikost in (f) ni enotne 

blagovne znamke.    

 

4.3 Preverjanje raziskovalnih hipotez  

 

V teoretičnem delu naloge smo oblikovali raziskovalne hipoteze. Če smo jih želeli 

preveriti, smo morali opraviti tako kvantitativno raziskavo z anketo kakor kvalitativno 

raziskavo z intervjuji. Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo hipoteze preizkušali in 

nanje odgovorili pritrdilno ali zavrnilno, tudi v teh odgovorih na hipoteze pa bomo iskali 

dodatne informacije za konkurenčne prednosti, priložnosti organiziranja pridelovalcev in 

potrebne ukrepe regulatorja. Rezultate ankete kot kvantitativne raziskovalne metode smo 

obdelali s programom SPSS. Ključne rezultate statističnega izračuna bomo predstavili v 

odgovoru na hipotezo, podrobnejše izračune pa v prilogi k nalogi.  
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Hipoteza 1: Cviček je med najbolj priljubljenimi vini v Sloveniji. Za potrditev ali 

zavrnitev te hipoteze smo potrebovali kvantitativno raziskovalno metodo v obliki ankete. 

Frekvence odgovorov na vprašanje q1, katero vino pijete najraje, povedo, da je najbolj 

priljubljeno vino refošk (16%), sledi mu cviček (14,8%), na tretjem mestu pa je teran 

(5,4%). Nujna je bila tudi podrobna statistična obdelava podatkov z orodjem SPSS, da smo 

preverili, ali cviček res sodi med najbolj priljubljena vina. Hipotezo smo testirali z dvema 

Wilcoxovima neparametričnima z-testoma tako, da smo najprej testirali razliko med 

cvičkom in refoškom. Rezultat z-testa je z=-0,67, stopnja statistične značilnosti 

(signifikanca) pa je 0,505 (dvostranska). Ker je signifikanca >0,05, zavrnemo trditev, da 

sta deleža cvička in refoška statistično značilno pri 95% zanesljivosti različna, kar pomeni, 

da bi v realnosti lahko sklepali, da je priljubljenost najbolj popularnih vin – cvička in 

refoška – približno enaka, če upoštevamo 95% zanesljivost. Če primerjamo priljubljenost 

cvička še s teranom, pa ob z=-6,55 in dvostransko signifikanco=0 (torej <0,05) sprejmemo 

trditev, da sta deleža statistično značilno pri 95% zanesljivosti različna. To pomeni, da bi v 

realnosti lahko sklepali, da sta priljubljenost cvička in terana različna, če upoštevamo 95% 

zanesljivost oz. da je cviček dejansko bistveno bolj priljubljen kot teran in tudi vsa druga 

vina razen refoška. Cviček in refošk sta torej najbolj priljubljeni vini v Sloveniji, njuna 

priljubljenost pa je približno enaka. Hipotezo 1 lahko potrdimo.   

 

Hipoteza 2: Značilna faktorja za izbiro cvička sta nizek alkohol in zdravilni učinki. 

Za potrditev te hipoteze bomo uporabili rezultate ankete in rezultate intervjujev. Pri analizi 

rezultatov kvantitativne raziskave smo ponovno uporabili SPSS in primerjali vrednosti 

faktorjev na celoti in pri tistih, ki jim cviček ni najbolj všeč. Pri ljubiteljih cvička lahko 

ugotovimo, da so razlike male – največje so pri zdravilnem učinku, vinorodnem okolišu in 

vsebnosti alkohola. S t-testom na razliki srednjih vrednosti na dveh pod-vzorcih (tistih, ki 

imajo najraje cviček, in tistih, ki imajo najraje druga vina) pogledamo, ali so razlike 

statistično značilne pri 95% zanesljivosti. Pri vseh faktorjih razen pri faktorjih Q4_3 

(kakovost vina) in Q4_8 (oglasi in prodajne akcije) lahko predpostavimo enakost varianc 

(to pove Leveneov test enakosti varianc, ki samo pri omenjenih dveh faktorjih da 

signifikanco <0,05). T-test enakosti srednjih vrednostih na dveh neodvisnih vzorcih (tistih, 

ki imajo najraje cviček, in tistih, ki nimajo najraje cvička, pove, da je razlika statistično 

značilna samo pri faktorjih Q4_4 (vsebnost alkohola) in Q4_10 (zdravilni učinek), kar 

pomeni, da samo pri teh dveh faktorjih lahko zavrnemo ničelno hipotezo, da sta srednji 

vrednosti pri 95% zanesljivosti enaki, saj je signifikanca <0,05. (Q4_4: t=3,62; prost. 

st.=795,67; sign.=0,000 in Q4_10: t=2,59; prost. st.=795,67; sign.=0,010). Faktorja 

'vsebnost alkohola' in 'zdravilni učinki' se statistično značilno pri 95% zanesljivosti 

razlikujeta pri tistih, ki imajo najraje cviček, in tistih, ki nimajo najraje cvička. Oba 

omenjena faktorja sta za tiste, ki imajo najraje cviček, statistično značilno bolj pomembna.  

 

Hipotezo smo preverjali tudi med odgovori intervjuvancev v kvalitativni raziskavi. Faktor 

'vsebnost alkohola' kot pomemben faktor za nakup poudarjajo tudi intervjuvanci, ko nizek 

alkohol enotno omenjajo v odgovorih na 6. vprašanje 'Kakšne konkurenčne prednosti bi 
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pripisali cvičku?', ko omenjajo 'naravno nizek % vol alkohola', 'cviček je vino, ki ni 

obremenjujoče za telo', cviček je 'lahko vino z nižjim alkoholom' in prednost je 'nizka 

stopnja alkohola'. Hkrati intervjuvanci razmeroma enotno ocenjujejo tudi, da je nizek 

alkohol v trendu potrošnje vin, cviček pa je vino v trendu in tudi zato popularno. Med 

intervjuvanci je mnenje o faktorju 'zdravilni učinki' manj enotno, saj en intervjuvanec 

dvomi, da bi cviček lahko ciljal na vrzel diabetikov. Sicer pa intervjuvanci večinsko 

omenjajo zdravju prijazne lastnosti cvička kot prednost. Ko slednje povežemo tudi s 

statistično značilnim faktorjem izbire cvička v anketi, hipotezo 2 lahko potrdimo. 

