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Prekmurska gibanica

• 39% anketiranih pozna oznako Zajamčena tradicionalna posebnost, ki jo nosi prekmurska
gibanica. 86% zaupa izdelkom s to oznako, 51% pa prepriča v višjo kakovost izdelka. Pozitivno
vpliva tudi na nakupno namero 62% poznavalcev, primerljivo ostalim oznakam, ki imajo
pozitiven vpliv na nakupno namero približno dveh tretjin oziroma treh petin. 78% anketiranih bi
plačalo višjo ceno za izdelek s to oznako, tudi več kot 15%.

• Torte in kremne rezine kupujejo v 90 % gospodinjstev, zavitke v 80%, prekmursko gibanico pa v
69%. Vsaj 1x na mesec jo kupuje dobra desetina gospodinjstev, torte petina, kremne rezine
četrtina in zavitke skoraj tretjina. Večina pripravljene sladice kupujejo v klasičnih trgovinah
(80%), četrtina v gostinstvu, približno desetina v specializiranih trgovinah ali slaščičarnah, skoraj
desetina pa jih ne kupuje, jih pa pripravljajo doma.

• Prekmursko gibanico 68% kupcev kupuje v klasičnih trgovinah, 20 % v gostinstvu. 47%
gospodinjstev, ki je ne kupujejo, jo pripravlja doma, četrtini pa ni všeč okus. Okus je pri nakupu
pripravljenih sladic najbolj pomemben (85%), sledita pa vrsta sladice (63%) in cena (63%).

• 26 % meni, da 3,50 € za kos prekmurske gibanice, previsoka cena. V povprečju bi bila bolj
primerna cena prbližno 2 € za kos.
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Prekmurska gibanica

• Velika večina anketiranih je torte (98%), kremne rezine (96%), zavitke (95%), prekmursko
gibanico pa nekoliko manj, 88%. Vsaj enkrat na mesec jo je petina anketiranih, torte in kremne
rezine tretjina, zavitke pa polovica. Ključna prednost prekmurske gibanice je všečen okus (57%),
sestavine oziroma nadevi (27%). Polovici anketirancev, ki ne jedo prekmurske gibanice, pa okus
ni všeč, petina pa ima raje druge sladice.

• V anketiranih gospodinjstvih so v zadnjih 12 mesecih v povprečju pojedli 8,2 kosov prekmurske
gibanice.

• Poznavalci prekmurske gibanice se v največji meri strinjajo, da je pri pripravi potrebno
upoštevati originalno recepturo in način priprave (63%) in da ima pridobljeno oznako
»zajamčena tradicionalna posebnost« (52%). Tretjina meni, da jo v gostinstvu pogosto ponujajo
brez certifikata, četrtina pa se strinja, da je certifikat nujen in da kakovst prekmurske gibanice
brez certifikata je vprašljiva. Petina meni, da je priprava prekmurske gibanice omejena na
Prekmurje, slaba desetina pa pozna število certificiranih proizvajalcev.



5

Prekmurska šunka

• Oznako Zaščitena geografska označba, ki jo nosi prekmurska šunka, pozna 49% anketiranih,
zaupa pa 90 % poznavalcev. Oznaka na izdelku skoraj polovico poznavalcev oznake prepriča, da
gre za bolj kakovosten izdelek (46%), na 60% pa ima pozitiven vpliv na nakupno namero. 73% bi
za izdelek z oznako Zaščitena geografska označba plačalo višjo ceno, tudi več kot 15%.

• V približno 90 % anketiranih gospodinjstev kupujejo suhomesnate izdelke, prekmursko šunko pa
v 75%. Vsaj 1x na mesec jo kupujejo v petini gospodinjstev, suhomesnate šunke pa v dveh.
Polovica gospodinjstev panceto, slanino ali pršut, skoraj dve tretjini pa suhomesnate salame. Pri
nakupu suhomesnatih izdelkov je najbolj pomemben okus (83%), ki mu sledita cena (63%) in
slovensko poreklo (50%).

