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POVZETEK
Zelene oznake potrošnike informirajo o vplivih potrošnje na okolje s težnjo k prehodu na okolju
prijaznejše vzorce potrošnje. Raziskave kažejo, da je povpraševanje po zelenih izdelkih odvisno
od več dejavnikov. Ugotovitve nakazujejo deloma trajnostne nakupne aktivnosti respondentov,
vendar slednje ni mogoče povezati s poznavanjem zelenih oznak. Tudi demografske
spremenljivke se izkazujejo za presplošne. Zaznana pa je pozitivna povezanost med okoljsko
ozaveščenostjo in pripravljenostjo plačati več za izdelke z zeleno oznako. Razlog za
kompleksnost opredelitve profila zelenih potrošnikov in njihovih nakupnih modelov je verjetno
zmeren ali posreden medsebojni vpliv različnih dejavnikov.
Ključne besede: zeleni marketing, zelene oznake, zeleni potrošnik, stališča, ozaveščenost.
SUMMARY
The purpose of green labels is to provide consumers with more information on the impact of
consumption on the environment, with a tendency to switch to more environmentally friendly
consumption patterns. Despite much research, there is a lack of uniform factors influencing the
demand for green products. The findings of the survey indicate sustainable purchasing activities
of respondents, but the latter cannot be linked to actual awareness of green labels. Demographic
variables are also proving to be too general in predicting purchasing intentions. There is a
positive link between awareness and willingness to pay more for green labeled products. The
reason for the complexity of defining the profile of green consumers and their purchasing
models is probably the moderate or indirect interaction of various factors.
Key words: green marketing, green labels, green consumer, attitudes, awareness.
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UVOD
Spremembe v okolju, družbi, tehnologiji in gospodarskem razvoju neposredno vplivajo na
spremembe poslovanja in na spremembe potreb in želja potrošnikov. Ekološke spremembe in
ozaveščenost potrošnikov o vplivu na onesnaževanje oz. ohranjanje okolja so ustvarile segment
okoljsko odgovornih porabnikov. Slednjim se je prilagodilo tudi trženje in oblikovala se je nova
dejavnost, imenovana tudi zeleni marketing. Zeleni marketing je oblika družbenega marketinga,
v katerem se izdelki, storitve in vse tržne dejavnosti oblikujejo in izvajajo tako, da se upošteva
vpliv na okolje in družbo kot celoto. Pojem se je pojavil v 70. letih prejšnjega stoletja, po svojem
konceptu pa pripada tako družbeno odgovornemu marketingu kot družbeno odgovornemu
poslovanju. Tržni segment zelenih porabnikov ponuja nove možnosti gospodarskim subjektom
za razvoj in napredovanje, obenem pa pozitivno vpliva na okolje in družbo (Tolušić, Dumančić
in Bogdan 2014).
Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča
Zeleni marketing in zelene marketinške strategije postajajo v današnji težnji po vse večji
družbeni odgovornosti vedno bolj pomembne. Pri ozelenjevanju marketinškega spleta igrajo
zelene oznake pomembno vlogo. Pojavlja pa se vprašanje, kakšen je profil zelenih porabnikov,
kakšne vrednote imajo in kakšno je njihovo mnenje o družbeno odgovornih podjetjih in zelenih
izdelkih. Vse te podatke potrebujejo podjetja, da prilagodila poslovanje in komuniciranje.
Vpeljevanje zelenega poslovanja in izdelkov na pravi način namreč pripomore tudi k višjemu
tržnemu deležu podjetij. Zaradi dodane vrednosti izdelka in podjetja pa prihaja do zlorabljanja
koncepta zelenega. Številna podjetja so skušala ustvariti trajnostne in zelene izdelke in prav tak
marketing, vendar slednje ni bilo vedno uspešno oz. je celo ustvarilo negativen učinek.
Potrošniki lahko namreč zaznajo, da se podjetje sooča s težavami, je izdelek slabše kakovosti,
četudi ima oznako zelenega izdelka, ali ugotovijo, da izdelek sploh ni tako okoljevarstven, kot
je predstavljen. Uspešna podjetja, ki svojo družbeno odgovornost in zavzemanje za
okoljevarstvo pristno izvajajo in integrirano komunicirajo tako v notranjem in zunanjem okolju,
lahko enostavno premagajo naštete nevarnosti in potrošnike prepričajo, da njihovo poslovanje
temelji na trajnostnih in družbeno odgovornih principih (Tolušić, Dumančić in Bogdan 2014;
Pratesi 2012).
Zelene oznake se nanašajo na skupni okoljski odtis izdelka. So indikatorji okoljske
učinkovitosti izdelka, ki je bil razvit z namenom ozaveščanja potrošnikov glede trditev o
prijaznosti do okolja. Zanesljiv program zelenih oznak zajema celoten življenjski cikel izdelka,
vključno s proizvodnjo, distribucijo, uporabo in odstranjevanjem. Prvi tak program je bil
nemški program Modri angel, ki se je začel leta 1978 (Pratesi 2012).
Do nedavnega so se bolj promovirali družbeni in okoljski pristopi, danes pa se veliko več
pozornosti posveča trajnostnim pristopom (Pratesi 2012). Ekološke oznake so potencialno
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privlačni instrumenti, ki potrošnike obveščajo o okoljskih učinkih njihovih odločitev o nakupu,
hkrati pa proizvajalcem zagotavljajo orodje za pridobivanje prednosti in s tem tržni delež
(Tolušić, Dumančić in Bogdan 2014). Trg zelenih proizvodov in storitev podjetij se je v
zadnjem desetletju izjemno razširil. Vse več podjetji poudarja zelenost svojih produktov in
praks, da bi izkoristila prednosti, ki jih ponujajo ti trgi. Hkrati se vedno več podjetij ukvarja z
zelenim zavajanjem (angl. greenwashing), tj. zavajanje potrošnikov o okoljski učinkovitosti
podjetja ali okoljskih koristih izdelka oz. storitve (Delmas in Cuerel Burbano 2011).
Da bi se zeleni marketing uspešno uveljavil v sklopu gospodarskih subjektov, negospodarskih
subjektov in držav, je treba zagotoviti določene predpise. To so predvsem gospodarski, politični
in zakonodajni pogoji. Enako je pomembno spremljati spremembe pri posameznikih, ki se
kažejo z nastajanjem segmenta zelenih potrošnikov. Ustvarjanje podatkovnih baz in
spremljanje ravnanja zelenih potrošnikov je temelj za nadaljnji in hitrejši razvoj zelenih
marketinških strategij na vseh ravneh družbe (Tolušić, Dumančić in Bogdan 2014).
Namen in cilji raziskave
Namen magistrske naloge je proučiti poznavanje in stališča potrošnikov do zelenih oznak in
podati predloge za učinkovitejše zeleno znamčenje in komunikacijo zelenih oznak za boljše
prepoznavanje in pritegnitev ciljnih deležnikov.
Cilji raziskave so:
− Analizirati teoretična izhodišča in opredeliti pojme zelenega marketinga, zelenih oznak in
zelenih potrošnikov.
− Opraviti pregled literature, ki obravnava smoter, učinke in posledice zelenega označevanja.
− Oceniti vrednote in pričakovanja potrošnikov do ponudnikov zelenih izdelkov.
− Ovrednotiti povezanost med poznavanjem zelenih oznak, kritičnostjo, pripravljenostjo
plačati več za izdelke z zelenimi oznakami, ozaveščenostjo o ekonomski, socialni in
okoljski odgovornosti ter demografskimi podatki potrošnikov.
− Predlagati izhodišča za aktivnosti organizacij na področju zelenega marketinga in zelenih
izdelkov za večjo zaznavo in pritegnitev ciljnih potrošnikov.
Hipoteze
Na podlagi poglobljenega pregleda literature, opredelitve obravnavanega problema, namena in
ciljev raziskave smo opredelili štiri hipoteze:
1. Višja kot je izobrazba potrošnikov, večja je njihova kritičnost do izdelkov z zelenimi
oznakami.
2. Bolj kot so potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, boljše je
njihovo poznavanje zelenih oznak.
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3. Bolj kot so potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, več so
pripravljeni plačati za izdelke z zelenimi oznakami.
4. Bolj kot so potrošniki kritični do zelenih oznak, manj so pripravljeni plačati za izdelke z
zelenimi oznakami.
Metode za doseganje zastavljenih ciljev
V magistrski nalogi smo uporabili več raziskovalnih metod. V teoretičnem delu smo opravili
pregled znanstvene in strokovne literature, predvsem iz podatkovnih zbirk EBSCOhost,
Emerald, JSTOR in Science Direct, pri čemer smo preučili tudi relevantne sekundarne vire oz.
že opravljene raziskave s področja zelenega marketinga, zelenih oznak, znamčenja in zelenih
porabnikov. Z deskriptivno metodo smo razložili osnovne pojme, pomembne za razumevanje
obravnavane problematike, učinkov zelenega znamčenja in stališč potrošnikov do slednjega. Z
uporabo metode kompilacije pa smo povzeli vidike in sklepe izbranih avtorjev. Različne vire
smo tako medsebojno primerjali in združili v relevantno celoto.
Empirični del temelji na kvantitativnem metodološkem pristopu, izveden pa je v obliki anketne
raziskave. Vzorec je bil izbran na neverjetnostni način, in sicer po metodi snežne kepe. Za dano
raziskavo relevantna populacija so vsi posamezniki, prebivalci Slovenije, ki prejemajo osebne
mesečne dohodke oz. imajo kupno moč. Uporabljena metoda zbiranja podatkov je bila
anketiranje. Zastavljene hipoteze smo tako preverjali z analizo rezultatov spletnega anketnega
vprašalnika. Ta je sestavljen iz posameznih sklopov: ozaveščenost, poznavanje zelenih oznak,
kritičnost do zelenih oznak, pripravljenost plačati več in demografski sklop vprašanj.
Rezultate anketnih vprašalnikov smo obdelali z izbranimi statističnimi metodami opisne
statistike in metodami analize povezanosti/odvisnosti med pojavi. S pomočjo programa SPSS
smo merili naslednje spremenljivke: izobrazba, kritičnost, ozaveščenost o ekonomski, socialni
in okoljski odgovornosti, poznavanje zelenih oznak in pripravljenost plačati več za izdelke z
zelenimi oznakami.
Omejitve obravnavanega področja
V sklopu obravnavanega raziskovalnega problema smo prepoznali nekaj omejitev raziskovanja,
in sicer:
− Analiza zbranih kvantitativnih podatkov je bila izvedena na podlagi nenaključnega vzorca
203 enot iz ciljne populacije, kar lahko vpliva na reprezentativnost rezultatov.
−

Pri zbiranju in analizi podatkov je potrebna previdnost – anketne vprašalnike smo
posredovali preko digitalnih medijev, pri čemer obstaja verjetnost, da smo v vzorec v večji
meri zaobjeli le potrošnike s podobnim (demografskim, vedenjskim ipd.) profilom.
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−

Analizirali smo literaturo in sekundarne študije predvsem tujih avtorjev, pri čemer je
projekcija teh rezultatov na ciljno populacijo v Sloveniji vprašljiva.

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela: teoretični in empirični del. V prvem delu je
predstavljen koncept zelenega marketinga, navedeni so njegovi začetki in nakazan je razvoj, ki
je sledil pomembnim zgodovinskim dogodkom, poudarjen pa je tudi prispevek naravi in družbi.
Ob nenehnem razvoju in prilagajanju družbenim spremembam in potrebam ljudi se podjetja in
organizacije soočajo z nešteto priložnostmi in izzivi, ki pretijo zelenemu marketingu. Ti so v
nadaljevanju tudi predstavljeni. Prav tako smo zaobjeli koncept ozelenjevanja marketinškega
spleta, česar se poslužuje večina trajnostnih organizacij. Ozelenjevanje marketinškega spleta
zajema prilagoditve produktov, cen, embalaže, promocije in prostora oz. distribucije. Ker se je
trg zelenih proizvodov in storitev v zadnjem desetletju izjemno razširil, vse več organizacij
prepoznava profitabilne prednosti, ki jih ta prinaša. Vse več podjetji tako tudi komunicira
zelenost svojih produktov in praks, da bi izkoristila te prednosti. V nadaljevanju je obravnavano
tudi zeleno zavajanje. V tretjem poglavju smo se osredotočili na zelene oznake, njihov začetek
in razvoj. Zelene oznake predstavljajo kar nekaj priložnosti, saj naj bi prispevale k informiranju
potrošnikov, razvoju okolju prijazne proizvodnje, zaščiti domačih izdelkov itd. Nadalje so v
nalogi klasificirane zelene oznake. Posebno pozornost smo posvetili oznakam tipa I, II in III.
Predstavljeni so tudi glavni učinki in izzivi, ki pretijo shemam zelenega označevanja,
opredeljena pa je tudi prisotnost zelenih oznak na slovenskem trgu. V četrtem poglavju smo se
posvetili zelenim porabnikom in dejavnikom, ki vplivajo na vzorec ozaveščene potrošnje in
porabe. Opredelili smo torej segment in splošen profil zelenih porabnikov. Skladno z
zastavljenimi hipotezami smo nadalje najprej preučili sekundarne vire, vezane na poznavanje
zelenih oznak, pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami in kritičnost do
slednjih. V petem poglavju smo predstavili empirično raziskavo stališč potrošnikov do zelenih
oznak. Na podlagi hipotez in operacionalizacije spremenljivk smo oblikovali anketni
vprašalnik, pridobljene podatke smo analizirali in z izbranimi statističnimi metodami preverili
zastavljene hipoteze. V sklepu so povzete ugotovitve raziskave in so podana izhodišča za
aktivnosti organizacij na področju zelenega marketinga in zelenih izdelkov za večjo zaznavo in
pritegnitev ciljnih potrošnikov.
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ZELENI MARKETING
Zeleni oz. okoljski marketing temelji na štirih elementih marketinškega spleta, in sicer na
izdelku, ceni, promociji in distribuciji. Z nakupom izdelkov ali storitev organizacija potrošniku
kot dodano vrednost ponuja varovanje okolja in zmanjšanje odtisa, hkrati pa s svojim
poslovanjem ozavešča javnost o okoljskih vprašanjih (Peattie in Charter 2003).