 

Hipoteza 3: Regulator ne izvaja nujnih ukrepov za ureditev trga, razvoj in rast 

dejavnosti pridelave vin (cvička). Pri potrditvi te hipoteze potrebujemo rezultate iz 

kvalitativne in kvantitativne raziskave – torej odgovorov iz intervjujev in ankete, ki jih 

bomo poskušali podkrepiti še z drugimi viri. Intervjuvanci so odgovore na to temo 

smiselno podajali pri več vprašanjih, iz ankete pa bodo prav prišla le nekatera vprašanja, ki 

nakazujejo na izbrani problemski sklop. Ugotoviti moramo tiste sistemske težave in 

anomalije, ki omejujejo razvoj vinarstva in za reševanje katerih ima regulator vse potrebne 

inštrumente in sredstva, a teh inštrumentov ne uporablja, ne sprejme potrebnih ukrepov ali 

pa ni učinkovit. Izstopajoče sistemske težave, za katere intervjuvanci krivijo regulatorja, 

smo razdelili v naslednje sklope:   

 

a) evidentiranje vina – nekatere izmed trditev intervjuvancev so: »manjka nam nadgradnja 

pravilnika PTP – znamkica in evidentiranje vseh pridelanih količin vina«, »lahko bi 

dosegli višjo ceno, pod pogojem, da bi lahko kontrolirali količino pridelanega vina«, 

»pri cvičku pa imamo anomalijo, da je največkrat ponarejeno vino v Slovenji« ter 

»vpeljati bi bilo potrebno zaščitne mehanizme, na primer markica originalnosti«. 

Evidentiranje vina na trgu države EU urejujejo različno. Oblika in način evidentiranja 

nista toliko pomembna, kakor to, da je vsa količina cvička na trgu znanega porekla in 

da so možnosti zlorab praktično izničene. Neevidentirano vino na trgu močno povečuje 

možnosti sive ekonomije in znižuje kakovostne standarde zaščitenih vin, predvsem vin 

s PTP oznako. Eden izmed bolj učinkovitih inštrumentov evidentiranja vina je obvezna 

evidenčna markica, ki jo je uspešno uvedla na primer tudi Hrvaška. Regulator doslej ni 

bil pripravljen uvesti tega ali kakšnega drugega enako učinkovitega ukrepa.  

 

b) siva ekonomija – intervjuvanci navajajo: »siva ekonomija ubija razvoj kategorije in 

onemogoča kakovostno rast pri vseh pridelovalcih« in »velika cokla tega trga je siva 

ekonomija, ki ni regulirana in po mojem mnenju zanalašč ni regulirana, ker bi se dalo 

sivi trg preprosto zregulirati tako kot so to naredili Avstrijci«. Na trgu se na sivem trgu 

(torej brez ustrezne obdavčitve) proda kar okrog 60 odstotkov vsega v Sloveniji 

pridelanega vina (Šoštarič, 2016). Davčna vrzel na področju vina je v Sloveniji daleč 

nadpovprečna, saj je povprečna davčna vrzel v letu 2011 znašala manj kot 10% 

(Statistični urad Republike Slovenije, b.l.). Tudi v analizi ankete vsaj dva kazalca 

pomembno opozarjata na izjemno visok delež sive ekonomije: (1) delež  kupcev, ki se 
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s cvičkom ne oskrbuje v trgovinah, gostiščih in vinotekah temveč pri zasebnikih, je 

vrtoglavih 38%, ter (2) delež pivcev cvička, ki ne zna spontano našteti niti enega 

pridelovalca cvička oz. blagovne znamke cvička, znaša kar 80%, 30% pa jih ne 

prepozna nobene blagovne znamke niti po spodbujenem vprašanju. Regulator ni 

učinkovit v pregonu sive ekonomije.  

 

c) predelava grozdja v vino kot osnovna kmetijska dejavnost – nekatere izmed trditev 

intervjuvancev so: »…z obveznimi zahtevami na ravni zakonskih zahtev za vse 

pridelovalce« in »na trgu pa bi morali nastopati pod istimi pogoji, ne glede na 

velikost«. V državah članicah EU proizvajalec vina ni klasificiran v osnovni kmetijski 

dejavnosti in obdavčen po njej, ampak je obravnavan kot podjetnik, ki mora beležiti 

prihodke in odhodke oziroma imeti mora računovodstvo. Torej ne more poslovati kot 

fizična oseba in legalno brez računa prodajati vina, kar je pri nas mogoče, saj je po 

zakonu o kmetijstvu pridelava vina iz lastnega grozdja osnovna dejavnost in s tem 

obdavčena po katastrskem dohodku (v nadaljevanju KD). Da je nameravana ureditev 

milo rečeno neustrezna, potrjuje tudi stališče strokovnega odbora za vinogradništvo pri 

Zadružni zvezi Slovenije, ki je v javni obravnavi take zakonske ureditve med drugim 

ministrstvu za finance predlagal, da se izenačijo pogoji vseh obveznosti za vse 

prodajalce vina na trgu. V Avstriji, denimo, je že z definicijo, da je predelava grozdja v 

vino (vseeno če iz lastnega grozdja ali dokupljenega) proizvodna oz. predelovalna 

dejavnost – torej ni kmetijska dejavnost – poskrbljeno za red v kmetijski in davčni 

zakonodaji: do grozdja si kmet in fizična oseba, ko proizvajaš vino oz. predeluješ 

grozdje v vino za prodajo pa nisi več kmet, ampak podjetnik, ki posluje kot podjetje 

(Šoštarič, 2016). Regulator ne želi vinarstva umakniti iz osnovne dejavnosti.  

 

Intervjuvanci v splošni kritiki delovanja regulatorja kritično navajajo še, da »zaščita cvička 

je nezadostna v vseh pogledih« ter da »zaradi nereda in nepripravljenosti našega 

ministrstva, da uredimo vinsko branžo, imamo težavo«. Hipotezo 3 lahko utemeljeno 

potrdimo.  

 

4.4 Povzetek prednosti in slabosti cvička in dejavnosti 

 

Po opravljenih raziskavah in pred oblikovanjem priporočil si oglejmo povzetek prednosti 

in slabosti cvička ter dejavnosti pridelave cvička, priložnosti pa bomo vpletli neposredno v 

priporočila, ki sledijo v naslednjem poglavju. Cviček je torej med pivci vina zelo dobro 

poznan in je skupaj z refoškom najbolj priljubljena posamezna vrsta vina  v Sloveniji. 