• Največji delež suhomesnate izdelke (83%) in tudi prekmursko šunko (76%) kupuje v klasičnih
trgovinah. Za tiste, ki je ne kupujejo (25%), je največja omejitev nepoznavanje (51%).

• Polovica meni, da je povprečna cena, 20 € za 1 kg prekmurske šunke, previsoka - v povprečju
“priporočajo” ceno 12,41 € na kg.
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Prekmurska šunka

• Približno 90 % anketiranih konzumira suhomesnate izdelke, prekmursko šunko pa 75%. Vsaj
enkrat na mesec 29%, suhomesnate šunke, panceto, slanino ali pršut pa vsaj 1x mesec
konzumira približno polovica, suhomesnate salame dve tretjini. Ključna prednost prekmurske
šunke je všečen okus (75%), ključni razlog neuporabe pa nepoznavanje.

• Poznavalci prekmurske šunke v največji meri vedo, da ima pridobljeno oznako Zaščitena
geografska označba (58%), polovica ve, da proizvajalci prekmurske šunke potrebujejo certifikat,
dve petini se zavedata, da je proizvodnja prekmurske šunke omejena na Prekmurje (42%), da je
brez kosti (39%) in da je rahko dimljena (36%). Najmanj se jih zaveda, da so certifikat pridobili le
3 trije proizvajalci (6%).
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Odnso do slovenske hrane

• Anketirani se v največji meri strinjajo, da je potrebno ohraniti tradicionalne slovenske jedi
(91%), da je hrana je pomemben element slovenske identitete (85%), da bi Slovenci bi morali
kupovati slovenske prehrambne izdelke in tako podpirati slovensko gospodarstvo (84%), da bi
gostinci, ki ponujajo tradiconalne jedi, morali uporabljati originalno recepturo (79%) in da bi
najraje kupovali le hrano slovenskega porekla (70%).



Metodologija in vzorec

8



9

Metodologija in vzorec

metodologija in 
vzorec

• Slovenija, računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI) s pomočjo panela jazvem.si 

• ciljna skupina:  splošna populacija v starosti 15 do 65 let

• n = 873

vsebinski sklopi

• sheme kakovosti: opaznost, vpliv na zaupanje, percepcijo kakovosti, nakupno namero in 
plačilo višje cene

• poznavanje in percepcija izdelkov s pridobljeno oznako

• odnos do nakupovanja slovenske hrane

• nakup & uporaba suhomesnatih izdelkov

termin izvedbe • april 2020

opombe • analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu



Rezultati

Poznavanje in percepcija shem kakovosti
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osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Najbolj znani oznaki sta izbrana
kakovost (88%) in ekološki
proizvodi (81%). 

Oznako Zaščitena geografska
označba, ki jo nosi prekmurska
šunka, pozna 49% anketiranih, 
oznako Zajamčena tradicionalna
posebnost, ki jo je pridobila 
prekmurska gibanica pa 39%.

Poznavanje shem kakovosti
Ali ste na izdelkih v trgovinah že kdaj opazili spodaj prikazane oznake? 
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osnova: anketiranci, ki poznajo posamezno oznako: Izbrana kakovost (n=769), Ekološki proizvodi (n=710), Zaščitena geografska
označba (n=430), Zaščitena označba porekla (n=394), Označba višje kakovosti (n=383), Zajamčena tradicionalna posebnost (n=344)

Analiza glede na sociodemografijo je prikazanai v dodatnem  xls poročilu.

Zaupanje v izdelke, ki imajo 
predstavljene oznake je visoko, 
več kot 80%, nezaupanje obsega 
le približno desetino. 

V izdelke z oznako Zaščitena
geografska označba zaupa 90 % 
anketiranih, 9% pa ne. Primerjiv
rezultat dosega oznaka 
Zajamčena tradicionalna
posebnost - izdelkom s to 
oznako zaupa 86%, 11% pa ne.