2.1

Koncept zelenega marketinga

V literaturi se uporabljajo različni termini kot sinonimi zelenemu marketingu. To so ekološki
marketing ali krajše ekomarketing, trajnostni marketing, okoljevarstveni marketing, marketing,
voden s trajnostno zasnovo, itd. (Tolušić, Dumančić in Bogdan 2014). Do nedavnega so
promovirali predvsem družbene in okoljske pristope, danes pa se veliko več pozornosti posveča
trajnostnim pristopom (Pratesi 2012). Poraja pa se vprašanje, ali organizacije in subjekti sploh
razumejo razliko med navedenimi termini in so skladno s tem tudi njihove aktivnosti in
menedžerski pristopi drugačni ali je to zgolj besedna igra, ki ni porodila nikakršnih sprememb.
Obstaja več definicij zelenega marketinga, a v osnovi so si vse zelo podobne. V 90. letih
prejšnjega stoletja je Polonsky (1994) navedel, da zeleni oz. okoljski marketing vključuje vse
dejavnosti, ki generirajo in lajšajo kakršno koli izmenjavo, prilagojeno človekovim potrebam
in željam, z minimalnimi škodljivimi vplivi na naravno okolje. Je skupek vseh marketinških
aktivnosti, ki opredeljujejo okoljevarstvo kot odgovornost organizacij, hkrati pa razkriva
priložnosti za konkurenčno prednost in večji tržni delež. Zelo podobno opisuje okoljski
marketing tudi Peattie (2001), ki pravi, da marketinške aktivnosti težijo k zmanjševanju
škodljivih učinkov proizvodnje in izdelkov, hkrati pa promovirajo okolju in družbi manj
škodljive oz. neškodljive produkte. Zeleni marketing se torej nanaša na tržno dejavnost, ki je
okolju prijazna in ne škoduje okolju ali planetu (Naidoo in Verma 2019).
Institucije so prepoznale, da celoten sistem proizvodnje in porabe določa kakovost okolja.
Vplivi na okolje so odvisni od načina opravljanja storitev in načina proizvodnje, dostave,
uporabe in odstranjevanja blaga. Proizvodnja in potrošnja se obravnavata skupaj, saj lahko
dobičke, dosežene z nadzorom, zmanjševanjem ali minimiziranjem onesnaževanja iz
proizvodnje, kmalu zasenčijo vplivi sočasnega povečanja obsega povpraševanja po tovrstnih
storitvah in blagu (Ghoshal 2011).
Zeleni marketing torej vključuje široko paleto dejavnosti, vključno s spreminjanjem izdelkov,
spremembami v proizvodnem procesu, spreminjanjem embalaže in oglaševanja.
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2.2

Začetek in razvoj zelenega marketinga

»Zelena« zavest ni zgolj gibanje v določenem zgodovinskem trenutku, temveč je prisotna v
skoraj vseh družbenih pojavih. Že od njenih začetkov je to gibanje za zaščito Zemlje in
ohranjanja njenega bogastva in naravnih lepot. Slednje se je uveljavilo v 19. stoletju zahvaljujoč
vizionarjem, kot so Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau in John Muir, ki so s svojimi
argumenti vplivali na predsednika Theodorja Roosevelta pri odločitvah o ustanovitvi
programov ohranjanja in ustanavljanja nacionalnih parkov (Degli Esposti 2012).
Leta 1970 se je začela druga faza okoljevarstvenega gibanja, imenovana tudi faza regulacije, in
sicer zaradi zaskrbljenosti v zvezi z okoljskimi vplivi takratne industrije. Slednje je spodbudilo
razvoj novih tehnologij za ublažitev nastalih okoljskih problemov in obenem sprožilo koncept
»ekološkega trženja« (Hennison in Kinnear 1976 po Peattie in Charter 2003). V ZDA je bila
ustanovljena Agencija za varstvo okolja (EPA), določen je bil dan Zemlje, takratni predsednik
Richard Nixon pa je imenoval prvega ministra za okolje. Nekaj let pozneje je bil sprejet zakon
o čistem zraku in vodi. Leta 1972 je Stockholmska konvencija na mednarodni ravni privedla
do oblikovanja okoljskega programa Združenih narodov in razprav o pomenu okoljevarstva na
globalni ravni (United Nations Environment Programme 1973, po Degli Esposti 2012).
Okoljevarstvenik Tim McClure si je leta 1976 začel prizadevati za zmanjšanje vpliva družbe
na okolje z recikliranjem, kar je vodilo do ustanovitve Summit Recycling Project, organizacije,
namenjene zbiranju materialov za recikliranje in ponovno uporabo (Degli Esposti 2012).
20. stoletje je bilo čas neprimerljive rasti. Svetovno prebivalstvo je preraslo šest milijard. Bili
smo priča razvoju množičnega trga in razcvetu množične proizvodnje. S tem ko so trgi postajali
bolj konkurenčni, se je razširil tudi marketing in postajal je vse pomembnejše orodje za
ohranjanje in večanje tržnega deleža, saj je narekoval maksimalno proizvodnjo in prodajo
potrošnikom (Peattie in Charter 2003).
Izraz zeleni marketing se je uveljavil v poznih 70. in v začetku 90. let. Ameriško marketinško
združenje (angl. American Marketing Association – AMA) je leta 1975 v Austinu v Teksasu
izvedlo prvo delavnico na temo ekološkega marketinga (Laheri, Dangi in Vohra 2014). To
obdobje je zaznamovala tudi objava dveh knjig, naslovljenih Zeleni marketing, avtorja pa sta
Ken Peattie (1999) v Veliki Britaniji in Jacquelyn Ottman (1998) v Združenih državah
Amerike. Peattie (1999) je razvoj zelenega trženja razdelil na tri faze. Prvo fazo je poimenoval
ekološki zeleni marketing, pri čemer so se v tem obdobju vse marketinške aktivnosti usmerjale
v reševanje oz. odpravljanje okoljskih težav. Druga faza je bila imenovana okoljski zeleni
marketing, poudarek pa je bil na tehnologiji, ki je vključevala oblikovanje inovativnih izdelkov,
povezanih z vprašanji onesnaževanja in odpadki (Laheri, Dangi in Vohra 2014). V tej fazi lahko
določimo mejnik, kje se pojavi masovno zanimanje in politično rojstvo v obliki prvih tako
imenovanih zelenih potrošnikov. Kljub diskretnemu političnem uspehu in gibanju je skrb do
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zelene porabe ostala obrobna, preusmerjena zgolj na nišo potrošnikov. Slednje se kaže tudi z
uporabo nepreverjenih ali neresničnih okoljevarstvenih trditev za promocijo podjetij in
izdelkov za dosego tržnih ciljev, ugotavlja Degli Esposti (2012). Tretja faza je trajnostni zeleni
marketing. Slednji je postajal vse pomembnejši v poznih letih prejšnjega in v začetku novega
tisočletja (Laheri, Dangi in Vohra 2014).
Na začetku 21. stoletja so bile zelo izrazite družbene in okoljske posledice brezmejnega
prizadevanja za gospodarsko rast. Povišanje ravni toplogrednih plinov v atmosferi, ozonska
luknja, ki jo povzročajo izpusti ogljikovega dioksida, uničevanje gozdov in vse daljši seznam
ogroženih vrst in ekosistemov je le nekaj pokazateljev, da ja težnja po brezmejni gospodarski
rasti sporna. Ta okoljska kriza poudarja sedanjo revščino in zdravstveno problematiko, zlasti
zaradi vse večjega svetovnega prebivalstva z vse večjimi potrebami po blaginji in porabi,
navajata Heikkurinen in Bonnedahl (2013). Do leta 2000 so podatki Svetovne banke pokazali,
da skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi z manj kot dvema dolarjema na dan. Slednjim
neomejena ponudba izdelkov in potrošništvo ne predstavljata nobene prednosti in obljuba, da
bo gospodarska rast vodila k večji kakovosti življenja, ni bila izpolnjena (Peattie in Charter
2003).
Šele po letu 2010, z Obamovim predsednikovanjem, je prišla tematika zelene porabe v ospredje
in postala pravo kulturno gibanje (Degli Esposti 2012). Zavedanje in skrb zaradi degradacije
okolja še vedno eksponentno narašča, okoljevarstvo pa se je v zadnjem desetletju spremenilo v
pomembno družbeno vprašanje (Follows in Jobber 2000, po Laheri, Dangi in Vohra 2014).
Potrošniki številnih razvitih držav so vse bolj ekološko ozaveščeni. Tako je veliko podjetij
začelo uvajati zelene poslovne modele in strategije (Laheri, Dangi in Vohra 2014). Ljudje so
zaskrbljeni zaradi grožnje degradacije okolja, ki neposredno vpliva na njihovo kakovost
življenja, in sicer z onesnaževanjem zraka in vode (Jain in Kaur 2004, po Laheri, Dangi in
Vohra 2014). Osrednje tematike političnih debat in trženja so kmalu postale družbena
odgovornost gospodarstva. Uveljavili so se novi organizacijski razvojni modeli, težnja po
trajnostni rasti in razvoju, politike varčevanja in ohranjanja (Degli Esposti 2012). Okoljska
vprašanja so pridobila pomen v gospodarstvu kot tudi v javnem življenju po svetu. Za novo
stoletje je ključni izziv človeštva najti bolj trajnostne in pravične načine pridelave, porabe in
življenja (Peattie in Charter 2003).
Vselej pa je koncept zelenega predvsem domena vlade. Do večjih sprememb in premikov ne
bo prišlo, dokler industrijski akterji in potrošniki ne bodo začeli živeti zeleno in delovati v
skladu z okoljevarstvenimi in tudi družbeno odgovornimi zahtevami (Laheri, Dangi in Vohra
2014).
Evolucija zelenega marketinga je sorazmerno spreminjala koncept marketinga in trženja.
Modernejši koncept, v nasprotju s tradicionalnim, narekuje proizvodnjo dobrin v skladu s
potrebami in povpraševanjem potrošnikov. Poudarja zadovoljevanje potreb kupcev brez
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vsakršne degradacije okolja. Zeleni koncept se razvija v zadnjem desetletju, predvsem zaradi
pritiska potrošnikov in društev za zaščito okolja, vladnih predpisov in družbene odgovornosti
podjetij. Zeleni marketing je med drugim tudi priložnost za konkurenčno prednost podjetij s
ciljno skupino zelenih potrošnikov (Laheri, Dangi in Vohra 2014). Pristni zeleni marketing je
del celotne strategije podjetja. Tako lahko rečemo, da zajema širok spekter dejavnosti, od
trženjskega spleta do politike poslovanja podjetja (Ghoshal 2011).
Oblikovane so bile različne definicije zelenega marketinga, s težnjo zajeti vse glavne sestavine,
vselej pa obstaja nekaj pomembnih razlik med okoljskim gibanjem iz 70. in 80. let in zelenim
gibanjem današnjega časa, kar prikazuje preglednica 1.
Preglednica 1: Razvoj okoljevarstva
Dejavniki

Okoljevarstvo v 20. stol.