Prednosti vina cviček so:  

 

I. zaščiteno avtohtono evropsko vino, pridelano le na točno določenih legah Dolenjske 

(angl. Protected Designation of Origin) ; 

II. izjemno nizek alkohol in sladkor hkrati (od 8,5 do 10% vol. alkohola ter reducirajoči 

sladkor največ 2,5 g/liter) – verjetno najlažje vino iz zrelega grozdja na svetu;  
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III. najbolj priljubljeno vino v določeni vinsko razviti evropski državi; 

IV. redka zakonita mešanica rdečih in belih sort ter sortna originalnost;  

V. redko vino uzakonjene rdečkaste barve;  

VI. pridelava je omejena na približno 7 mio litrov (glede na zakonite površine);  

VII. vino vselej znanega letnika in vinorodnega okoliša (angl. vintage); 

VIII. bistvena sorta je žametna črnina – sorta najstarejše žive trte na svetu, ki tudi raste v 

Sloveniji; 

IX. pivci in del javnosti mu priznavajo blagodejne oz. zdravilne učinke, hkrati pa je zelo 

pitno in osvežilno vino; 

X. narejen po stoletni tradiciji, v klasični pridelavi iz grozdja, ni narejen iz ekstrakta in 

vode kot mnoga sodobna vina – torej brez dodatkov ekstrakta, vode ali sladkorja, 

pridelano na tradicionalni način; domače vino, ki ima manj škodljivih primesi (npr. 

žvepla), za katerega tudi zaradi strogega pravilnika kupec ve, kako je 'pridelano'; 

vino, ki ga potrošnik lahko kupi od prijateljev/znancev/sorodnikov;  

XI. vino iz ročno obranega grozdja (angl. hand-harvested); 

XII. v svetovnem trendu svežih in lahkih vin. 

 

Slabosti cvička, njegove pridelave in dejavnosti:  

 

i. siva ekonomija – izjemno velik obseg, ki presega 50% pridelave; 

ii. slabo evidentirana pridelava in prodaja in posledično ogromno ponaredkov;  

iii. razdrobljenost pridelave in močna notranja konkurenca, okoli 7000 vinogradnikov, 

več kot 100 različnih etiket na trgu, nesodelovanje, nepovezovanje; 

iv. ni povezovalnega subjekta, ki bi povezal večino pridelanega cvička (za trg); 

v. nizka diferenciacija med cvički in zato ozek cenovni razpon, nima vertikalne 

lestvice;   

vi. uzakonjena izjemno visoka osebna poraba na kmetijsko gospodarstvo, kar je tudi 

pomemben vir sive ekonomije; v Sloveniji obstaja 40% delež pridelave vina, ki je 

namenjen samouporabi – ta del pridelave torej krepi sivi trg, vinske kleti pa tako 

tekmujejo z vinom, ki ga na trgu sploh ni (Šoštarič, 2016);  

vii. draga pridelava na strmih legah na nadmorski višini nad 210m, veliko ročnega dela;  

viii. (pre)lahkotno vino z manj izrazitim vinskim značajem, rustikalnost; 

ix. stereotipi, kot na primer, da je kisel, vino nižje kakovosti, množično vino in da je 

premalo 'resno' vino; 

x. padec potrošnje vin na domačem trgu; 

xi. ni strategije vinarstva, ki bi vinarjem ponujala potrebne informacije za investiranje in 

razvoj;  

xii. ni nacionalne vinske blagovne znamke, prenizek ugled regije, ki znižuje vrednost 

slovenskih vin;  

xiii. pasivnost regulatorja, ki čaka, da se bodo vinarji sami dogovorili, kako in kaj, kar je 

v nasprotju z njegovim poslanstvom.  
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4.5 Priporočila pridelovalcem in regulatorju 

 

Za razvoj konkurenčnih prednosti na notranjih in zunanjih trgih so lastnosti v prejšnjem 

podpoglavju dobrodošle, vendar niso dovolj – preseči morajo tudi slabosti. Ker govorimo o 

vinarski dejavnosti, je primerno tržno komuniciranje ali t.i. zgodba še toliko pomembnejša. 

Slovenci cviček poznajo in za napredovanje na domačem trgu je predstavljanje njegovih 

lastnosti pomembno, ni pa ključno. Namreč bistvena ovira za razvoj cvička in predvsem 

njegove cene doma je odprava njegovih strukturnih ovir, prebuditev regulatorja, da 

vzpostavi spodbudno urejeno okolje za pridelavo in trženje cvička in drugih dolenjskih 

odličnih vin ter povezovanje pridelovalcev. Kajti uspeh dolenjskega vinarja ali skupine 

vinarjev na tujem bo v veliki meri odvisen od poslovnih uspehov in urejenosti trga cvička 

na domačem trgu zaradi vsaj naslednjih razlogov: (a) prodor na tuje trge je investicija, ki si 

jo praviloma lahko privošči le poslovno uspešen poslovni subjekt ali skupina, (b) 

konkurenčne prednosti morajo biti zanesljive, (c) špekulativne poteze prostih jezdecev 

(angl. free rider) lahko ogrozijo verodostojnost in uspeh vlagateljev na tuje trge ter (d) 

kupci in potrošniki so vedno bolj obveščeni, zato bi nizka samopodoba, nespoštovanje ali 

mlačen odnos do dolenjskih in slovenskih vin doma škodovali prodaji na tujih trgih.   

 

Priporočila za ureditev domačega trga in trženje cvička doma lahko razvrstimo v več 

sklopov: 

 

1. obvezno evidentiranje vsega cvička na vseh trgih, ob tem pa močno pomnožiti vinarsko 

kontrolo (npr. obvezna evidenčna cvičkova markica);  

2. ustanoviti agencijo za cviček in vina Dolenjske (ki mora biti pomemben partner ali del 

nacionalne agencije za vino), ki obvezno povezuje vse (!) tržne pridelovalce in ima vsaj 

naslednje naloge:  

a. razviti strategijo dolenjskega vinarstva, sooblikovati strategijo slovenskega 

vinarstva;  

b. razviti skupno blagovno znamko cviček in Dolenjska, sodelovati pri nacionalni 

vinski blagovni znamki;  

c. nadgradnja pravilnika o cvičku – definirati barvni odtenek, uvesti več 

kakovostnih razredov ter vzpostaviti znak certificirane višje kakovosti cvička;  

d. strateško izbrati in prednostno razvijati vsaj še dve atraktivni dolenjski vini; 

e. celovita PR in oglasna kampanja za promocijo cvička, njegovih prednosti, 

urejevanja trga, Dolenjske, kulinarične univerzalnosti cvička in dolenjskih vin  

ter nenazadnje vinarjev – kovati dolenjske vinarske zvezde;  

f. redno izvajati raziskave, spremljati prodajo, kliping;  

g. spodbujati skupno trženje, višjo prodajno ceno; 

3. vinarstvo prekategorizirati iz osnovne kmetijske dejavnosti v predelovalno;  

4. uzakoniti bistveno nižjo neobdavčeno osebno porabo na kmetijsko gospodarstvo.; 

5. s primerno subvencijsko politiko zmotivirati vinarje, da se pogodbeno povezujejo in 

skupno nastopajo do dobaviteljev in kupcev;  
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Nadaljujmo še s priporočili za prodor cvička na tuje trge:  