Zaupanje v izdelke z oznako
V kolikšni meri zaupate izdelkom, označenim s prikazanim znakom? 

razlika

81%

80%

78%

74%

74%

71%
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Zaupanje v izdelke z oznako - podrobno

V kolikšni meri zaupate izdelkom, označenim s prikazanim znakom? osnova: anketiranci, ki poznajo posamezno oznako
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Na percepcijo višje kakovosti
najbolj vplivajo označba višje
kakovosti (62%), izbrana
kakovost (59%) in ekološki
proizvodi (58%). Oznaka 
Zajamčena tradicionalna
posebnost v višjo kakovsot
izdelka prepriča polovico, 
zaščitena označba porekla pa
46% tako kot zaščitena 
geografska označba (45%).

Vpliv oznake na percepcijo kakovosti izdelkov
Ali so po vašem mnenju izdelki, označeni s to oznako bolj ali enako kakovostni kot izdelki brez te oznake?

osnova: anketiranci, ki poznajo posamezno oznako: Izbrana kakovost (n=769), Ekološki proizvodi (n=710), Zaščitena geografska
označba (n=430), Zaščitena označba porekla (n=394), Označba višje kakovosti (n=383), Zajamčena tradicionalna posebnost (n=344)

Analiza glede na sociodemografijo je prikazanai v dodatnem  xls poročilu.
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osnova: anketiranci, ki poznajo posamezno oznako: Izbrana kakovost (n=769), Ekološki proizvodi (n=710), Zaščitena geografska
označba (n=430), Zaščitena označba porekla (n=394), Označba višje kakovosti (n=383), Zajamčena tradicionalna posebnost (n=344)

Analiza glede na sociodemografijo je prikazanai v dodatnem  xls poročilu.

Izbrane oznake imajo pozitiven
vpliv na nakupno namero 
približno dveh tretjin oziroma 
treh petin anketiranih, ki 
posamezno oznako poznajo. 

Oznaka Zajamčena
tradicionalna posebnost
pozitivno vpliva na nakupno 
namero 62% anketiranih, ki to 
oznako poznajo, primerljivo
ostalim oznakam in tudi oznaki
Zaščitena geografska označba, 
ki pozitivno vpliva na nakupno 
namero 60% poznavalcev 
oznake. 

Vpliv oznake na nakupno namero
V kolikšni meri ta oznaka na izdelku vpliva na vašo odločitev, da bi zaradi oznake bolj verjetno kupili izdelek?
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Vpliv oznake na nakupno namero - podrobno

V kolikšni meri ta oznaka na izdelku vpliva na vašo odločitev, da bi zaradi oznake bolj verjetno kupili izdelek? osnova: anketiranci, ki poznajo posamezno oznako
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osnova: anketiranci, ki poznajo posamezno oznako: Izbrana kakovost (n=769), Ekološki proizvodi (n=710), Zaščitena geografska
označba (n=430), Zaščitena označba porekla (n=394), Označba višje kakovosti (n=383), Zajamčena tradicionalna posebnost (n=344)

Analiza glede na sociodemografijo je prikazanai v dodatnem  xls poročilu.

Višjo ceno, in sicer do 15 % več, 
za izdelek s posamezno oznako
je pripravljeno plačati dobrih 
60% anketiranih, ki določeno
oznako poznajo.

78% anketiranih bi plačalo višjo
ceno, tudi več kot 15%, za
izdelek z oznako Zajamčena
tradicionalna posebnost, 73% 
pa za izdelek z oznako Zaščitena
geografska označba. 

Vpliv oznake na plačilo višje cene
Koliko več ste pripravljeni plačati za izdelek s to oznako?
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Vpliv oznake plačilo višje cene - podrobno

V kolikšni meri ta oznaka na izdelku vpliva na vašo odločitev, da bi zaradi oznake bolj verjetno kupili izdelek? osnova: anketiranci, ki poznajo posamezno oznako



Rezultati

Poznavanje in percepcija izdelkov s pridobljeno oznako
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Skoraj vsi anketirani poznajo
prekmursko gibanico (98%), 
ravno tako kranjsko klobaso
(95%) oziroma kraški pršut
(95%). Prekmursko šunko pozna
83%.