Poudarek

Okoljska vprašanja

Geografska
osredotočenost
Vir podpore

Lokalni problemi (npr. onesnaženost)

Podlaga
kampanjam

Intelektualna elita
Uporabljene napovedi eksponentne rasti za
napovedovanje prihodnjih okoljskih problemov
(npr. omejitve rasti)

Odnos do podjetij

Negativna naravnanost do poslovanja

Odnos do rasti
Pogled na
okoljskogospodarsko
interakcijo

Cilj: ničelna rast
Osredotočenost na negativne vplive poslovne
dejavnosti na okolje

Modernejši zeleni koncept
Težave s socialnim, ekonomskim,
tehnološkim in pravnim sistemom
Globalna vprašanja (npr. globalno
segrevanje)
Širok nabor
Uporaba dokazov o trenutni
degradaciji okolja (npr. luknja v
ozonski plasti)
Podjetja so obravnavana kot del
rešitve – partnerstva.
Cilj: trajnostna rast
Osredotočenost na dinamično
medsebojno povezanost med podjetji,
družbo in okoljem

Vir: Peattie in Charter 2003.
Združevanje okoljskih vprašanj, ki teoretično stremijo k varovanju okolja, zmanjšanju
potrošnje itd., z disciplino trženja, katere cilj je spodbuditi in olajšati porabo, se lahko zdi
nekoliko paradoksalno. Trajnost je temelj filozofije zelenega trženja, ki rešuje ta očitni
paradoks. Trajnostni pristop k porabi in proizvodnji vključuje uživanje materialnega
življenjskega standarda z obzirom na življenjski standard prihodnjih generacij. Peattie in
Charter (2003) navajata, da gre za preprost koncept, sestavljen iz dveh delov:
− uporaba naravnih virov s hitrostjo, s katero jih lahko dopolnjujejo okoljski sistemi ali
človeška dejavnost (oz. v primeru neobnovljivih virov: s hitrostjo razvoja substitutov),
− nastajanje onesnaževanja in odpadkov s hitrostjo, ki jo lahko absorbirajo okoljski sistemi,
ne da bi pri tem oslabili njihovo sposobnost preživetja.
V prihodnosti je pričakovati še veliko več in večje premike na področju ozelenjevanja
marketinškega spleta, pri čemer bo zanimivo opazovati spremembe in odzive v povpraševanju
potrošnikov.
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2.3

Priložnosti in izzivi zelenega marketinga

Podjetja se pogosto odločijo za ozelenitev svojih poslovnih sistemov, politik in izdelkov zaradi
ekonomskih in neekonomskih pritiskov potrošnikov, poslovnih partnerjev, regulatorjev in
drugih deležnikov. Ghoshal (2011) pa pri tem navaja tudi nekatere druge dejavnike. Uvajanje
zelenih politik in proizvodov je po mnenju nekaterih avtorjev donosno, saj lahko zmanjšajo
stroške poslovanja, podjetja pa lahko ob tem pridobijo vodilno prednost na trgu. Organizacije
se vedno bolj posvečajo družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Ugotovitve kažejo, da
je družbena odgovornost pomemben strateški korak k oblikovanju pozitivne podobe v zavesti
potrošnikov. Nekatera podjetja močno promovirajo svoje družbeno odgovorne prakse, obstajajo
pa tudi primeri podjetij, ki v tej smeri delujejo tiho. Velika podjetja so postala enostavne tarče
za aktivistične skupine. Exxon, McDonald's, Coca-Cola, Wal-Mart in Kimberly-Clark so le
nekatere od velikih blagovnih znamk, ki so jih aktivisti kritizirali zaradi pomanjkljivih okoljskih
ali družbenih praks. Ko podjetja poskušajo postati družbeno odgovorna, se lahko soočijo s
tveganjem, da bodo okolju prijazne odločitve, ki jih sprejemajo danes, v prihodnosti morda
škodljive. To lahko pojasni, zakaj nekatera podjetja, kot so Coca-Cola in Walt Disney World,
postajajo družbeno odgovorna, vendar tega ne komunicirajo, ugotavlja Ottman (2017). Morda
se na ta način ščitijo pred potencialnim negativnim odzivom oz. posledicami v prihodnosti, če
bi bile ugotovljene morebitne napačne odločitve iz preteklosti. Motivirajoč dejavnik postaja
sprememba stališč potrošnikov do okoljskih vprašanj, naraščajoča skrb za okolje in odnos
potrošnikov do podjetij, ki implementirajo zelene politike in zelene produkte. Pomemben
dejavnik je tudi pritisk vlade. V večini držav velja zakon za zaščito potrošnikov in okolja pred
škodljivim blagom ali stranskimi proizvodi, ki hkrati narekuje obvezno dostopnost deklaracije
in izvora izdelkov vsem potrošnikom. Države so vzpostavile nadzor nad količino odpadkov, ki
jih proizvajajo podjetja z izdajanjem različnih okoljskih zahtev oz. dovoljenj s ciljem večje
družbene in okoljske odgovornosti organizacij. Argument Porterja in Van der Lindeja (1995)
je, da stroga okoljska zakonodaja postavlja nove izzive za podjetja, saj iskanje okolju
prijaznejših rešitev vodi k inovacijam, ustvarjanju učinkovitejših tehnologij in konkurenčnosti.
Konkurenčni pritisk je sestavni del poslovanja. Nekatere organizacije so zeleno trženje vzele
kot strategijo za krepitev svojega imidža, namesto da bi ga implementirala v celovito politiko
poslovanja. V nekaterih primerih pa je ta konkurenčni pritisk celotno panogo spremenil in s tem
zmanjšal škodljive vplive na družbeno in naravno okolje. Za nadzorovanje stroškov, povezanih
z odstranjevanjem odpadkov, lahko podjetja uporabijo tudi zeleni marketing, pri čemer bi z
neobremenjevanjem ali manjšo uporabo škodljivih surovin lahko znatno zmanjšala operativne
stroške.
Za marketinškega stratega je ključno razumeti potencialni vpliv zelene agende na poslovanje in
stranke. Pomembno je razumeti sorazmerne prednosti in slabosti okoljske uspešnosti podjetja.
Dobra ekološka učinkovitost je pomembna na številnih trgih, saj lahko zagotovi naslednje
(Peattie in Charter 2003):
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−
−
−
−

Nove tržne priložnosti – z dostopom do rastočih zelenih trgov. Na trgih, kot so finančne
storitve in turizem, zeleni izdelki predstavljajo najhitreje rastoče območje za nove posle.
Možnost diferenciacije s poudarkom na varčnosti, učinkovitosti ipd.
Priložnost za znižanje stroškov – bolj radikalne in okolju prijazne tehnološke investicije
lahko znižajo stroške materiala in energije, zmanjšajo onesnaževanje in odpadke.
Priložnosti nišnih trgov – zeleni izdelki, kot sta ekološka hrana in na živalih netestirana
kozmetika, so hitro uspeli v tržnih nišah. Ti izdelki se tržijo po premijskih cenah,
povpraševalci pa so okoljsko najbolj ozaveščeni. Če se tovrstni izdelki razširijo do
množičnih trgov, lahko niša hitro zajame večji del trga. Obstaja pa nevarnost, da bi uspeh
nišnih zelenih izdelkov močno zaviral ozelenitev trgov. Do tega bi prišlo, če bi se z
zadovoljevanjem le najbolj okolju ozaveščenih potrošnikov težnja k ozelenitvi trga
zmanjšala in bi zagon za spremembe zamrl. V številnih panogah bo za prispevek k
trajnostnemu razvoju potrebna ozelenitev množičnih trgov.

Med najbolj razvpita globalna vprašanja sodijo na primer podnebne spremembe in večanje
ozonske luknje. Zelena agenda pa vsebuje veliko več vprašanj, ki predstavljajo tržne priložnosti
in grožnje različnim podjetjem. Problematika emisij ogljikovega dioksida in globalnega
segrevanja predstavljata grožnjo avtomobilski in naftni industriji. Za podjetja, ki delajo na
področju alternativnih goriv in naprav za energetsko učinkovitost, pa je to velika priložnost.
Nekatere problematike, kot je prekomerni ribolov, so značilne za industrijo, medtem ko imajo
druge, kot je globalno segrevanje, veliko širši vpliv. Dejstvo je, da se vse večje svetovne panoge
soočajo s pomembnimi okoljskimi izzivi. V turizmu je denimo treba cilje trajnostno oblikovati,
da bi zaščitili kulturo in življenjski slog lokalnega prebivalstva in preprečili uničenje oz.
negativne vplive zaradi visokega privabljanja obiskovalcev. Naftna industrija je pod pritiskom
zaradi pomislekov glede globalnega segrevanja in onesnaževanja vode. Za avtomobilsko
industrijo so ključna vprašanja globalno segrevanje, onesnaževanje zraka in usoda odsluženih
avtomobilov. V elektroniki sta pomembna uporaba CFC-jev kot topil in odstranjevanje
zastarele opreme. Za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so nevarnosti, ki jih predstavljajo
netrajnostna proizvodnja, izguba biotske raznovrstnosti, krčenje gozdov in erozija tal, ključna
vprašanja za prihodnost. Tudi v svetu finančnih storitev se povečuje zanimanje za etične
naložbene politike in skrb za okoljsko nestabilnost kot vir tveganja (Peattie in Charter 2003).
Trajnost kot koncept je lahko kontroverzna, z različnimi interpretacijami, zelo težko je merljiva
in težko prenesena v smiselno delovanje med zelo resničnimi političnimi, gospodarskimi in
tehnološkimi omejitvami, s katerimi se soočajo podjetja in vlade. Osnovna točka pa je zelo
jasna. Noben sistem ali dejavnost, ki ni trajnostna, ne more biti vzdržna, ugotavljata Peattie in
Charter (2003). Vloga, ki jo lahko in jo mora imeti marketing pri razvoju bolj trajnostnega
gospodarstva, je bila predmet nekaj razprav. Marketingu je pogosto očitano spodbujanje
netrajnostne ravni porabe in uporaba raznih komunikacijskih kanalov za prikrivanje ali
zanikanje negativnih posledic potrošnje. Vse pogosteje pa je marketing predstavljen kot
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pomemben del rešitve v okviru tržnih mehanizmov, ki spodbujajo k bolj trajnostni potrošnji.
Nekateri okoljevarstveniki so kritizirali zeleni marketing s trditvijo, da sprememba naših
nakupovalnih navad ne bo rešila sveta. Z izboljšanjem ekološke uspešnosti podjetij bi
sprememba nakupovalnih navad kupila prepotreben čas, da razumemo, kako razviti
pomembnejše spremembe v naših gospodarskih, tehničnih in političnih sistemih, da bomo
upravljali z našim okoljem na trajnostni način. Jasno je, da bo ozelenitev marketinga in tržnih
sil imela pravi pomen le, če jo bodo spremljale spremembe korporativnih vrednot in strategij,
uredb, naložbenih procesov, političnih sistemov, izobraževanja in trgovine (Peattie in Charter
2003).

2.4

Ozelenjevanje marketinškega spleta

Čedalje večja zaskrbljenost javnosti glede trajnosti oz. vzdržnosti naravnega okolja hitro
spreminja konkurenčno naravnanost in podjetja sili, da preučijo stroške in koristi, ki jih prinaša
ozelenjevanje marketinškega spleta (Porter in van der Linde 1995).

2.4.1 Zeleni produkti
Za ustvarjanje bistveno bolj zelenega gospodarstva bo potrebna vrsta novih in okolju
prijaznejših izdelkov in tehnologij. Naidoo in Verma (2019) zelene produkte opredeljujeta kot
produkte, ki ne škodujejo okolju, ne glede na to, ali so v fazi proizvodnje, uporabe ali odlaganja.
K uspešnemu razvoju novih zelenih izdelkov prisostvujejo visoka raven komunikacije in
povezovanja vseh deležnikov, dobre informacije, zgodnja obravnava okoljskih vprašanj,
podpora najvišjega vodstva in poseben pristop k merjenju in primerjalni analizi (Pujari, Wright
in Peattie 2003). Merjenje in razumevanje relativne ekološke učinkovitosti izdelkov je
pomembno za podjetja, ne glede na to, ali si prizadevajo za zeleno strategijo ali ne.
Atribute zelenega izdelka uvrščamo v dve splošni kategoriji. V prvo kategorijo sodijo tisti, ki
se nanašajo na družbene in okoljske vplive samega izdelka ali storitve. Za proizvajalca
avtomobilov bi ti atributi vključevali vprašanja, kot so poraba goriva, dolgoživost, varnost med
uporabo in recikliranje, ko vozilo konča svojo življenjsko dobo. Ključna nova razsežnost
upravljanja izdelkov in oblikovanja zelene strategije je poudarek na usodi izdelka po uporabi.
Za izboljšanje ekološke učinkovitosti pri razvoju in upravljanju z izdelki po uporabi je v
koncept izdelka priporočljiva vključitev vseh ali vsaj nekaterih od petih dejavnikov: popravilo,
obnova, ponovna uporaba, recikliranje, ponovna izdelava (angl. Five Rs – repair,
reconditioning, reuse, recycling, re-manufacture), ugotavljata Peattie in Charter (2003). Druga
kategorija atributov pa je tista, ki se nanaša na procese, s katerimi je izdelek ustvarjen.
Konvencionalni marketing govori o oprijemljivem izdelku, ki vključuje embalažo in druge
fizične dimenzije, in o razširjenem izdelku, ki zajema tudi storitve. Zeleni marketing zahteva
celovit pristop menedžmenta izdelkov, vključujoč izdelavo kot atribut, zato je pomemben
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koncept »celovitega izdelka«. Izziv pri razvoju celovitega zelenega izdelka je zmanjšati
okoljski odtis ob hkratnem zagotavljanju sprejemljive ravni funkcionalnosti in kakovosti po
konkurenčni ceni (Peattie in Charter 2003).
2.4.2 Embalaža
Embalaža je komunikacijski kanal med podjetji in potrošniki, saj lahko pritegne njihovo
pozornost. Potrošnikova celovita percepcija embalaže sestoji iz zaznavanja njene oblike,
velikosti, barv, materialov in na njej razpoložljivih podatkov oz. oznak, zato je za nadaljnje
razumevanje, kako embalaža komunicira in vpliva na potrošnike, pomembno raziskati
potrošnikovo zaznavanje embalaže, ugotavljajo Draskovic, Temperley in Pavicic (2009).
Zavržena embalaža predstavlja velik delež odpadkov v industrializiranih gospodarstvih in velik
vpliv številnih izdelkov na okolje. Pakiranje je prvotno izhodišče ozelenjevanja številnih
podjetij, saj je embalažo pogosto mogoče spremeniti brez dragih sprememb osnovnih izdelkov
ali proizvodnih procesov in brez tveganja, da bi prišlo do nezadovoljstva kupcev. V praksi je ta
strategija lahko kompleksnejša kot narekuje teorija, zato je ob komuniciranju marketinških
akcij potrebna posebna previdnost. Kot primer lahko navedemo podjetje Sony, ki je svoje kupce
pozvalo k vračanju in ponovni uporabi embalažnih materialov za svoje televizijske
sprejemnike. Slednje je privedlo do napačne predstave, da izdelek znotraj embalaže prav tako
ni nov (Peattie in Charter 2003). Za pomemben prispevek ponovne uporabe in reciklaže
embalaže k zmanjševanju okoljskega odtisa morajo proizvajalci zagotoviti podporo institucij
za zbiranje in ločevanje odpadkov, informirati in ozaveščati potrošnike.