 

6. privlačna subvencijska politika, ki bo pogodbeno povezala vinarje v skupnem nastopu 

na tujih trgih – celovito s povezavo določenih poslovnih funkcij, skupnimi raziskavami 

in tržnim komuniciranjem in ne le s skupnim nastopom na sejmih; 

7. ustanovitev izvoznega grozda, skupine pridelovalcev ali drugačne oblike pogodbenega 

partnerstva za izvoz cvička in dolenjskih vin ter zavarovati bodoče investicije v tuj trg 

pred prostimi jezdeci;  

8. se povezati s slovenskimi vinarji-izvozniki in drugimi pridelovalci-izvozniki podobnih 

izdelkov, prebuditi komplementarni motiv, razširiti partnerstvo in pridobiti priporočila 

za določene trge;   

9. izvesti mednarodno tržno raziskavo, na osnovi katere združenje pridelovalcev ob 

priporočilih drugih partnerjev-izvoznikov najde najperspektivnejši trg in tržni segment, 

kjer je možen plasmá resnejše količine cvička (in drugih dolenjskih vin);  

10. najti ali oblikovati skupnega zastopnika na izbranem trgu;  

11. oblikovanje trženjskega komunikacijska koncepta z izbranimi konkurenčnimi 

prednostmi in pričeti s trženjem.  

 

»Na tujih trgih mora biti Slovenija ena velika destinacija za cviček, Dolenjska pa 

destinacija za tisoč različnih vrst cvička« (Gaube, 2016).    

 

SKLEP  

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti današnji tržni položaj cvička in pridelovalcev, 

proučiti organiziranost pridelovalcev ter oblikovati priporočila pridelovalcem in 

regulatorju, da bo dejavnost pridelave in prodaje cvička ter celotna vinarska panoga v 

Sloveniji napredovala.  

 

Po teoretični obravnavi konkurenčnih prednosti in konkurenčnih priložnosti sodelovanja 

pridelovalcev ter analizi vinarske panoge vina cviček in njegove pridelave, smo pripravili 

raziskovalna izhodišča (paradigmo raziskovanja, namene, cilje in raziskovalne hipoteze) 

ter metodološki okvir raziskave in obdelave podatkov.  

 

Ves čas smo se izogibali že znanim ugotovitvam na področju pridelave cvička in vinarstva 

in se pripravljali na ključno dodano vrednost – pridobitvi novih podatkov, ki bi lahko 

prispevali k oblikovanju praktičnih in uporabnih priporočil tako pridelovalcem kot 

regulatorju.  

 

Kvantitativno raziskavo smo opravili v obliki obsežne ankete na naključno izbranem in 

reprezentativnem vzorcu s pomočjo strukturiranega vprašalnika in metodo CATI. Pri 

analizi smo podrobno predstavili frekvenčne porazdelitve odgovorov, ki smo jih tudi 

križno kombinirali, potrebovali pa smo tudi statistično obdelavo podatkov z orodjem 
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SPSS. Kvalitativno raziskavo smo opravili z intervjuvanci z različnih področij, pri analizi 

odgovorov pa smo uporabili mikro pristop, kar pomeni, da smo odgovore razvrstili po 

temah, pri vsaki temi pa dodali povzetek. S pomočjo vseh rezultatov smo testirali in 

potrdili raziskovalne hipoteze, da je cviček skupaj z refoškom najpopularnejše slovensko 

vino, da sta značilna faktorja za izbiro cvička nizek alkohol in zdravilni učinki ter da 

regulator ne izvaja nujnih ukrepov za ureditev trga, razvoj in rast dejavnosti pridelave vin 

(cvička).  

 

Da bi lahko v ključnem delu naloge oblikovali priporočila, smo po rezultatih raziskav 

povzeli ključne prednosti in slabosti cvička, organizacije dejavnosti in ureditve trga. Pri 

priporočilih smo le-ta razdelili v dva dela. Za ureditev domačega trga in trženje cvička 

doma je potrebno obvezno evidentiranje pridelave in nastopanja na trgu za ves cviček na 

vseh trgih, povezovalni subjekt (npr. agencija za cviček), umakniti vinarstvo iz osnovne 

kmetijske dejavnosti, s subvencijami bolj motivirati dolenjske vinarje k skupnemu nastopu 

na domačem in tujem trgu ter uzakoniti nižjo osebno porabo. Priporočila za prodor cvička 

na tuj trg lahko strnemo: privlačnejša subvencijska politika, ki bo pogodbeno povezala 

vinarje v skupni nastop na tujih trgih, ustanovitev izvoznih skupin pridelovalcev, 

partnerstvo s slovenskimi vinarji-izvozniki in drugimi pridelovalci-izvozniki, mednarodna 

tržna raziskava za izbor trga in tržnega segmenta, skupni zastopnik na izbranem trgu ter 

oblikovanje trženjskega načrta pred pričetkom trženja.  

 

Ocenjujemo, da ima cviček lahko svetlo prihodnost in resne možnosti za občuten razvoj, 

vendar le ob ureditvi trga in dejavnosti ter primerni organiziranosti pridelovalcev. Samo 

vino in pridelava imata dovolj izvirnih prednosti in priložnosti, na katerih je moč graditi 

uspešno zgodbo. To lahko upravičeno sklepamo na osnovi doslej še neobjavljenih 

podatkov in ugotovitev. Opazne rezultate lahko pridelovalci in dejavnost dosežejo že pri 

upoštevanju priporočil, katerih izvedba finančno sploh ni zahtevna.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 

 

ANK: OZNAČI SPOL IN NADALJUJ! 

D2 SPOL 

 

1 moški 

2 ženski 

 

ANK: VPIŠI ŠTEVILO LET  

D1 Koliko ste stari? 

 

 

 

 

$D1_1>=18 AND $D1_1<=110 

 

d1x Starost anketiranega: 

1 18-29 

2 30-39 

3 40-49 

4 50-64 

5 65 in več 

 

ANK: PREBERI ODGOVORE!  

IZOBRAZBA 

D3 PREBERI ODGOVORE, 

KAKŠNA JE VAŠA NAJVIŠJA ZAKLJUČENA IZOBRAZBA? 

 

1 osnovna šola ali manj 

2 poklicna – 3 letna 

3 poklicna – 4 letna 

4 srednja 

5 višja, visoka ali več 

 

$Q1==100 ==> V1  

$Q1==99 ==> Qlb 

ANK: SPONTANO, EN ODGOVOR 

Q1 Katero vino pijete najraje? Mislimo na vrsto vin in ne na blagovne znamke? ZAPIŠI SAMO EN 

ODGOVOR!!! 