Poznavanje izbranih slovenskih pridelkov in živil
V nadaljevanju so našteti različni slovenski pridelki in živila. Katere od njih poznate vsaj po imenu?

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.
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Na nivoju zavedavanja, da so 
izdelki pridobili evropsko oznako 
kakovosti, prednost pripada 
kranjski klobasi - dve tretjini
navajata, da ima pridobljeno 
eno od oznak evropskih shem
kakovosti.

Prekmurska gibanica dosega
51%, prekmurska šunka pa 29% 
(poznajo izdelek in vedo, da ima
pridobljeno eno od evropskih
oznak kakovosti).

Poznavanje izbranih slovenskih pridelkov in živil
Kateri od teh izdelkov imajo pridobljeno evropsko oznako kakovosti, kot so npr. »zaščitena geografska označba«, »zajamčena 
tradicionalna posebnost« ...

osnova pozna: vsi anketiranci (n = 873), osnova ima evropsko oznako kakovosti: poznavalci izdelka
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

pozna ima evropsko oznako kakovosti
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osnova: anketiranci, ki poznajo oznako: Zaščitena geografska označba (n=430)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazanai v dodatnem  xls poročilu.

Največji delež poznavalcev 
oznake Zaščitena geografska
označba meni, da je proizvodnja
teh izdelkov geografsko
omejena (67%) in ravno tako
surovine (55%).

Značilnosti oznake Zaščitena geografska označba
Kaj je značilno za pridelke in živila z oznako »zaščitena geografska označba«?
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osnova: anketiranci, ki poznajo oznako Zajamčena tradicionalna posebnost (n=344)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazanai v dodatnem  xls poročilu.

Največji delež poznavalcev 
oznake Zajamčena tradicionalna
posebnost meni, da je 
receptura teh izdelkov 
predpisana (59%), ravno tako 
surovine oziroma sestava (41%). 
30% meni, da je kakovost
izdelkov s to oznako zajamčena
in da je vključen stalen nadzor 
upoštevanja pravil vezanih na 
certifikat.

Značilnosti oznake Zajamčena tradicionalna posebnost
Kaj je značilno za izdelke z oznako »zajamčena tradicionalna posebnost?



Rezultati

Odnos do nakupovanja slovenske hrane
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Označite ali se s trditvami bolj strinjate ali bolj ne strinjate.

Anketirani se v največji meri 
strinjajo, da je potrebno
ohraniti tradicionalne slovenske
jedi (91%), da je hrana je 
pomemben element slovenske
identitete (85%), da bi Slovenci 
bi morali kupovati slovenske
prehrambne izdelke in tako
podpirati slovensko
gospodarstvo (84%), da bi 
gostinci, ki ponujajo 
tradiconalne jedi, morali 
uporabljati originalno
recepturo (79%) in da bi najraje
kupovali le hrano slovenskega
porekla (70%).

Odnos do nakupovanja slovenske hrane
popolnoma se strinjam & strinjam se

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Ohraniti je potrebno tradicionalne slovenske jedi.

Hrana je pomemben element slovenske identitete.

Slovenci bi morali kupovati slovenske prehrambne izdelke
in tako podpirati slovensko gospodarstvo.

Gostinci, ki ponujajo tradiconalne jedi, bi morali
uporabljati originalno recepturo.

Najraje bi kupoval le hrano slovenskega porekla.

Za živila z oznako višje kakovosti, ki so pridelana v Sloveniji,
sem pripravljen plačati višjo ceno.

Za živila pridelana v Sloveniji, sem pripravljen plačati višjo ceno.

Za živila z oznako višje kakovosti sem pripravljen plačati višjo ceno.

Ko kupujem hrano, preverim, ali je poreklo slovensko.