2.4.3 Promocija
Podjetja pogosto stremijo k promociji sebe in svojih izdelkov preko posrednih ali neposrednih
povezav z naravnim ali družbenim okoljem. Vselej pa sta promocija in oglaševanje eno najbolj
spornih področij koncepta zelenega marketinga, saj naj bi predstavljala zelene izdelke kot
poenostavljene rešitve zapletenih okoljskih problemov. Razkritja o neutemeljenih in
zavajajočih trditvah so prav tako spodbudila pomisleke glede zelenega zavajanja. Posledično je
bil vedno večji poudarek na konceptu »trajnostnega komuniciranja«, ki izpostavlja dialog z
vsemi deležniki, zlasti strankami, s ciljem informiranja in izobraževanja in težnjo po vzpostaviti
družbene in okoljske akreditacije podjetja, njegovih izdelkov oz. storitev. Oglaševanje s seboj
prinaša nevarnost, da bo podjetje obtoženo izkoriščanja resnih družbenih in okoljskih vprašanj
(Mohr, Webb in Harris 2001).
Ob izbiri komunikacijskega kanala se embalaža izdelka zdi učinkovito sredstvo za vplivanje na
odločitve potrošnikov. Težava se pojavi zaradi obsežnosti problematike, ki jo težko
zaobjamemo na embalaži, katere velikost želimo obenem tudi zmanjšati. Neposredna pošta bi
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lahko bila učinkovit način za doseganje zelenih potrošnikov, vendar ustvarja nevarnost, da bi
bila percipirana kot »neželena pošta«. Pospeševanja prodaje oz. promocija, povezana z
družbenimi ali okoljskimi vzroki, se je izkazala za zelo učinkovito, vendar je komunikacijske
kanale treba skrbno izbrati, da se zagotovi sinergija z izdelkom (Mohr, Webb in Harris 2001).

2.4.4 Cena
Postavljanje cene je v središču zelenega marketinškega izziva. Če bi se zunanji družbeni in
okoljski stroški produkcije odražali v dejanskih cenah, ki jih stranke plačujejo, bi imeli
proizvajalci močne intence, da nižajo stroške in postanejo trajnostni. Podjetja, ki želijo z okolju
prijazno proizvodnjo višje stroške prenesti svojim povpraševalcem, so lahko tarča obtožb, da
izkoriščajo interese potrošnikov, ki se zavzemajo za trajnost in okoljevarstvo. Konkurentje s
svojim konvencionalnim poslovanem in okolju neprijazno proizvodnjo pa spodrezujejo cene,
trdita Peattie in Charter (2003). Porter in van der Linde (1995) predlagata win-win argument za
ozelenjevanje. Trdita, da bo potrošniška potreba po zelenih produktih omogočila višje cene
(angl. premium prices)1 za zelene izdelke.
Hopkins in Roche (2009) ugotavljata, da sta kategorija izdelkov in zaznana korist pomembna
dejavnika pri določanju cene zelenih izdelkov, ki so jo potrošniki pripravljeni plačati. Izdelki
za enkratno uporabo, kot so čistila za dom in vrečke za smeti, imajo najnižje premije, medtem
ko imajo prehrambni izdelki in električna energija za potrošnike najvišjo premijo.
Strategije ozelenjevanja lahko vplivajo na strukturo stroškov podjetja, kar posledično vpliva na
cene izdelkov. Razvoj novih trajnostnih virov surovin, skladnost z zakonodajo, odpis stare,
»umazane« tehnologije, kapitalski izdatki za čisto tehnologijo in stroški, povezani z
ozelenjevanjem, lahko za organizacijo predstavljajo veliko breme, vendar se lahko slednje
izravna s prihranki, doseženimi z zmanjšanjem surovin in vložkov energije, z zmanjšanjem
embalaže, stroškov odvoza odpadkov itd. Če na stroške gledamo celostno in jih upravljamo na
podlagi portfelja, se izravnajo s stroški ozelenjevanja, kar pozitivno prispeva k dobičkonosnosti
(Peattie in Charter 2003).
Napredek v smeri trajnosti bi lahko bil veliko večji, če bi se zmanjšalo osredotočenje na tržno
ceno izdelka v prid osredotočenosti na stroške. Nizkoenergijske žarnice imajo na primer višjo
nabavno ceno, a za potrošnike nižji skupni tekoči strošek. Stavbe so povečini tudi zgrajene,
sklicujoč se na ceno, namesto da bi bile zgrajene za zagotavljanje določene ravni splošnih

Določanje premijskih cen (imenovanih tudi prestižne cene) je praksa, da se cena določenih izdelkov
ali storitev umetno ohranja visoko, da se spodbudi ugodno zaznavanje med kupci, ki temelji izključno
na ceni. Premium se nanaša na segment blagovnih znamk, izdelkov ali storitev podjetja, ki imajo
dejansko ali fiktivno presežno vrednost v zgornjem srednjem do visokem cenovnem razredu. Namen
prakse je izkoristiti domnevo kupcev, da dragi predmeti uživajo izjemen ugled, diferenciacijo ali so
izjemno kakovostni (Hinterhuber in Liozu 2018).
1
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stroškov uporabe. Skupna usmeritev na stroške bi povzročila gradnjo dražjih stavb, ki pa so
dolgoročno ekonomične in bi zmanjšale pomemben vpliv družbe na okolje. Tudi boljše
informacije o družbenih in okoljskih stroških, povezanih z izdelki, bi potrošnikom omogočile
popolnejše informacije in večjo spodbudo k spremembi lastnega vedenja (Peattie in Charter
2003).

2.4.5 Prostor in distribucija
Okoljski odtis raznih izdelkov je povečini odvisen od goriva in materialov, uporabljenih pri
transportu do potrošnikov. Uvedba davka na ogljikov dioksid pri uporabi fosilnih goriv bi imela
znaten vpliv na distribucijo. To bi spodbudilo industrijo k zamenjavi globalnih proizvodnih in
distribucijskih verig z mrežami na bolj regionalni ali lokalni ravni.
Doseganje optimalne okoljske učinkovitosti pri distribuciji je lahko težavno. Zmanjšanje
debeline embalaže lahko na primer zmanjša porabljene vire in porabljeno energijo pri
distribuciji, vendar poveča raven odpadnih izdelkov zaradi zmanjšane stopnje zaščite izdelka.
Podobno tudi večji tovornjaki zmanjšujejo količino porabljenega goriva na enoto proizvoda,
vendar imajo večji negativni vpliv na ceste in skupnosti, skozi katere prehajajo.
Tudi zahteve, da podjetja ponovno prevzamejo izdelke in odvrženo embalažo, pomenijo
preoblikovanje distribucijskih kanalov za ravnanje s »povratno logistiko« (EEA 2006).
Okoljevarstvena društva so se zavzemala za popolno odgovornost podjetij za eksterne stroške
transporta, saj bi brez slednjega trgi delovali v veliko škodo okolju. Cilj politike »poštenih in
učinkovitih cen«, ki jo je spodbujala Evropska komisija (2001; 2006), je zagotoviti, da se vsa
zunanja škoda, ki jo povzroči osebni in tovorni promet, v celoti vključi v ceno prevoza. S tem
so onesnaževalci dolžni plačevati mejne stroške teh dejavnosti, posledično pa naj bi stremeli k
ekonomični porabi in zmanjšanju negativnih učinkov teh dejavnosti na okolje (EEA 2006).

2.5

Problematika zelenega marketinga in zeleno zavajanje

Trg zelenih proizvodov in storitev podjetij se je v zadnjem desetletju izjemno razširil. Vse več
podjetji komunicira zelenost svojih produktov in praks, da bi izkoristila prednosti, ki jih
ponujajo ti trgi. Hkrati se vedno več podjetij ukvarja z zelenim zavajanjem (angl.
greenwashing), s čimer zavajajo potrošnike o svoji okoljski učinkovitosti ali okoljskih koristih
izdelka ali storitve. Delmas in Cuerel Burbano (2011) zeleno zavajanje opredeljujeta kot
presečišče dejavnikov oz. elementov, in sicer kot slabo okoljsko učinkovitost podjetja in kot
pozitivno komunikacijo o okoljski učinkovitosti. Gre za vrsto zasuka, v katerem se zeleni
marketing lažno uporablja za zagovarjanje stališča, da so proizvodi oz. storitve, politike ali cilji
podjetja okolju prijazni (Naidoo in Verma 2019). Podjetja torej širijo zavajajoče informacije,
da bi poudarili okolju odgovorno javno podobo. Zeleno zavajanje tako vključuje denimo
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okoljske trditve podjetja, ki so neresnične, nekoristne in nakazujejo, da je izdelek »zelen«,
vendar predstavljajo le nekatere lastnosti izdelka, ne da bi upoštevali druga, bistvena okoljska
vprašanja (Markham, Khare in Beckman 2014).
Zeleno zavajanje se pojavlja tako na ravni podjetij kot na ravni izdelkov in vključuje različne
načine varljive komunikacije, ugotavljata Lyon in Montgomery (2015). Številne organizacije
razvijajo okolju prijazne izdelke, vendar se morajo vselej soočiti z izzivom, da prevladajo
skeptičnost potrošnikov o okoljski učinkovitosti teh izdelkov in zelenih lastnosti podjetja.
Slednje je pomemben izziv, saj je bila ugotovljena visoka stopnja pojavljanja zelenega
zavajanja, ki lahko močno negativno vpliva na zaupanje potrošnikov v zelene izdelke in tako
spodkopava zeleni trg (Avcilar Yüksel in Külter Demirgüneş 2017). Organizacije se zato
soočajo z dvojnim izzivom: prvi je razviti okolju prijazne izdelke, ki ustrezajo funkcionalnemu
delovanju običajnega izdelka, drugi pa je ustvariti pozitivno percepcijo potrošnikov glede
okoljevarstvenega znamčenja izdelkov. Slednje zahteva razumevanje raziskav o zelenem
marketingu in osredotočanje na konstrukte, kot so pravičnost zelene znamke, zeleno zaupanje,
zeleno zavajanje, zeleno zadovoljstvo itd. (Ng idr. 2014).
Zmanjšuje se tudi zaupanje vlagateljev v okolju prijazna podjetja in spodkopavajo se investicije
v družbeno odgovorno poslovanje. Potrošniki, nevladne organizacije ali vladni subjekti lahko
podvomijo o zelenih trditvah podjetij, ki poudarjajo predvsem okoljevarstvo izdelkov in zeleni
način življenja (Ng idr. 2014).
Prav tako se korporacije soočajo s tožbami za lažno zeleno oglaševanje in promocijo.
Avtomobilsko podjetje Honda je tako bilo v letu 2009 obtoženo zaradi lažnih in zavajajočih
izjav v zvezi z učinkovitostjo porabe goriva hibridnega vozila (Delmas in Cuerel Burbano
2011). Leta 2015 je bilo ugotovljeno, da imajo številni avtomobili znamke VW z dizelskimi
motorji vgrajeno programsko opremo, ki zazna testiranje njihove učinkovitosti in posledično
omogoča spreminjanje delovanja motorja za optimalne rezultate (Siano idr. 2017). Tudi v
podjetju LG Electronics so bile odkrite sporne in zavajajoče navedbe nizke porabe energije
hladilnikov. S slednjo so bile že večkrat certificirane hladilne naprave podjetja LG. Ugotovljeno
pa je bilo, da je za nekaj izmed teh modelov bila napačno navedena poraba električne energije,
pri čemer izdelki niso izpolnjevali standardov učinkovitosti, potrebnih za pridobitev certifikata
zelenega izdelka (Aggarwal in Kadyan 2014).
Primeri zelenega zavajanja se pojavljajo na vseh trgih. Poraja pa se vprašanje, zakaj se podjetja
kljub tveganju tožb in slabega imidža poslužujejo tovrstnega ravnanja. Odgovor je predvsem v
ohlapni in negotovi regulaciji, ugotavljata Delmas in Cuerel Burbano (2011).
Čeprav je problematika pogostosti pojavljanja zelenega zavajanja poznana in izpostavljena,
primanjkuje celovitih analiz dejavnikov le-tega in orodij, ki bi upravljavcem ali oblikovalcem
politik pripomogla pri omilitvi tega problema (Ng idr. 2014). Med probleme zelenega
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marketinga lahko sodi tudi nesložnost nakupnega vedenja z okoljsko ozaveščenostjo in
pomembnostjo okoljevarstva potrošnikom. Lažno oglaševanje in promoviranje podjetij in
izdelkov je lahko zelo škodljivo. Poleg zmedenosti potrošnikov predstavlja tudi grožnjo
naravnemu in družbenemu okolju, vključno z zdravjem potrošnikov.
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ZELENE OZNAKE
Poznamo vrsto opredelitev za ekološke oznake na izdelkih, večinoma poznane kot zelene
oznake. Dandanes obstajajo zelene oznake za skoraj vse vrste izdelkov, od papirja do barv,
hrane in gradbenega materiala. Lahko so zelo koristne pri prepoznavanju in izbiri okolju
prijaznejših izdelkov ali storitev, ki v svojih proizvodnih procesih porabijo denimo manj
energije ali vode, vsebujejo manj škodljivih ali onesnažujočih sestavin, so izdelani iz
recikliranih materialov in prepoznajo ranljivost živali in okolja.