 

100 ne pijem vina (NE BERI)  

99 ne vem 

1 Vrsta vina: 

 

 

 



 

2 

Q1a Zakaj ga imate najraje? 

 

 

 

 

 

ANK: SPONTANO 

Qlb Katere vrste vin pijete vsaj občasno? Mislimo na vrsto vin in ne na blagovne znamke? 

* 99 ne vem (NE BERI)  

1 Vrste vin: 

 

 

 

 

 
Q2 Kje oz. ob kakšnih priložnostih običajno uživate vino? 

 

1 doma, redno ob jedi 

2 v lokalu, gostišču 

3 na praznovanjih, posebnih priložnostih 5 drugo 

 
$Q3_6= = 6 ==> Q4 

ANK: PREBERI ODGOVORE 

Q3 Kje v vaši družini kupujete vino za domačo uporabo? 

 

1 v trgovinah 

2 pri zasebnih vinogradnikih 

3 v vinotekah 

4 v specializiranih trgovinah 

5 na bencinskih črpalkah 

 

6 ne kupujemo vina (pridelujemo sami, podarijo sorodniki..)(SPONTANO)  

 

8 Drugo: 

 
ANK: PREBERI ODGOVORE 

Q3a Kakšno vino običajno kupujete? 

 

1 buteljčno 

2 flaširano (originalno pakiranje proizvajalca) 

3 rinfuzo (v lastni embalaži, plastenke, običajno večje količine) 
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Q4 Na osnovi česa se odločate, katero vino izbrati? Prosimo, da posamezen atribut ocenite z 

lestvico od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da sploh ni pomemben, ocena 5 pa, da je zelo 

pomemben pri izbiri vina. 

 1 

sploh ni  

pomembno 

2 3 4 

5  

zelo  

pomembno 
1 okus 1 2 3 4 5 

2 pitnost 1 2 3 4 5 

3 kakovost vina 1 2 3 4 5 

4 vsebnost alkohola 1 2 3 4 5 

5 cena 1 2 3 4 5 

6 blagovna znamka 1 2 3 4 5 

7 vinorodni okoliš 1 2 3 4 5 

8 oglasi in prodajne akcije 1 2 3 4 5 

9 oblikovanje etikete, embalaže 1 2 3 4 5 

10 zdravilni učinek 1 2 3 4 5 

11 vrsta vina (npr. belo, rdeče, suho, sladko) 1 2 3 4 5 

 

$Q5= = 2 ==> V1  

Q5 Ali ste že slišali za vino cviček? 

1 da 

2 ne 

 
ANK: PREBERI ODGOVORE 

Q6 Ali ste ga že pili oz. kako pogosto pijete cviček? 

 

1 nisem še pil cvička 

2 cviček sem enkrat le poizkusil 

3 cviček pijem le ob posebnih priložnostih 

4 cviček pijem vsaj občasno (vsaj nekajkrat na leto) 

5 cviček pijem redno (vsaj en krat na teden) 

 
$Q6==1 or $Q6==2 

ANK: NE BERI ODGOVOROV!!! 

Q7a Zakaj ga ne pijete oz. ga ne pijete pogosteje? NE BERI ODGOVOROV!!! 

1 na splošno ne pijem vina 

2 raje ima druga vina 

3 zdi se mi, da ne gre za »vrhunsko, buteljčno« vino 

4 ni mi všeč njegov okus 

5 preslabo poznavanje vina cviček 

6 zaradi cene 

7 drugo: 

 



 

4 

($Q6==3 or $Q6==4 or $Q6==5) 

ANK: PREBERI ATRIBUTE 

Q7b Zakaj pijete vino cviček? Izberete lahko DVE za vas najpomembnejši lastnosti cvička. 

 

1 okus 

2 pitnost 

3 nizka vsebnost alkohola 

4 blagodejni in zdravilni učinki na organizem 

5 cena 

6 ker je geografsko zaščiteno vino 

7 ker ga imamo doma oz. mi ga ponudijo drugi 

9 ne vem (NE BERI – SPONTANO) 

8 drugo 

 

max answers(array($Q7b_1, $Q7b_2, $Q7b_3, $Q7b_4, $Q7b_5, $Q7b_6, $Q7b_7, $Q7b_8, 

$Q76h9))<3 AND max_answers(array($Q7b_1, $Q7b_2, $Q7b_3, $Q7b_4, $Q7b_5, $Q7b_6, 

$Q7b_7, $Q7b_8, $Q7b_9))>0 

 

 
ANK: NE BERI – SPONTANO 

Q8 Ali poznate kakšnega proizvajalca oz. ponudnika vina cviček? 

 

1 JARKOVIČ (NE BERI) 

2 JELENIČ (NE BERI) 

3 KARTUZIJA PLETERJE (NE BERI) 

4 KRŠKA KLET – KZ KRŠKO (NE BERI) 

5 KMETIJA KARLOVČEK (NE BERI) 

6 MARTINČIČ (NE BERI) 

7 ALOJZ PIRC (NE BERI) 

8 ALBERT PIRC (NE BERI) 

9 VINSKA KLET FRELIH – OD FARE (NE BERI) 

10 GADOVA PEČ (NE BERI) 

11 VINSKA KLET BAJNOF – CVELBAR (NE BERI) 

12 ZAJC (NE BERI) 

99 Ne vem – NE POZNAM NOBENEGA – NE BERI 

14 Drugo: 
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Q9 Za katere proizvajalce oz. blagovne znamke vin ste že slišali oz. jih poznate vsaj po imenu? 

1 JARKOVIČ 

2 JELENIČ 

3 KARTUZIJA PLETERJE 

4 KRŠKA KLET – KZ KRŠKO 

5 KMETIJA KARLOVČEK 

6 MARTINČIČ 

7 ALOJZ PIRC 

8 ALBERT PIRC 

9 VINSKA KLET FRELIH – OD FARE 

10 GADOVA PEČ 

11 VINSKA KLET BAJNOF – CVELBAR 

12 ZAJC 

* 99 Ne vem NE POZNAM NOBENE – NE BERI 

 

($Q6==3 or $Q6==4 or $Q6==5) and ($Q8_13<>99 or $Q9_13<>99) 

ANK: ANK. PREBERI SEZNAM 

Q10 Katere blagovne znamke cvička ste pili v zadnjih 12 mesecih? 

1 JARKOVIČ  

2 JELENIČ  

3 KARTUZIJA PLETERJE  

4 KRŠKA KLET – KZ KRŠKO  

5 KMETIJA KARLOVČEK  

6 MARTINČIČ  

7 ALOJZ PIRC  

8 ALBERT PIRC  

9 VINSKA KLET FRELIH – OD FARE  

10 GADOVA PEČ  

11 VINSKA KLET BAJNOF – CVELBAR  

12 ZAJC  

* 99 Ne vem (NE BERI SPONTANO) 

98 DRUGO 
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$Q11==99 V1 

 

($Q6==3 or $Q6==4 or $Q6==5) and ($Q8_13<>99 or $Q9_13<>99) 

ANK: ANK. PREBERI SEZNAM 

Q11 Katero znamko vina cviček imate najraje? 