Da dobim hrano slovenskega porekla,  sem pripravljen iti v točno
določeno trgovino, tržnico, gostilno…

V gostilni, trgovini ali na tržnici vedno pogosteje
zahtevam slovenske sestavine.

Pri nakupih sem pozoren na oznake, simbole,
ki označujejo višjo kakovost.

Pogosteje kupujem živila z zaščitnim znakom, certifikatom.
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Odnos do nakupovanja slovenske hrane - podrobno

Spodaj je navedenih nekaj trditev o vsakodnevnem nakupovanju in odnosu do hrane. Označite ali se z njimi bolj strinjate ali bolj ne strinjate. osnova: vsi anketiranci (n = 873)



Rezultati

Nakup & uporaba suhomesnatih izdelkov
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V približno 90 % anketiranih 
gospodinjstev kupujejo
suhomesnate izdelke z izjemo
prekmurske šunke, ki jo 
kupujejo v 75% anketiranih 
gospodinjstev.

Prekmursko šunko vsaj 1x na
mesec kupujejo v petini
gospodinjstev, suhomesnate
šunke pa v dveh. Polovica
gospodinjstev vsaj 1x na mesec 
kupi panceto, slanino ali pršut, 
skoraj dve tretjini pa 
suhomesnate salame.

Pogostost nakupovanja suhomesnatih izdelkov v gospodinjstvu

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kako pogosto v vašem gospodinjstvu kupujete …

vsaj 1x na
mesec

63%

47%

48%

37%

19%
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Pogostost nakupovanja suhomesnatih izdelkov - podrobno

Kako pogosto v vašem gospodinjstvu kupujete … osnova: vsi anketiranci (n = 873)
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Največji delež suhomesnate 
izdelke kupuje v klasičnih 
trgovinah (83%), dobra tretjina 
direktno na kmetijah, dobra
četrtina v mesnicah.

Kje nakupujejo suhomesnate izdelke

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kje kupujete suhomesnate izdelke kot so pršut, suhomesnata šunka, panceta, slanina…?
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Pri nakupu suhomesnatih
izdelkov je najbolj pomemben
okus (83%), ki mu sledita cena
(63%) in slovensko poreklo
(50%).

Dejavniki nakupa suhomesnatih izdelkov

osnova: kupci suhomesnatih izdelkov (n = 814)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kaj vam je pomembno, ko kupujete suhomesnate izdelke kot so pršut, suhomesnata šunka, panceta, slanina …?
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Največji delež kupcev
prekmurske šunke le-to kupuje
v klasičnih trgovinah.

Kje kupujejo prekmursko šunko

osnova: vsi anketiranci (n = 873); kupci prekmurske šunke (n = 652)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kje pa kupujete prekmursko šunko? Kupci Prekmurske šunke

75%
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Polovica ne kupuje prekmurske
šunke, ker jo ne pozna.

Razlogi za nekupovanje prekmurske šunke

osnova: nekupci prekmurske šunke (n=221)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Rekli ste, da v vašem gospodinjstvu ne kupujete prekmurske šunke. Zakaj pa ne? 
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Potencial novih kupcev med 
sedanjimi nekupci je relativno
nizek - prekmursko šunko bi v 
naslednjih 6 mesecih kupilo 2%
sedanjih nekupcev.

Potencial novih kupcev

osnova: nekupci prekmurske šunke (n=221)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kako verjetno je, da jo boste kupili v naslednjih 6 mesecih? 
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Približno 90 % anketiranih 
konzumira suhomesnate izdelke
z izjemo prekmurske šunke, ki 
ima 75% uporabnikov. 

Vsaj enkrat na mesec
prekmursko šunko je 29% 
anketiranih, suhomesnate
šunke panceto, slanino ali pršut
približno polovica, dve tretjini 
pa suhomesnate salame.

Uporaba suhomesnatih izdelkov

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kako pogosto vi osebno jeste …

vsaj
1x na mesec

68%

54%

56%

45%

29%
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Uporaba suhomesnatih izdelkov - podrobno

Kako pogosto vi osebno jeste … osnova: vsi anketiranci (n = 873)
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Ključna prednost prekmurske
šunke je všečen okus (75%).