3.1

Začetek in razvoj zelenih oznak

Skrb za okoljevarstvo je uveljavljeno že več desetletij. Od poznih 60. let prejšnjega stoletja, ko
je bil prepoznan naraščajoč in nevaren pritisk proizvodnih sistemov na okolje, je bilo vse več
prizadevanj za premik k bolj trajnostnim in okolju prijaznim pristopom. Ta so segala od zelenih
davkov in opredelitve lastninskih pravic do strogih prepovedi in drugih regulativnih ukrepov
(Galarraga Gallastegui 2002).
Že od začetkov Svetovne trgovinske organizacije (STO) se razpravlja o apliciranju okolju
prijaznih metod proizvodnje in predelave (angl. production and process methods – PPMs). V
teh primerih je bil za določene izdelke omejen ali prepovedan uvoz. Prostovoljni znaki za okolje
pa ne morejo omejiti ali prepovedati uvoza izdelka, ampak vplivajo na vedenje potrošnikov in
lahko posredno vplivajo na dostop do neoznačenih izdelkov, navaja Stein (2009).
V zadnjem času pridobiva pristop okoljskega oz. zelenega označevanja vse večji pomen ravno
zaradi rasti nejasnih in neverificiranih okoljskih trditev proizvajalcev (Nimon in Beghin 2017).
Smoter zelenega označevanja je seznaniti potrošnike z vplivi proizvodnje in porabe proizvodov
ali storitev na okolje in vpliv ravnanja z uporabljenimi proizvodi oz. odpadki, ugotavlja
Galarraga Gallastegui (2002) in navaja, da so cilji zelenih oznak potrošnikom zagotoviti več
informacij o vplivih njihove porabe na okolje s težnjo k prehodu na okolju prijaznejše vzorce
potrošnje, spodbujati proizvajalce, vlade in ostale deležnike k povišanju okoljskih standardov
proizvodov in storitev v gospodarstvu in zaščititi domače proizvode. Ker potrošniki običajno
namenijo premalo časa odkrivanju vplivov izdelkov na okolje, je smotrno razviti eno
verodostojno, priznano oznako, ki ji lahko zaupajo. Zelene oznake lahko torej potrošnike bolj
ozaveščajo o okoljskih vprašanjih in problemih, obenem pa lahko izboljšajo podobo in tržni
delež podjetja. Označevanje lahko podjetja spodbudi k upoštevanju in prilagajanju vpliva svoje
proizvodnje na okolje. Ne nazadnje lahko programi za označevanje pomagajo pri varovanju
okolja.
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Informiranje potrošnikov
Dostopnih je nešteto dokazov, da ima velik del okoljskih problemov opraviti s potrošnjo dobrin.
Dejstvo je tudi, da ko so proizvodi proizvedeni, zasnovani in dostavljeni na trg, ni mogoče
storiti veliko, da bi se izognili okoljski škodi. Posledično so ključni odzivi potrošnikov. Zaradi
nuje po vplivu na način proizvodnje blaga so pomembne spremembe v vedenju potrošnikov,
pri čemer predstavljajo izziv ravno zelene oznake, ki spodbujajo potrošnike k nakupu okolju
prijaznih izdelkov (Galarraga Gallastegui 2002).
Zelena oznaka je torej opazen simbol, ki potrošnika obvešča o okoljskih lastnostih izdelka, kar
bi sicer potrošniku težko obrazložili. Nemški modri angel (nem. Blauer Engel) je na primer
simbol angela, ki potrošniku posredno sporoča, da je to okolju prijazen izdelek, sam simbol pa
nikakor ne obvešča potrošnika. Informativna marketinška kampanja o okolju prijaznih izdelkih,
označenih s tem simbolom, in njihovi diferenciaciji v primerjavi s konvencionalnimi izdelki
ima pri tem ključen pomen. Povprečen potrošnik torej prepozna označene zelene izdelke, ve,
da so okolju prijazni, vendar ne ve, kako in zakaj so pridobili tak naziv oz. kakšne vrste zaščite
okolja podpira produkt z določeno oznako. A vselej, cilj zelenih oznak je dosežen, dokler so
prepoznane kot simbol okolju prijaznega in potrošnik ve, da lahko prispeva k varovanju okolja
(Stein 2009).

Razvoj okolju prijazne proizvodnje
Implementacijo okolju prijazne proizvodnje in procesov je mogoče doseči z zvišanjem
okoljskih standardov. Zelene oznake zagotavljajo standarde, ki jih morajo doseči proizvodnje
in procesi. Tako morajo proizvajalci, ki želijo dobiti poseben okoljski znak, spremeniti svojo
proizvodnjo ali proces na način, da bo izdelek okolju prijazen in bo ustrezal zahtevanim
standardom. Slednje lahko povzroči splošno rast okolju prijaznih izdelkov v določenem
segmentu in posledično upad proizvodnje konvencionalnih izdelkov (Galarraga Gallastegui
2002; Stein 2009).
Zaščita domačih izdelkov
Države bi lahko izkoristile zelene oznake v prid prodaji domačih oz. lokalnih izdelkov na način,
da bi zelene oznake podeljevale povečini lokalnim izdelkom. To bi lahko implementirala vlada
s sprejetjem predpisov, ki podpirajo le označene izdelke. Poleg varovanja okolja bi zelene
oznake domačim izdelkom pripisale dodano vrednost in posledično privedle do rasti njihove
prodaje (Stein 2009).
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3.2

Klasifikacija zelenih oznak

Programi za označevanje se razlikujejo glede na to (slika 1), ali so v določeni panogi obvezni
ali prostovoljni, ali vključujejo posamezne ali več tematik, razlikuje pa se tudi raven informacij,
ki jih zagotavljajo, raven in slog verifikacije.
Obvezne zelene oznake so zavezujoče za vse izdelke določene skupine in predvidevajo
omejitve ali prepovedi na način, da proizvajalci, ki ne dosegajo ali zavračajo določene standarde
in merila, da bi ponudili okolju prijazen izdelek ali storitev, ne morejo nastopati na trgu.
Prostovoljne oznake imajo manjši vpliv, pa tudi milejše zahteve ali prepovedi. Proizvajalec
lahko torej doseže standarde in označi izdelke ali pa ne. Prav tako ne tvega veliko, da ne bi
prodal svojih izdelkov, saj so ti pogosto cenejši od označenih (Stein 2009). Tudi potrošnik se
nato lahko sam odloči, ali bo kupil zeleni izdelek in prispeval k okoljevarstvu ali ne.
Vsaka od teh razsežnosti ponuja veliko možnosti za polemiko glede sistemov označevanja
znotraj industrije in med podjetji, regulatorji in nevladnimi organizacijami. Evropska shema
zelenega označevanja je bila na primer v zadnjih dveh desetletjih ujeta v politične razprave in
je tako imela razmeroma majhen vpliv na potrošnjo in potrošnike v Evropi (Peattie in Charter
2003; Stein 2009).

Slika 1: Razvrstitev zelenih oznak
Vir: Rubik in Frankl 2005, po Horne 2009.
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Da bi se rešil komunikacijski problem med organizacijam in trgom oz. potrošniki v sklopu
okoljsko-trajnostne porabe, so bile imenovane in definirane tri kategorije zelenih oznak (OECD
1997), ki jih urejajo mednarodni standardi. Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO)
je tako zelene oznake razvrstila v tip I, II in III.
Osnovna načela shem zelenega označevanja slonijo na standardu ISO 14020, ki vsebuje
naslednje temeljne zahteve za nosilce oznak (Murali in Kumudhini 2013):
− preko zelenih oznak posredovane okoljske informacije o izdelku ali storitvi morajo biti
relevantne, točne in razumljive,
− postopki in zahteve zelenega označevanja ne smejo ustvarjati nepotrebnih ovir pri
trgovanju,
− trditve morajo biti podprte s preverljivimi znanstvenimi metodami,
−
−

postopki, metodologije in kriteriji pridobitve zelene oznake morajo biti dostopni vsem
interesentom,
upoštevani morajo biti vsi relevantni vidiki življenjskega cikla izdelka,

−

označevanje ne sme zavirati inovacij in potenciala za izboljšanje okoljske učinkovitosti.

3.2.1 Zelene oznake tipa I – zelene oznake (ISO 14024)
Zelene oznake tipa I se nanašajo na okoljsko prednost izdelka ali storitve v primerjavi s
konvencionalnimi izdelki. Spodbujale naj bi prehod k okolju bolj prijaznim navadam potrošnje
in porabe. Sodijo v prostovoljni, večnormativni program, temelječ na znanstveno pridobljenih
podatkih, ki ga običajno podpira vlada ali zasebne neprofitne organizacije. Preverja jih torej
tretja organizacija (angl. third party) (Nimon in Beghin 2017). Pogoji za zaprosilo in podelitev
zelene oznake tipa I temeljijo na analizi okoljskih vplivov blaga, storitve ali gradnje v
življenjski dobi in na evropskih, mednarodnih oz. slovenskih okoljskih standardih.
Certificiranje je v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 170652 (Čanković in Koković 2012).
Cilj je torej certificiranje izdelkov in proizvodnih procesov v skladu z različnimi merili in
standardi, ki zajemajo celoten življenjski cikel izdelka (angl. Life Cycle Assessment analysis –
LCA)3 oz. koncept »od zibke do groba« (angl. cradle to grave), kot je definirano v ISOstandardu 14024 (ISO 2001). Okoljska merila so določena po posameznih kategorijah izdelkov.
Opredeljene omejitve morajo biti dosegljive, upoštevati je treba relativne vplive na okolje,
Standarde na področju ugotavljanja skladnosti ISO/IEC 17000 v okviru mednarodne organizacije
ISO in IEC pripravlja in vzdržuje ISO CASCO – odbor za ugotavljanje skladnosti (SIST b. l.).
2

Ocenjevanje življenjskega cikla ali LCA-analiza je okoljski računovodski in upravljavski pristop, ki
upošteva vse vidike uporabe virov in okoljskih izpustov, povezanih z industrijskim sistemom od »zibke
do groba«. Gre za celostni prikaz interakcij v okolju, ki zajema vrsto dejavnosti, od pridobivanja surovin,
proizvodnje in distribucije, uporabe, predelave in dokončnega odstranjevanja izdelka. LCA je relativno
orodje, namenjeno primerjanju in ne absolutnemu vrednotenju, s čimer pomaga odločevalcem primerjati
vse večje vplive na okolje pri izbiri med alternativnimi načini delovanja (Curran 2008).
3
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hkrati pa tudi možnost merjenja in natančnosti (Fernandez Fernandez 2018a; Nimon in Beghin
2017; Stein 2009). Skladnost označenih izdelkov ali storitev se preverja revizijsko. Kot
potrdilo, da ima blago zeleno oznako tipa I, velja med certifikacijskim organom in ponudnikom
sklenjena pogodba o pogojih uporabe zelene oznake, podeljena plaketa in pravnomočna pravna
odločba (Čanković in Koković 2012)
Med zelene oznake tipa I sodi večina obstoječih oznak za okolje. Obstaja 27 oznak tipa I, ki jih
najdemo povsod po svetu. Nekaj primerov zelenih oznak tipa I je predstavljenih v preglednici
2.
Preglednica 2: Primeri zelenih oznak tipa I
Opis