1 JARKOVIČ  

2 JELENIČ  

3 KARTUZIJA PLETERJE  

4 KRŠKA KLET – KZ KRŠKO 

5 KMETIJA KARLOVČEK  

6 MARTINČIČ  

7 ALOJZ  

8 ALBERT PIRC  

9 VINSKA KLET FRELIH – OD FARE  

10 GADOVA PEČ  

11 VINSKA KLET BAJNOF – CVELBAR  

12 ZAJC  

99 Ne vem (NE BERI SPONTANO) 

98 DRUGO 

 

I($Q6==3 or $Q6==4 or $Q6==5) and ($Q8_13<>99 or $Q9_13<>99) 

Q12 Zakaj ga imate najraje? 
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ANK: PREBERI POKLICE – RAZEN ZAPISANEGA V OKLEPAJIH, KAR JE LE TEBI V 

POMOČ! 

D4 Kaj ste po poklicu? 

 

1 vodilni delavec, manager, lastnik podjetja 

2 vodstveni delavec (srednji management) 

3 samostojni podjetnik, obrtnik 

4 samozaposlen strokovnjak, svobodni poklic 

5 zaposlen strokovnjak (najmanj visoka izobrazba) 

6 uradnik 

7 pisarniški delavec 

8 fizični delavec (modri ovratnik, KV, PKV, NKV) 

9 kmet 

10 gospodinja 

11 nezaposlen 

12 upokojen 

13 dijak, študent 

14 Drugo: 

 

D5 Koliko je družinskih članov, vključno z vami, v vašem gospodinjstvu?  

 

1 Živim sam-a 

2 osebi 

3 osebe 

4 osebe 

5 oseb 

6 oseb 

7 oseb 

8 oseb 

9 oseb 

10 vpiši koliko oseb: 

 

ANK: ČE JE POTREBNO, PREBERI RAZREDE! 

D6 Prebral-a vam bom razrede, vi pa prosim povejte, kateri ustreza celotnemu mesečnemu 

neto prihodku vašega gospodinjstva. 

 

1 DO 210€ 

2 211 - 420€ 

3 421 - 625€ 

4 626 - 835€ 

5 836 - 1040€ 

6 1041 - 1250€ 

7 1251 - 1460€ 

8 1461 - 1670€ 
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9 1670 - 2000€ 

10 2001 - 2200€ 

11 2201 - 2400€ 

12 2401 - 2600€ 

13 2601 - 2800€ 

14 2801 - 3000€ 

15 več kot 3000€ 

98 Nimajo prihodkov 

99 Noče odgovoriti 
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Priloga 2: Izpisi iz SPSS  

 

 

Table: Q1_1

Oznaka vrednosti Vrednost Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež

0,00 861,6715873 85,15 85,15 85,15

1,00 150,2294988 14,85 14,85 100,00

Skupaj 1011,901086 100,00 100,00

Table: Q1_1

N Veljavno 1011,901086

Manjkajoče 0,000

Povprečje 0,15

Std. odklon 0,36

Minimum 0,00

Maksimum 1,00

Table: Q1_11

Oznaka vrednosti Vrednost Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež

0,00 849,749516 83,98 83,98 83,98

1,00 162,1515701 16,02 16,02 100,00

Skupaj 1011,901086 100,00 100,00

Table: Q1_11

N Veljavno 1011,901086

Manjkajoče 0,000

Povprečje 0,16

Std. odklon 0,37

Minimum 0,00

Maksimum 1,00

*Hipoteza: 1. 'Cviček je med najbolj priljubljenimi vini'
*Frekvence odgovorov na vprašanje q1, katero vino pijete najraje, povedo,
*da je najbolj priljubljeno vino refošk (16%), sledi mu cviček (14,8%), na tretjem mestu pa je 
teran (5,4%).
*Cilj statistične obdelave je dokazati, da cviček res sodi med najbolj priljubljena vina,

*pripravimo si ustrezne dihotomne variable, ki kažejo na to, katero vino je najbolj 
priljubljeno:
*Q1_1 cviček
*Q1_11 refošk
*Q1_6 teran

COMPUTE Q1_1=0.
COMPUTE Q1_6=0.
COMPUTE Q1_11=0.
IF (Q1=1) Q1_1=1.
IF (Q1=6) Q1_6=1.
IF (Q1=11) Q1_11=1.
EXECUTE.
FREQ Q1_1 Q1_11 Q1_6.
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Table: Q1_6

Oznaka vrednosti Vrednost Frekvenca Odstotek Veljavni delež Kumulativni delež

0,00 957,3559443 94,61 94,61 94,61

1,00 54,54514182 5,39 5,39 100,00

Skupaj 1011,901086 100,00 100,00

Table: Q1_6

N Veljavno 1011,901086

Manjkajoče 0,000

Povprečje 0,05

Std. odklon 0,23

Minimum 0,00

Maksimum 1,00

Table: Rangi

N
Povprečni 

rang
Vsota rangov

Q1_1 - Q1_11 Negative Ranks 162,1515701 156,69 25407,62

Positive Ranks 150,2294988 156,69 23539,54

Ties 699,5200172

Skupaj 1011,901086

Table: Test Statistics

Q1_1 - Q1_11

Z -0,67

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,505

*hipotezo testiramo z dvema Wilcoxovima neparametričnima Z-testoma
*testiramo razliko med cvečkom in refoškom

NPAR TEST
/WILCOXON Q1_1 WITH  Q1_11.

* cviček 14,7% anketiranih
* refošk 16,0% anketiranih

*rezultat Z-testa
*Z=-,67 ; significanca (dvostranska) = 0,505
*ker je significanca >0.05, zavrnemo hitopotezo, da sta deleža statistično značilno pri 95% 
zanesljivosti različna, kar pomeni, da bi v realnosti lahko sklepali, da sta priljubljenost cvička in
refoška približno enaka, če upoštvamo 95% zanesljivost.
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Table: Rangi

N
Povprečni 

rang
Vsota rangov

Q1_1 - Q1_6 Negative Ranks 54,54514182 102,89 5612,00

Positive Ranks 150,2294988 102,89 15456,71

Ties 807,1264455

,Skupaj 1011,901086

Table: Test Statistics

Q1_1 - Q1_6

Z -6,55

Asymp. Sig. (2-tailed), 0,000

* cviček 14,7% anketiranih
* teram 5,4% anketiranih

*rezultat Z-testa
*Z=-6,55 ; significanca (dvostranska) = 0,
*ker je significanca <0.05, sprejmemo hitopotezo, da sta deleža statistično značilno pri 95% 
zanesljivosti različna, kar pomeni, da bi v realnosti lahko sklepali, da sta priljubljenost cvička 
in terana različna, če upoštvamo 95% zanesljivost oz. da je cviček dejansko bistveno
bolj priljubljen kot teran in tudi od drugih vin, ki imajo še manjši delež priljubljenosti.