Prednosti prekmurske šunke

osnova: uporabniki prekmurske šunke (n=651)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kaj vam je všeč pri prekmurski šunki?
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Ključni razlog neuporabe
prekmurske šunke pa je 
nepoznavanje le-te.

Pomankljivosti prekmurske šunke

osnova: neuporabniki prekmurske šunke (n=222)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Zakaj ne jeste prekmurske šunke? 
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Polovica meni, da je povprečna
cena, 20 € za 1 kg prekmurske
šunke, previsoka. V povprečju
bi bila po njihovem mnenju
primerna cena 12,41 € na kg.

Ocena povprečne cene prekmurske šunke - 20 € / kg
Povprečna cena za 1 KG prekmurske šunke je 20 €. Kako ocenjujete to ceno? Koliko pa bi bi bila primerna cena za 1 KG 
prekmurske šunke?

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

primerna povprečna cena
12,41 €
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Poznavalci prekmurske šunke v 
največji meri vedo, da ima
pridobljeno oznako Zaščitena
geografska označba (58%), 
polovica ve, da proizvajalci
prekmurske šunke potrebujejo
certifikat, dve petini se 
zavedata, da je proizvodnja 
prekmurske šunke omejena na 
Prekmurje (42%), da je brez
kosti (39%) in da je rahko
dimljena (36%). Najmanj se jih
zaveda, da so certifikat pridobili
le 3 trije proizvajalci (6%).

Lastnosti prekmurske šunke
Katere trditve držijo za prekmursko šunko?

osnova: vsi anketiranci, ki poznajo prekmursko šunko (n = 784)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.



Rezultati

Nakup & uporaba sladic
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Torte in kremne rezine kupujejo
v 90 % gospodinjstev, zavitke v
80%, prekmursko gibanico pa v
69%. Vsaj 1x na mesec jo 
kupuje dobra desetina
gospodinjstev, torte petina, 
kremne rezine četrtina in 
zavitke skoraj tretjina.

Pogostost nakupovanja pripravljenih sladic v gospodinjstvu

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kako pogosto v vašem gospodinjstvu kupujete pripravljene sladice, kot so torte, kremne rezine, zavitki, gibanice v trgovini ali 
gostinskem lokalu. Prosimo, upoštevajte nakupe vseh članov gospodinjstva.

vsaj 1x na
mesec

22%

26%

30%

13%
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Pogostost nakupovanja pripravljenih sladic - podrobno

Kako pogosto v vašem gospodinjstvu kupujete pripravljene sladice, kot so torte, kremne rezine, zavitki, gibanice ...? Pri tem ni pomembno kje sladico kupite, v 
trgovini ali gostinskem lokalu. Prosimo, upoštevajte nakupe vseh članov gospodinjstva.

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
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Največji delež pripravljene 
sladice kupuje v klasičnih
trgovinah (80%), četrtina v 
gostinstvu, približno desetina v 
specializiranih trgovinah ali 
slaščičarnah. Skoraj desetina 
pripravljenih sladic ne kupuje, 
jih pa pripravljajo doma.

Kje nakupujejo sladice

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kje kupujete sladice, kot so torte, kremne rezine, zavitki, gibanice ...…?
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Pri nakupu pripravljenih sladic
je najbolj pomemben okus
(85%), ki mu sledita vrsta
sladice (63%) in cena (63%).

Dejavniki nakupa pripravljenih sladic

osnova: kupci pripravljenih sladic (n = 800)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kaj vam je pomembno, ko kupujete sladice, kot so torte, kremne rezine, zavitki, gibanice …?
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68% kupcev prekmurske
gibanice le-to kupuje v klasičnih
trgovinah, 20 % v gostinstvu.