Oznaka

Ecolabel ali okoljska marjetica je prostovoljna shema, ustanovljena leta 1992, namenjena
spodbujanju podjetij k trženju izdelkov in storitev, ki so prijaznejši okolju, in evropskim
potrošnikom, da jih lažje prepoznajo. Oznako upravlja Evropska komisija, Generalni
direktorat za okolje.
Nordijski labod je neprofitni program, ustanovljen leta 1989, ki preverja izpolnjevanje
določenih meril z vzorci neodvisnih laboratorijev, certifikati in kontrolnimi obiski. Vsaka
nordijska država ima lokalne pisarne, ki so odgovorne za razvoj meril, nadzorne obiske,
licenciranje in marketing. Skladnost z nordijskim znakom preverja neodvisna organizacija.
Oznaka je na voljo za 65 skupin izdelkov, na primer kozmetiko, hrano, tekstil, turizem …
Modri angel je uradna nemška zelena oznaka, ustanovljena leta 1978. Vsaka oznaka določa,
da se izdelek ali storitev osredotoča na enega od štirih različnih ciljev zaščite: zdravje,
podnebje, voda in viri. Shemo modri angel upravljajo štirje subjekti: žirija podeljevanja
okoljskih oznak, zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost, zvezna
agencija za okolje in RAL gGmbH4. Modri angel zajema tako koncept varstva okolja kot
varstva potrošnikov, zato je dodeljen izdelkom in storitvam, ki so posebej koristne za okolje,
izpolnjujejo visoke standarde varnosti, zdravja pri delu in primernosti za uporabo.
Good Environmental Choice Australia (GECA) je neprofitna organizacija, ustanovljena leta
2001, katere poslanstvo je spodbuditi trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. Izdelki,
certificirani z znakom za okolje GECA, imajo manjši vpliv na okolje, so boljši za zdravje
ljudi in upoštevajo pomembne družbene in etične vidike. GECA sodeluje pri povezovanju
proizvajalcev trajnostnih izdelkov s kupci, ki cenijo ta ista načela. Akreditacijo izvaja JASANZ5.
Okoljska oznaka NF je skupna certifikacijska znamka, ustanovljena leta 1991. Zagotavlja
kakovost in varnost certificiranih izdelkov in storitev. Znak NF jamči skladnost ne le z
veljavnimi standardi, temveč tudi z dodatnimi merili kakovosti, ki ustrezajo potrebam
potrošnikov. Ta merila so rezultat pogajanj med predstavniki proizvajalcev, potrošnikov,
združenj za varstvo okolja, distributerjev in javnih organov.
Vitality Leaf je prvi in edini mednarodno priznan sistem prostovoljnega okoljskega
certificiranja v Rusiji doslej. Leta 2001 ga je razvila ruska nevladna organizacija. S 194
izdelki iz vseh skupin, 20 podjetji in eno storitvijo je ta okoljski znak pridobil prepoznavnost
in verodostojnost na nacionalnem trgu.

Se nadaljuje
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RAL zagotavlja zanesljivo izvajanje storitev in standarde kakovosti.
Akreditacijski organ Joint Accreditation System of Australia and New Zealand.
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Opis

Oznaka

Eco Mark je japonski neprofitni program, nastal leta 1989, ki ponuja izdelke z manjšim
vplivom na okolje v primerjavi s podobnimi izdelki v njihovem celotnem življenjskem ciklu,
vendar prekomerna uporaba izdelkov Eco Mark ne vodi do okolju prijaznega načina
življenja. Program obenem ni namenjen zaščiti potrošnikov, kot je zagotavljanje kakovosti
in varnost izdelka. Odbor, ki ga sestavljajo akademiki, vlada, skupine potrošnikov in
strokovnjaki iz različnih panog, postavljajo standarde in certificirajo ustrezne izdelke na
podlagi standardov GEN6 in ISO. Oznaka velja za izdelke iz skupine gradbenih materialov,
bele tehnike, čistilnih aparatov, elektronike, izdelkov iz lesa in tekstila.
Kitajsko okoljsko oznako je leta 1993 ustanovilo današnje ministrstvo za varstvo okolja na
Kitajskem. Zagotavlja okoljske standarde za gradbene materiale, tekstil, vozila, kozmetiko,
elektroniko, embalažo in drugo.
Milieukeur je vladna nizozemska zelena oznaka, ustanovljena leta 1992. Merila veljajo za
široko paleto živilskih in potrošniških izdelkov in storitev. Shema zajema raznovrstno
problematiko trajnosti, vključno s surovinami, porabo energije in vode, škodljivimi snovmi,
embalažo in odpadki, zaščito rastlin, gnojili, dobrobitjo živali, ravnanjem z naravo,
varnostjo hrane in oskrbo zaposlenih.

Vir: Ecolabel Index 2020.

3.2.2 Zelena oznaka tipa II – okoljske trditve (ISO 14021)
Gre za mednarodni standard, imenovan tudi samodeklaracija. Ta kategorija zelenih oznak
obravnava le en poseben atribut izbranega izdelka in ne analize celotnega življenjskega cikla.
Zajema torej enostranske informativne okoljske trditve, izjave ali grafikone proizvajalcev,
uvoznikov ali distributerjev, ki se nanašajo na posebne lastnosti izdelkov. Zelene oznake tipa
II so lahko obvezne ali prostovoljne, so pa najmanj verodostojne, saj niso podeljene na podlagi
vnaprej določenih meril. Ker je neodvisno preverjanje neobvezno, predstavljajo večjo
nevarnost za zeleno zavajanje. Deklarant je torej v celoti odgovoren za svojo izjavo. Podeljuje
jih panožno združenje, proizvajalci, uvozniki ali distributerji (Fernandez Fernandez 2018a;
Nimon in Beghin 2017; Stein 2009). Primeri oznak te kategorije so predstavljeni v preglednici
3.

Mreža za globalno okoljsko označevanje (Global Ecolabelling Network – GEN) je neprofitno
združenje organizacij za prepoznavanje, certificiranje in označevanje izdelkov in storitev z manjšim
vplivom na okolje, s preverbo in potrdilom tretje organizacije. Ustanovljeno je bilo leta 1994 z namenom
izboljšanja, promocije in razvoja oznak za zelene izdelke in storitve (GEN 2020).
6
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Preglednica 3: Primeri zelenih oznak tipa II
Opis

Oznaka

Möbius strip sporoča, da je izdelek ali embalažo mogoče reciklirati in je primerna za
odlaganje v zbirno mesto. Če ima v sredini znak za odstotek, ponazarja, kolikšni delež
recikliranega materiala vsebuje proizvod.
Zelena točka (angl. Green dot) je simbol, ki se uporablja na embalaži v nekaterih
evropskih državah in pomeni, da je proizvajalec finančno prispeval k predelavi in
recikliranju embalaže v Evropi. Običajno ga zasledimo na izdelkih iz plastike ali kovine,
na tetrapakih, lepenki, papirju in steklu.
Oznaka za recikliranje plastike zajema simbole, ki jih najdemo na plastičnih posodah in
izdelkih, ti pa nujno ne pomenijo, da je izdelek mogoče reciklirati. Majhna številka
znotraj trikotnika določa vrsto plastike, ki se uporablja za izdelek. Pod simbolom
Mobiusove zanke je kratica kemične spojine, iz katere je izdelana embalaža.
Razumevanje številčnih razvrstitev nam omogoča, da na ustrezen način odstranimo
uporabljene izdelke iz plastike.
Oznaka za reciklirani aluminij ponazarja, da je izdelek oz. embalaža izdelana iz
recikliranega aluminija.
Oznaka za recikliranje podjetja Ricoh na izdelkih zagotavlja hitro prepoznavanje
njihovega manjšega vpliva na okolje. Oznaka zagotavlja, da podjetje dosega standarde
na področju recikliranja izdelkov, ponovne uporabe delov, zbiranja in okoljske varnosti.
Renault ECO2 oznaka zagotavlja, da emisije označenih avtomobilov ne presegajo 140
g/km oz. so primerljive z bio gorivi. Oznaka prav tako pomeni, da je bilo vozilo izdelano
v tovarni s certifikatom ISO 14001, v proizvodnji pa je bilo uporabljene vsaj 5 %
reciklirane plastike. Ob koncu življenjske dobe gre lahko v ponovno uporabo 95 %
avtomobila.

Vir: Fernandez Fernandez 2018b; Ecolabel Index 2020.

3.2.3 Zelena oznaka tipa III – izjava o okoljskih proizvodih (ISO 14025)
Zelene oznake tipa III so prostovoljne oznake, ki ne apelirajo na okoljsko kakovost izdelka,
temveč uporabljajo vnaprej nastavljene indikatorje in podajajo vrednostno opredeljene podatke
o izdelkih, storitvah, gradnji in tako potrošnika obveščajo o njihovih vplivih na okolje. Oznaka
ima deklaratorni značaj, torej ne apelira na okoljsko kakovost produkta. Parametri temeljijo na
proučitvi vpliva produkta na okolje v celotni življenjski dobi in na podlagi nacionalnih,
evropskih ali mednarodnih okoljskih standardih. Te parametre na podlagi analize življenjskega
cikla dodeli in preverja tretja organizacija (angl. third party), ki zagotavlja izbrane podatke o
okoljskem odtisu izdelka. Certifikacijska agencija opredeli okoljsko oceno, ki temelji na
kazalnikih okoljske uspešnosti (angl. Environmental Performance Index – EPI),7 med katere
sodijo poraba energije, izpusti v ozračje, izpusti v vode itd. Slednje potrošniku omogoča, da se
na podlagi primerjave točk različnih izdelkov odloči za tistega z najboljšo oceno (Stein 2009).
Kazalnik okoljske uspešnosti je metoda kvantifikacije in številčnega označevanja okoljske uspešnosti
in učinkovitosti politik države. Te meritve na nacionalni ravni kažejo, kako blizu zastavljenim ciljem
okoljske politike so države, dajejo vpogled v najboljše prakse in podajajo smernice za delovanje v skladu
s trajnostnim razvojem (EPI 2020).
7
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Preglednica 4: Primeri zelenih oznak tipa III
Opis

Oznaka

Mednarodni konzorcij EPD je neodvisno preverjen in registriran dokument švedskega
izvora, ki sporoča transparentne in primerljive podatke o vplivu izdelkov na okolje v
celotnem življenjskem ciklu. Oznaka na izdelku pa ne pomeni, da je slednji okolju bolj
prijazen od substitutov.
IBU okoljska deklaracija je namenjena prepoznavanju lastnosti gradbenih proizvodov, ki
so pomembni za okoljsko učinkovitost stavb, temelji pa na oceni življenjskega cikla.
Specifična kategorija izdelkov ima opredeljena pravila, ki temeljijo splošnih načelih in
osnovnih normah.
Oznaka ogljičnega odtisa izdelkov (angl. The carbon footprint of products – CFP) je
sistem, ustanovljen leta 2008 na Japonskem, ki omogoča potrošnikom, da pridobijo
zanesljive informacije o emisijah toplogrednih plinov in sprejemajo informirane odločitve.
Cilj sistema je potrošnikom omogočiti prvi korak k zmanjšanju emisij s spodbujanjem
nakupa izdelkov z najnižjim ogljičnim odtisom. Program promovira tudi podjetja, ki na
trajnostni način porabljajo vire, reciklirajo in odstranjujejo izdelke.
EcoLeaf, zelena oznaka, ustanovljena leta 2002 z japonskim okoljskim združenjem za
industrijo JEMAI, je deklaratorna izjava, ki temelji na analizi življenjskega cikla izdelka.
Sestoji iz treh kategorij, in sicer izjave o okoljskih vidikih proizvoda (bistvene informacije
izdelka, okoljski vplivi v LCA), specifikacije proizvoda (številske vrednosti vseh vplivov
na okolje LCA-izdelka), podatkovnega lista o izdelku (izhodne in vhodne količine
energije, surovin in onesnaževal na enoto izdelka).

Vir: Ecolabel Index 2020;. Fernandez Fernandez 2018a; Fernandez Fernandez 2018b; Nimon in
Beghin 2017; Stein 2009.