*testiramo razliko med cvičkom in teranom
NPAR TEST
/WILCOXON Q1_1 WITH  Q1_6.
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* Hipoteza 2: Faktorji izbire cvička

* Opisne statistike na celoti

DESCRIPTIVES

    /VARIABLES= Q4_1 Q4_2 Q4_3 Q4_4 Q4_5 Q4_6 Q4_7 Q4_8 Q4_9 Q4_10 Q4_11

    /STATISTICS=DEFAULT SEMEAN VARIANCE KURTOSIS SKEWNESS.

Valid cases = 1011,901086072001; cases with missing value(s) = 214,2355274350001.

Sprem. N Povprečje
Povprečje 

std. napake

Std. 

Odklon
Varianca

Sploščenos

t

Sploščenost 

std. napake
Asimetrija

Asimetrija 

std. 

napake

Min Max

Q4_1 797,6655586 4,69 0,02 0,66 0,44 8,80 0,17 -2,68 0,09 1 5

Q4_2 797,6655586 4,41 0,03 0,91 0,82 3,49 0,17 -1,52 0,09 1 9

Q4_3 797,6655586 4,52 0,03 0,82 0,68 5,76 0,17 -1,92 0,09 1 9

Q4_4 797,6655586 2,71 0,05 1,36 1,85 -1,09 0,17 0,22 0,09 1 5

Q4_5 797,6655586 3,13 0,05 1,32 1,74 -0,70 0,17 -0,14 0,09 1 9

Q4_6 797,6655586 3,16 0,05 1,40 1,96 -0,86 0,17 -0,14 0,09 1 9

Q4_7 797,6655586 3,48 0,05 1,40 1,95 -0,64 0,17 -0,43 0,09 1 9

Q4_8 797,6655586 2,00 0,04 1,26 1,60 3,66 0,17 1,59 0,09 1 9

Q4_9 797,6655586 2,59 0,05 1,40 1,97 0,37 0,17 0,63 0,09 1 9

Q4_10 797,6655586 3,41 0,05 1,41 1,97 -0,74 0,17 -0,37 0,09 1 9

Q4_11 797,6655586 4,23 0,04 1,01 1,02 2,31 0,17 -1,16 0,09 1 9

* Opisne statistike za tiste, ki imajo najraje cviček

FILTER BY Q1_1.

EXECUTE.

DESCRIPTIVES

    /VARIABLES= Q4_1 Q4_2 Q4_3 Q4_4 Q4_5 Q4_6 Q4_7 Q4_8 Q4_9 Q4_10 Q4_11

    /STATISTICS=DEFAULT SEMEAN VARIANCE KURTOSIS SKEWNESS.

Valid cases = 150,229498792; cases with missing value(s) = 0.

Sprem. N Povprečje
Povprečje 

std. napake

Std. 

Odklon
Varianca

Sploščenos

t

Sploščenost 

std. napake
Asimetrija

Asimetrija 

std. 

napake

Min Max

Q4_1 150,2294988 4,70 0,05 0,61 0,37 2,36 0,39 -1,91 0,20 3 5

Q4_2 150,2294988 4,35 0,08 0,94 0,88 3,32 0,39 -1,76 0,20 1 5

Q4_3 150,2294988 4,49 0,08 0,94 0,89 3,55 0,39 -1,99 0,20 1 5

Q4_4 150,2294988 3,07 0,11 1,36 1,84 -1,05 0,39 -0,04 0,20 1 5

Q4_5 150,2294988 3,18 0,11 1,33 1,77 -0,99 0,39 -0,31 0,20 1 5

Q4_6 150,2294988 3,13 0,11 1,40 1,96 -1,16 0,39 -0,19 0,20 1 5

Q4_7 150,2294988 3,54 0,11 1,32 1,73 -0,75 0,39 -0,57 0,20 1 5

Q4_8 150,2294988 2,10 0,11 1,36 1,86 2,33 0,39 1,36 0,20 1 9

Q4_9 150,2294988 2,46 0,12 1,45 2,10 0,99 0,39 0,85 0,20 1 9

Q4_10 150,2294988 3,68 0,12 1,44 2,06 0,22 0,39 -0,29 0,20 1 9

Q4_11 150,2294988 4,30 0,09 1,07 1,14 3,97 0,39 -0,38 0,20 1 9

FILTER OFF.

* Opisne statistike za tiste, ki nimajo najraje cvička

COMPUTE Q1_N1=0.

IF (Q1_1=0) Q1_N1=1.

EXECUTE.

FILTER BY Q1_N1.

DESCRIPTIVES

    /VARIABLES= Q4_1 Q4_2 Q4_3 Q4_4 Q4_5 Q4_6 Q4_7 Q4_8 Q4_9 Q4_10 Q4_11

    /STATISTICS=DEFAULT SEMEAN VARIANCE KURTOSIS SKEWNESS.

Valid cases = 861,67158728; cases with missing value(s) = 214,2355274350001.

Sprem. N Povprečje
Povprečje 

std. napake

Std. 

Odklon
Varianca

Sploščenos

t

Sploščenost 

std. napake
Asimetrija

Asimetrija 

std. 

napake

Min Max

Q4_1 647,4360598 4,69 0,03 0,67 0,46 9,73 0,19 -2,81 0,10 1 5

Q4_2 647,4360598 4,43 0,04 0,90 0,81 3,55 0,19 -1,46 0,10 1 9

Q4_3 647,4360598 4,53 0,03 0,79 0,63 6,52 0,19 -1,86 0,10 1 9

Q4_4 647,4360598 2,62 0,05 1,35 1,82 -1,07 0,19 0,28 0,10 1 5

Q4_5 647,4360598 3,12 0,05 1,31 1,73 -0,62 0,19 -0,11 0,10 1 9

Q4_6 647,4360598 3,16 0,06 1,40 1,96 -0,80 0,19 -0,13 0,10 1 9

Q4_7 647,4360598 3,47 0,06 1,42 2,00 -0,62 0,19 -0,40 0,10 1 9

Q4_8 647,4360598 1,97 0,05 1,24 1,54 4,11 0,19 1,66 0,10 1 9

Q4_9 647,4360598 2,62 0,05 1,39 1,94 0,25 0,19 0,58 0,10 1 9

Q4_10 647,4360598 3,35 0,05 1,39 1,94 -1,01 0,19 -0,41 0,10 1 5

Q4_11 647,4360598 4,21 0,04 0,99 0,99 1,76 0,19 -1,39 0,10 1 5
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FILTER OFF.