Kje kupujejo prekmursko gibanico
Kje pa kupujete prekmursko gibanico? kupci prekmurske gibanice

69%

osnova: vsi anketiranci (n = 873); kupci prekmurske gibanice (n = 800)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.
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47% gospodinjstev, ki ne 
kupujejo prekmurske gibanice,
jo pripravlja doma, četrtini pa
ni všeč okus.

Razlogi za nekupovanje prekmurske gibanice

osnova: nekupci prekmurske gibanice (n=268)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Rekli ste, da v vašem gospodinjstvu ne kupujete prekmurske šunke. Zakaj pa ne? 
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Potencial novih kupcev med 
sedanjimi nekupci je relativno
nizek - prekmursko gibanico bi v 
naslednjih 6 mesecih kupilo 2%
sedanjih nekupcev.

Potencial novih kupcev

osnova: kupci suhomesnatih izdelkov (n = 814), razlogi: nekupci prekmurske šunke (n=221)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kako verjetno je, da jo boste kupili v naslednjih 6 mesecih? 
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Velika večina anketiranih je
torte (98%), kremne rezine
(96%), zavitke (95%), 
prekmursko gibanico pa 
nekoliko manj, 88%. 

Prekmursko gibanico vsaj
enkrat na mesec je petina
anketiranih, torte in kremne
rezine tretjina, zavitke pa
polovica.

Uporaba pripravljenih sladic

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kako pogosto vi osebno jeste …

vsaj
1x na mesec

32%

35%

50%

20%
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Uporaba pripravljenih sladic - podrobno

Kako pogosto vi osebno jeste … osnova: vsi anketiranci (n = 873)
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V anketiranih gospodinjstvih so 
v zadnjih 12 mesecih v 
povprečju pojedli 8,2 kosov
prekmurske gibanice.

Konzumirana količina v zadnjih 12 mesecih
Prosimo, pomislite zadnjih 12 mesecev in poskusite oceniti, koliko kosov prekmurske gibanice ste pojedli v zadnjih 12-tih 
mesecih vi in koliko ostali člani vašega gospodinjstva.

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.
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Ključna prednost prekmurske
gibanice je všečen okus (57%), 
sestavine oziroma nadevi (27%).

Prednosti prekmurske gibanice

osnova: uporabniki prekmurske gibanice (n=764)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Kaj vam je všeč pri prekmurski gibanici?
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Polovici anketirancev, ki ne jedo
prekmurske gibanice, ni všeč
okus, petina pa ima raje druge
sladice.

Pomankljivosti prekmurske gibanice

osnova: kupci suhomesnatih izdelkov (n = 814), razlogi: neuporabniki prekmurske šunke (n=222)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

Zakaj ne jeste prekmurske gibanice? 
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26 % meni, da 3,50 € za kos
prekmurske gibanice, previsoka
cena. V povprečju bi bila po 
njihovem mnenju primerna
cena približno 2 € za kos.

Ocena povprečne cene prekmurske gibanice - 3,50 € / kg
Povprečna cena za en kos prekmurske gibanice je v povprečju 3.50 €. Kako ocenjujete to ceno?

osnova: vsi anketiranci (n = 873)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.

primerna povprečna cena 2,05 €
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Poznavalci prekmurske gibanice

se v največji meri strinjajo, da je

pri pripravi potrebno upoštevati 

originalno recepturo in način 

priprave (63%) in da ima 

pridobljeno oznako »zajamčena 

tradicionalna posebnost«

(52%). Tretjina meni, da jo v 

gostinstvu pogosto ponujajo 

brez certifikata, četrtina pa se 

strinja, da je certifikat nujen in 

da kakovst prekmurske gibanice

brez certifikata je vprašljiva. 

Petina meni, da je priprava

prekmurske gibanice omejena

na Prekmurje, slaba desetina pa 

pozna število certificiranih

proizvajalcev.

Lastnosti prekmurske gibanice
Katere trditve držijo za prekmursko gibanico?

osnova: anketiranci, ki poznajo prekmursko gibanico (n = 858)
Analiza glede na sociodemografijo je prikazana v dodatnem  xls poročilu.
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