Poleg kategorij zelenih oznak, opredeljenih po ISO-standardih, obstaja tudi kategorija dobro
znanih in široko uporabljenih zelenih oznak, imenovanih tudi poltip I. Te sledijo predpisom,
ki niso v skladu s skupino standardov ISO 14020 (ISO 2000, po Fernandez Fernandez 2018a).
Opredeljujejo okoljska merila glede na določene prednostne vidike z omejitvami za skladnost
in akreditacijo. Zajemajo pa eno ali več značilnosti ali vidikov izdelka, ne pa celoten izdelek
(Fernandez Fernandez 2018a). Primeri oznak poltipa I so predstavljeni v preglednici 5.
Preglednica 5: Primeri zelenih oznak poltipa I
Opis

Oznaka

100 % Energia Verde je prva italijanska zelena oznaka, ki zagotavlja, da je proizvedena
energija iz trajnostnih, obnovljivih virov. Oznaka ima mednarodno veljavo, temelji pa
na certifikatih RECS, organizacije, ki razvija in vzdržuje sistem za trgovanje s
certifikati energije iz obnovljivih virov.
FSC skrbniška veriga (angl. Forest stewardship council chain of custody certification)
spodbuja okoljsko primerno, družbeno koristno in ekonomsko izvedljivo gospodarjenje
s svetovnimi gozdovi. Skrbniška veriga FSC (CoC) spremlja certificirani material
skozi proizvodni postopek – od gozda do potrošnika, vključno z vsemi zaporednimi
fazami predelave, preoblikovanja, izdelave in distribucije. Oznaka FSC tako zagotavlja
povezavo med odgovorno proizvodnjo in potrošnjo in s tem omogoča potrošniku, da
sprejema družbeno in okoljsko odgovorne nakupne odločitve.

Se nadaljuje
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Opis

Oznaka

Skrbniška veriga MSC (angl. Marine Stewardship Council) ima tri splošna načela, ki
jih mora izpolnjevati vsaka ribolovna dejavnost: trajnostne populacije rib oz.
uravnoteženo izkoriščanje virov, minimiziranje vplivov na okolje oz. ohranjanje
ekosistema, učinkovito upravljanje oz. delovanje v skladu z vsemi pripadajočimi
zakoni in vzpostavljen sistem prilagajanja spremembam in trajnosti.
Natrue oznaka je garancija za kozmetične izdelke s ciljem promocije in zaščite
naravnih lepot in izdelkov za nego kože. Vsak izdelek z oznako želi biti čim bolj
naraven, tj. z uporabo naravnih in organskih sestavin in okolju prijaznih proizvodnih
postopkov in praks.
Oeko-Tex Standard 100 je globalno enoten sistem testiranja in certificiranja tekstilnih
surovin, vmesnih in končnih izdelkov na vseh stopnjah proizvodnje. Certifikat zajema
več človeško-ekoloških lastnosti, vključno s škodljivimi snovmi, ki so z zakonom
prepovedane ali urejene, kemikalijami, za katere je znano, da škodujejo zdravju, vendar
uradno niso prepovedane, in parametri, ki so vključeni kot previdnostni ukrep za
varovanje zdravja.
PEFC (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification) je nevladni,
mednarodni, neprofitni program za potrjevanje certificiranja gozdov. Namenjen je
spodbujanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Deluje v celotni oskrbovalni verigi
gozdov, da spodbuja dobro prakso v gozdu in zagotavlja, da se gozdni proizvodi
proizvajajo ob upoštevanju ekoloških, družbenih in etičnih standardov. PEFC je krovna
organizacija, ki podpira nacionalne sheme certificiranja gozdov, prilagojene lokalnim
prednostnim nalogam in pogojem. Vsak nacionalni sistem certificiranja gozdov je
podvržen strogemu ocenjevanju v skladu s PEFC-ovim edinstvenim merilom
trajnostnega razvoja.

Vir: Ecolabel Index 2020; Evropska komisija 2020; Fernandez Fernandez 2018a; Fernandez
Fernandez 2018b.

3.3

Učinki in izzivi zelenega označevanja na trgu

Opravljenih je bilo veliko raziskav, s katerimi je bilo ugotovljenih več pomanjkljivosti sistema
zelenega označevanja. Mednje sodijo (Galarraga Gallastegui 2002):
− pomanjkanje objektivnosti pri določanju meril, na podlagi katerih produkt pridobi zeleno
oznako,
− težavnost opredeljevanja meja kategorij produktov, saj za noben produkt ne obstaja
popolno nadomestilo, nekateri izdelki pa imajo lahko različne načine uporabe,
− samovoljnost postopka izbire in posodabljanja meril, saj ni mogoče natančno oceniti
celotne škode v okolju, ki jo lahko povzroči produkt v celotnem življenjskem ciklu,
− pomanjkanje ocen povpraševanja po produktih z zelenimi oznakami,
−

odsotnost nagrajevanja za okoljske izboljšave itd.

Znano je, da imajo trgovci na drobno pomembno vlogo pri shemah označevanja. Nekateri so
ustvarili lastno blagovno znamko okolju prijaznih izdelkov, pri čemer njihovo vedenje lahko
dejansko ovira uspešnost in učinkovitost zelenega označevanja, saj so ti izdelki konkurenčni
zelenim oznakam in tako ustvarjajo zmedo na trgu. Povečana konkurenca med oznakami bi
lahko pomagala omiliti številne težave, ki jih povzročajo sheme označevanja, in povečati
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splošno verodostojnost oznak, saj bi bili za konkurenčnost potrebni strožji okoljski kriteriji
(Galarraga Gallastegui 2002). Konkurenčnost pa lahko hkrati povzroči tudi zmedo med
potrošniki, kar bi bilo kontradiktorno enemu glavnih motivov oblikovanja zelenih oznak, zato
so za pomoč in podporo pri odločitvah potrošnikov potrebne različne institucije, kot so
raziskovalni in testni centri.
Dolgoročno bi lahko zelene oznake zmanjšale tendence proizvajalcev po vlaganju v nove
tehnologije. Adopcijo okolju prijaznih procesov proizvodnje in dobavo okolju prijaznih
proizvodov lahko spremljata ohranjanje konvencionalnih proizvodnih linij in tudi porast
investicij v konvencionalne tehnologije. Učinek povečanja konvencionalnih tehnologij je
odvisen od tržne komplementarnosti različnih proizvodnih linij. Če se predvideva, da bo na
primer zelena oznaka projicirala zeleno podobo na celotno podjetje, bo to posledično verjetno
povečalo naložbe v konvencionalne tehnologije (Galarraga Gallastegui 2002).
Zelene oznake lahko izkrivljajo cene in druge ustrezne informacije, ki jih potrošniki uporabljajo
za izbiro izdelkov, lahko pa tudi izkrivijo razporeditev virov in ustvarijo neučinkovitost
(Galarraga Gallastegui 2002). Ugotavljamo tudi, da je cena izdelkov pogosto uporabljena kot
indikator kakovosti. To pomeni, da cene premijskih izdelkov zagotavljajo kakovost blaga.
Skladno s tem lahko potrošniki pričakujejo, da bodo premijske cene izdelkov z zelenimi
oznakami pozitivno vplivale na dobavitelje, in verjamejo, da so kupili izdelek višje kakovosti.
Nekateri zeleni izdelki torej ne bodo izpolnili pričakovanj potrošnikov. Potrebne so analize
kvalitete premijskih zelenih izdelkov in razlogov, zakaj se podjetniki (ne) odločajo izpolniti
zaveze h kakovosti, ki jo pričakujejo kupci. Trdimo lahko, da prisotnost popolne komunikacije
med potrošniki oz. dejstvo, da podjetje, ki goljufa, izgubi tržni delež, ne zadostuje za
zagotovitev poštenega poslovanja podjetij. (Galarraga Gallastegui 2002). Obstoj in
dobičkonosnost podjetij sta v večji meri odvisna od njihove pripravljenosti in sposobnosti
doseganja pozitivnega imidža in ugleda na področju okoljske učinkovitosti. Za merjenje slednje
pa so ključnega pomena zelene oznake in celoten življenjski cikel izdelka.
Murali in Kumudhini (2013) sta v sistemih označevanja prepoznala še manko preglednosti in
priložnosti za sodelovanje pri razvoju standardov izdelkov. Prav tako so finančni stroški
zelenega označevanja zelo visoki. Mednje sodijo tudi stroški postopkov certificiranja in
testiranj dosega standardov izdelkov ali storitev.
Poraja pa se tudi vprašanje vpliva označevanja na mednarodno trgovino, zlasti za države v
razvoju, ki so vse bolj izpostavljene vplivom sistemov zelenega označevanja, saj je v programe
vključenih vse več izdelkov. Ali sheme zelenega označevanja ustvarjajo nove trgovinske ovire
ali bi lahko ponudile novo priložnost za delno prerazporeditev tržne moči med državami severa
in juga? Države v razvoju se namreč bojijo izgube konkurenčne prednosti zaradi višjih stroškov
proizvodnje in obratovanja. Prav tako pa so zaskrbljene zaradi diskriminatornih učinkov,
povezanih z uporabo standardnih postopkov in načinov proizvodnje. Posledično je treba
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upoštevati pomisleke in interese držav v razvoju, da bi zmanjšali škodljive učinke, med drugim
tudi trgovinske diverzije in spremembe trgovinskih vzorcev (Bougherara, Grolleau in Thiébaut
2005; Galarraga Gallastegui 2002).
V določenih situacijah bi uvedba zelenih oznak poslabšala trgovinske pogoje in zmanjšala
blaginjo v določeni državi. V primeru lokalnih okoljskih problemov je vzajemno priznavanje
zelenih oznak za državo koristno le, če je v ciljni skupini v tujini veliko zelenih potrošnikov oz.
okoljevarstvenikov. Po drugi strani, ko so problemi globalni, pa je prepoznava tujih oznak
zaželena predvsem, ko primanjkuje okoljsko ozaveščenih potrošnikov (Galarraga Gallastegui
2002). Seveda je učinek poznavanja in sprejemanja tujih zelenih oznak odvisen od več
dejavnikov, med drugim tudi od elastičnosti povpraševanja in ponudbe vpletenih držav
(Bougherara, Grolleau in Thiébaut 2005).
Zelene oznake morajo biti transparentne za domače in tuje proizvajalce. V nasprotnem primeru
bi slednji težko zaprosili za njihovo podelitev, saj niso seznanjeni, kaj določena oznaka
obravnava. Transparentnost tako prispeva k oceni morebitnih učinkov na okolje, razvoj in
trgovino, ki jih sheme lahko imajo v državah proizvajalkah. To lahko pomaga zmanjšati možne
škodljive učinke shem zelenega označevanja. K temu lahko pripomorejo tudi mednarodne
oznake, razvite v sodelovanju s tujimi državami, zlasti z državami v razvoju, in zagotovitev, da
se različni sistemi označevanja iz različnih držav štejejo za enakovredne (Stein 2009).

3.4

Zelene oznake na slovenskem trgu

Po prepoznani uspešnosti posameznih nacionalnih shem je bila zasnovana ideja o skupni zeleni
oznaki Evropske unije. Ecolabel, poznana tudi kot okoljska marjetica, se podeljuje na podlagi
enotnih meril in zahtev v vseh državah EU. V Sloveniji znak za okolje podeljuje Agencija
Republike Slovenije za okolje pod določenimi predpisi EU, pri čemer mora pridobitelj zelene
oznake plačati pristojbino za vlogo in letno pristojbino. Komisiji EU je treba takoj, ko postane
odločba o podelitvi znaka pravnomočna, sporočiti podatke o podeljeni zeleni oznaki (SVO
2020).
V primerjavi z več evropskimi državami, ki so že pred leti uveljavile svoje nacionalne zelene
oznake, ki poudarjajo manjši vpliv izbranih izdelkov ali storitev na okolje v njihovem
življenjskem ciklu, se v Sloveniji slednje ni nikoli izoblikovalo. Slovenski potrošniki se, razen
z obveznimi oznakami, ki nas informirajo o energetski učinkovitosti naprav, ne srečujemo
pogosto z zelenimi oznakami in jih posledično tudi nimamo v zavesti. Najpogostejše so zaščitne
oznake za pridelke in živila, ki zagotavljajo varnost, kakovost, pridelavo in predelavo s
postopki, ki ustrezajo vsem veljavnim predpisom in standardom. Mednje sodijo znak bio,
ekološki, uradni znak Evropske unije za ekološka živila, biodar, demeter, integrirani,
GLOBALG.A.P, OHNE gen TECHNIK (brez GSO), geografska označba, označba porekla,
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zajamčena tradicionalna posebnost, izbrana kakovost – Slovenija, višja kakovost (KON-CERT
2012).
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ZELENI PORABNIKI
Za pozitiven družbeni prehod v prihodnost, z omejenimi viri, je nujna sprememba vedenja
posameznikov. Ukrepi za spreminjanje vedenja morajo preseči ustvarjanje zelenih potrošnikov
in namesto tega spodbujati in podpirati zelene državljane. Zelena potrošnja se je pri
preprečevanju prekomerne porabe virov izkazala za pretežno neučinkovito. Vselej pa je v večini
trenutnih okoljskih prizadevanj pogled na ljudi kot potrošnike, ki jih lahko manipuliramo za
sprejemanje pravilnih odločitev, globoko vkoreninjen (Guckian, De Young in Harbo 2017). S
tem namenom se tudi preučuje nihove profile in nakupno vedenje.