*'peš' pregled primerjave na vrednosti faktorjev na celoti (oz. pri tisti, ki

jim ni najbolj všeč cviček) in pri cvičku pove, da so razlike male:

*največje so pri zdravilnem učinku, vinorodnem okolišu, vsebnosti alkohola

*s t-testom na razliki srednjih vrednosti na dveh podvzorcih (tistih, ki imajo najraje cviček, in  tistih, ki imajo najraje druga vina) pogledamo, 

ali so razlike statistično značilne pri 95% zanesljivosti.

T-TEST /VARIABLES= Q4_1 Q4_2 Q4_3 Q4_4 Q4_5 Q4_6 Q4_7 Q4_8 Q4_9 Q4_10 Q4_11

/GROUPS=Q1_1(1,0) /MISSING=ANALYSIS

/CRITERIA=CI(0.95).

Group Statistics

Q1_1 N Povprečje
Std. 

Odklon

Povprečje 

std. napake

Q4_1 1 150,2295 4,70 0,61 0,05

0 647,4361 4,69 0,67 0,03

Q4_2 1 150,2295 4,35 0,94 0,08

0 647,4361 4,43 0,90 0,04

Q4_3 1 150,2295 4,49 0,94 0,08

0 647,4361 4,53 0,79 0,03

Q4_4 1 150,2295 3,07 1,36 0,11

0 647,4361 2,62 1,35 0,05

Q4_5 1 150,2295 3,18 1,33 0,11

0 647,4361 3,12 1,31 0,05

Q4_6 1 150,2295 3,13 1,40 0,11

0 647,4361 3,16 1,40 0,06

Q4_7 1 150,2295 3,54 1,32 0,11

0 647,4361 3,47 1,42 0,06

Q4_8 1 150,2295 2,10 1,36 0,11

0 647,4361 1,97 1,24 0,05

Q4_9 1 150,2295 2,46 1,45 0,12

0 647,4361 2,62 1,39 0,05

Q4_10 1 150,2295 3,68 1,44 0,12

0 647,4361 3,35 1,39 0,05

Q4_11 1 150,2295 4,30 1,07 0,09

0 647,4361 4,21 0,99 0,04

Table:  Independent Samples Test

Leveneov test enakosti varianct-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the Difference

spodnja zgornja

Q4_1 Equal variances assumed 0,16 0,687 0,28 795,67 0,779 0,02 0,06 -0,10 0,13

Enakost varianc ni predpost. 0,30 240,94 0,766 0,02 0,06 -0,09 0,13

Q4_2 Equal variances assumed 0,20 0,653 -0,95 795,67 0,341 -0,08 0,08 -0,24 0,08

Enakost varianc ni predpost. -0,93 217,43 0,355 -0,08 0,08 -0,24 0,09

Q4_3 Equal variances assumed 5,59 0,018 -0,55 795,67 0,586 -0,04 0,07 -0,19 0,11

Enakost varianc ni predpost. -0,49 200,89 0,625 -0,04 0,08 -0,20 0,12

Q4_4 Equal variances assumed 1,99 0,159 3,62 795,67 0,000 0,44 0,12 0,20 0,68

Enakost varianc ni predpost. 3,61 223,07 0,000 0,44 0,12 0,20 0,69

Q4_5 Equal variances assumed 0,54 0,463 0,53 795,67 0,600 0,06 0,12 -0,17 0,30

Enakost varianc ni predpost. 0,52 221,82 0,603 0,06 0,12 -0,17 0,30

Q4_6 Equal variances assumed 0,00 0,961 -0,27 795,67 0,786 -0,03 0,13 -0,28 0,21

Enakost varianc ni predpost. -0,27 223,87 0,786 -0,03 0,13 -0,28 0,22

Q4_7 Equal variances assumed 2,03 0,154 0,56 795,67 0,574 0,07 0,13 -0,18 0,32

Enakost varianc ni predpost. 0,59 236,16 0,557 0,07 0,12 -0,17 0,31

Q4_8 Equal variances assumed 5,02 0,025 1,14 795,67 0,256 0,13 0,11 -0,09 0,36

Enakost varianc ni predpost. 1,07 210,12 0,285 0,13 0,12 -0,11 0,37

Q4_9 Equal variances assumed 0,90 0,343 -1,31 795,67 0,191 -0,17 0,13 -0,42 0,08

Enakost varianc ni predpost. -1,28 217,63 0,204 -0,17 0,13 -0,42 0,09

Q4_10 Equal variances assumed 0,04 0,839 2,59 795,67 0,010 0,33 0,13 0,08 0,58

Enakost varianc ni predpost. 2,54 218,91 0,012 0,33 0,13 0,07 0,58

Q4_11 Equal variances assumed 0,22 0,641 0,92 795,67 0,357 0,08 0,09 -0,10 0,26

Enakost varianc ni predpost. 0,88 212,87 0,380 0,08 0,1 -0,10 0,27

Leveneov test enakosti 

varianc
t-test for Equality of Means

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
t prost. st.

Sig. 

(2-tailed)

Povprečna 

razlika

Std. Error 

Differenc

e

Stat. 

značilnost
F

*pri vseh faktorjih razen pri faktorju Q4_3 in Q4_8 lahko predpostavimo enakost varianc... (to pove Leveneov test enakosti va rianc, ki samo pri 
omenjenih dveh faktorjih da sign. < 0,05)
*T-test enakosti srednjih vrednostih na dveh neodvisnih vzorcih (tistih, ki imajo najraje cviček in tistih, ki nimajo najraje cv ička pove:
- da samo pri dveh faktorjih Q4_4 in Q4_10 je razlika statistično značilna, kar pomeni, da samo pri teh dveh faktorjih lahko zavrnemo ničelno 
hipotezo, da srednji vrednosti sta enaki, pri 95% zanesljivosti, saj je sign. < 0,05
-Q4_4: t=3,62; prost. st.=795,67; sign.=0,000
-Q4_10: t=2,59; prost. st.=795,67; sign.=0,010
*Interpretacija: faktorja vsebnost alkohola in zdravilni učinki se statistično značilno pri 95% zanesljivosti razlikujeta pri tistih, ki imajo najraje cviček 
in tisti, ki nimajo najraje cvička.
*Oba omenjena faktorja sta za tiste, ki imajo najraje cviček, statistično značilno bolj pomembna.