4.1

Opredelitev koncepta

Zeleni porabnik je okoljsko ozaveščen in uporablja izdelke, ki ne škodujejo okolju ali planetu
(Naidoo in Verma 2019). Zeleni porabnik ve, da z zavrnitvijo nakupa izdelkov, ki škodujejo
okolju, prispeva k njegovem ohranjanju, zato se izogiba nakupu izdelkov, za katere meni, da
tvegajo zdravje, škodujejo okolju med proizvodnjo, uporabo ali dokončnim odstranjevanjem,
porabijo veliko energije, imajo prekomerno embalažo in vsebujejo sestavine iz ogroženih
habitatov ali vrst.
Ob raziskovanju temeljnih značilnosti oz. zelenih načel zavestno ne uporabljamo pojma
potrošnik, saj slednjega razumemo kot nasprotje zelenega porabnika. Med zelenim porabnikom
in potrošnikom prepoznamo pomembna odstopanja v njunem prepričanju in vrednotah. Glavni
motiv potrošnika je hedonističen, torej zadovoljevanje lastnih potreb, obenem pa ohranjanje
želja po vedno novih izdelkih. Zeleni porabnik, v nasprotju s potrošnikom, izvaja svoje nakupne
odločitve na podlagi kritičnega premisleka o potrošnji, porabi in odgovorni rabi (Lim 2017).
Dejstvo je, da prav tako kot potrošnik tudi zeleni porabnik troši. S svojo percepcijo do
(ne)potrošnje pa gradi lastno identiteto in osmišljanje življenja (Soron 2010) na podlagi
prepoznane moči vpliva na okoljske spremembe.
Razumevanje zelene porabe je eden glavnih izzivov ob preučevanju sistemov zelenega
označevanja. Zelena poraba je tako socialno gibanje kot tudi odnos oz. vedenje okoljsko
ozaveščenih ljudi, ki so pripravljeni porabiti več denarja in zanimanje preusmeriti na podjetja,
ki so na okoljska vprašanja bolj pozorna (Aquilani in Abbate 2014). Naidoo in Verma (2019)
sta zeleno porabo opredelila kot nakup, uporabo in recikliranje okolju prijaznih izdelkov, ki
zmanjšujejo škodo za okolje ali planet. Je torej trajnostno in okolju prijazno vedenje
porabnikov, ugotavlja Caliskan (2020). Lim (2017) zeleno porabo opredeljuje kot proces, v
katerem se porabnikova skrb za družbene, okoljske in etične probleme pretvori v odgovornost,
da ta merila uporabi pri nakupnem odločanju. Ta skrb se lahko odraža v različnih aspektih
posameznikovega življenja, imenovanega tudi zeleni življenjski stil, na primer v povezavi z
mobilnostjo, oblačenjem, zdravjem in ne nazadnje potrošno kulturo. Zaradi večje ozaveščenosti
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o varovanju naravnega okolja kupci vse pogosteje razmišljajo o bojkotu izdelkov in storitev z
visoko stopnjo onesnaževanja oz. večjim okoljskim odtisom.
Naraščajoča priljubljenost zelene porabe je nadalje vodila do konceptualizacije širšega izraza,
imenovanega tudi etična poraba. Uusitalo in Oksanen (2004) jo definirata kot vedenje kupca,
ki izraža zaskrbljenost do neetičnih svetovnih trgovinskih praks. Etično potrošništvo zajema
širšo perspektivo, pri kateri se ne obravnavajo samo okoljska vprašanja, temveč tudi družbena
vprašanja, denimo otroško delo, kršenje človekovih pravic, testiranje na živalih itd.

4.2

Učinki in pomen zelenih oznak na povpraševanje in porabo

Zeleno označevanje je v marketingu še posebej pomemben koncept, saj zadeva tako promocijo
kot logistiko, ugotavljata Peattie in Charter (2003). S promocijskega vidika so zelene oznake
pomembne predvsem zato, da kupcem z znakom omogočijo preprosto in zanesljivo prepoznavo
družbenih in okoljskih podatkov izdelka. Poznamo torej dolgoletne nacionalne sheme
označevanja, kot je nemška shema modri angel, ki ji potrošniki močno zaupajo, in bolj
specifične sheme, ki se nanašajo na posamezne panoge ali izdelke (npr. oznaka rugmark za
preproge, izdelane brez dela otrok), na določene načine pridelave (npr. oznaka soil association
za ekološke proizvode) ali na politiko podjetja (npr. oznaka fairtrade). Z vidika logistike je
zeleno označevanje pomembno zaradi zagotavljanja informacij in podpore pri ravnanju z
uporabljenim izdelkom in odpadno embalažo. Označevanje plastičnih posod, ki nakazujejo
vrsto uporabljene plastike, poenostavi na primer postopek recikliranja.
Še vedno pa ni popolnoma jasno, kateri so glavni dejavniki, ki določajo zeleno porabo.
Raziskovalci vzorcev povpraševanja po izdelkih z zelenimi oznakami ugotavljajo, da literatura
ni dovolj podrobna, splošno razpravo pa zaplete dejstvo, da okoljska ozaveščenost ne vpliva
nujno neposredno na nakupno vedenje, zato ne moremo trditi, da je vsak, ki skrbi za okoljsko
problematiko, zagotovo zeleni porabnik.
Že Hemmelskamp in Brockmann (1997) sta prepoznala zunanje dejavnike, ki vplivajo na
vzorec ozaveščene potrošnje in porabe, in sicer:
− Zadovoljstvo potrošnikov ni vedno združljivo z okoljsko ozaveščenostjo, ker številni zeleni
proizvodi morda ne izpolnjujejo pomembnih potrošnikovih meril, kot so cena, zmogljivost
in kakovost. Ottman (1992) je v svojem delu z naslovom Industry’s response to green
consumerism navedel: »Nekdo si kupi detergent za pranje perila, zato da bi imel čista
oblačila, ne da bi varoval planet. […] Izdelek, ki ne ustreza potrebam in pričakovanjem
potrošnikov, četudi je visoko ekološko učinkovit, na trgu ne bo uspel« (cit. po Galarraga
Gallastegui 2002, 319).
− Družbene vrednote se lahko odražajo v okolju prijaznih ali neprijaznih dejanjih, zato je
pomembno graditi pozitivni imidž in identifikacijo okolju prijaznih ukrepov.
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−

Identifikacija je še en pomemben zunanji dejavnik, ki lahko povzroči pozitivno zeleno
nakupno vedenje. Prekomerna uporaba enostranskih deklaracij, izrazov, kot sta bio ali
zeleno, je oslabila verodostojnost okolju prijaznih deklaracij izdelkov. Ker zakon ne
obravnava tovrstnih izrazov, jih veliko podjetij pretirano uporablja kot atribute za svoje
izdelke, kar negativno vpliva na percepcijo potrošnikov. Za uspešno promocijo zelene
porabe je treba to verodostojnost izboljšati. Eden od ciljev zelenih oznak je pravzaprav
ustvariti enostavno prepoznaven in zanesljiv znak verodostojnosti.

V literaturi lahko zasledimo argumente, ki navajajo, da je pričakovati največje povpraševanje
po netrajnih izdelkih z zeleno označbo, z obzirom na to, da lahko zeleno porabo uvrščamo med
vrste družbenega pritiska. Povpraševanje po izdelkih z zelenimi oznakami bo torej verjetno
največje za netrajne izdelke za pogosto uporabo. Potrošniki imajo lahko pasivno ali aktivno
vlogo v tem procesu. Če je pasivna, ljudje kupujejo okolju prijazne izdelke, četudi problematike
ne razumejo popolnoma. Pri aktivni vlogi porabniki prilagajajo svoje aktivnosti in nakupno
vedenje z namenom zadovoljevanja svojih okoljskih skrbi oz. potreb, zato je treba veliko več
vložiti v izobraževanje potrošnikov, ugotavlja Galarraga Gallastegui (2002).
D'Souza, Taghian in Lamb (2006) so v svojem modelu (slika 3) potrošnike segmentirali v štiri
skupine. To so:
− Konvencionalni potrošniki: opredeljeni so kot »nezeleni« in nimajo zaveze k zelenim
izdelkom, zelenim oznakam in njihovim potencialnim prednostim. Nakupnih odločitev
verjetno ne povezujejo z okoljskimi tveganji.
−

−

−

Razvijajoči se zeleni potrošniki: zaznavajo prednosti zelenih izdelkov, vendar jih ne
kupujejo. Pri nakupnih odločitvah ne bodo upoštevali informacij okoljske učinkovitosti oz.
okoljskega odtisa izdelkov, temveč verjetno lastnosti, kot so kakovost, garancija in
zmogljivost.
Zeleni potrošniki: zelo so okoljevarstveno naravnani in ob nakupnih odločitvah vedno
posežejo po zelenih izdelkih, četudi so morda ti slabše kakovosti in dražji v primerjavi s
konvencionalnimi. Okoljski odtis izdelka preverjajo preko zelenih oznak.
Cenovno občutljivi zeleni potrošniki: zavedajo se tveganj, ki jih nekateri izdelki
predstavljajo za okolje, prav tako prepoznajo in razberejo podatke zelenih oznak, vendar
so cenovno zelo občutljivi. Običajno niso pripravljeni plačati več za izdelke z zelenimi
oznakami.
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Slika 2: Dvodimenzionalni model zavedne perspektive zelenih izdelkov
Vir: D'Souza, Taghian in Lamb 2006.

4.3

Demografski profil zelenih porabnikov

Socialno-demografske spremenljivke, vključno s starostjo, spolom, dohodkom, izobrazbo in
okoljem prebivališča, ponujajo enostavno sredstvo za segmentacijo trga. Čeprav obstaja veliko
domnev, da so okoljsko ozaveščeni potrošniki mladi meščani z višjo izobrazbo in višjim
dohodkom, nekateri avtorji v svojih raziskavah izpodbijajo ustreznost uporabe socialnodemografskih spremenljivk za segmentacijo trga (Casey in Scott 2006; Nair 2015). Trdijo, da
omejena učinkovitost socialno-demografskih dejavnikov kaže, da skrb za okolje ni več obrobno
vprašanje, temveč družbeno sprejeta norma. Kljub neutemeljenim rezultatom, pridobljenih v
različnih študijah, se socialno-demografske spremenljivke pogosto uporabljajo.
Starost je ena najpogosteje uporabljenih demografskih spremenljivk. Čeprav obstaja teoretična
utemeljitev, da mladi bolj skrbijo za okolje, saj so odraščali v obdobju večje ozaveščenosti in
zaskrbljenosti zaradi degradacije okolja, ugotovitve določenih raziskav nekoliko odstopajo od
te trditve (Casey in Scott 2006; Nair 2015). Razlogi za to bi lahko bili v tem, da so mlajši
posamezniki manj integrirani v prevladujoči družbeni red, v katerem starejši ljudje okoljske
rešitve pogosto vidijo kot grožnjo, zatorej bodo mlajši verjetno lažje sprejeli ideologije, ki se
zavzemajo za varstvo okolja. Zanimivi so rezultati raziskave (Chan 1996), izvedene v dveh
različnih državah, v kateri je bilo ugotovljeno, da v Kanadi opravljajo okolju bolj prijazen nakup
mlajši anketiranci, v Hongkongu pa so rezultati pokazali ravno obratno. D'Souza idr. (2007) pa
so v svoji raziskavi ugotovili, da je največ vprašanih nezadovoljnih z zelenimi oznakami v
starejši populaciji (50–60 let), kar argumentirajo z verjetnostjo, da so ti bolj zaskrbljeni glede
okoljskih vprašanj in zato toliko bolj pozorni in kritični do vsebine posameznih zelenih oznak.
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Druga pogosto uporabljena spremenljivka je spol. Številne raziskave kažejo, da ženske izražajo
nekoliko večjo skrb za okolje kot moški; bodisi se slednje meri kot udeležba v okoljevarstvenih
dejavnostih (npr. Hunter, Hatch in Jonhson 2004, Xiao in McCright 2014), pozitivna stališča
do okoljevarstva, ekologije (npr. Xiao in McCright 2012) ali percepcije resnosti različnih vrst
okoljskih problemov (npr. Xiao in McCright 2013). Kljub splošnemu mnenju, da so ženske bolj
skrbne, sočutne in zaščitniške v primerjavi z moškimi, izsledki določenih raziskav kažejo
nepomembne (Reingold 2000) ali celo negativne (Papavero 2011) korelacije med
spremenljivkama.
Glede na dohodke kot profilirajočo spremenljivko bi lahko trdili, da potrošniki z višjimi
dohodki izražajo večjo skrb za okolje (Huddart Kennedy, Krahn in Krogman 2015). To bi lahko
utemeljili z dejstvom, da si morda lahko privoščijo dodatne stroške, povezane z zelenim
načinom življenja in nakupnim vedenjem, toda ugotovitve nekaj raziskav, ki kažejo na
negativno razmerje med dohodkom in skrbjo za okolje, nasprotujejo temu splošno razširjenemu
prepričanju (Jain in Kaur 2006).
Različne študije so kot spremenljivko profiliranja zelenih potrošnikov obravnavale vlogo
izobraževanja. Večina raziskav kaže pozitivno korelacijo med stopnjo izobrazbe in skrbjo za
okolje. Tako je na primer večja verjetnost, da bodo osebe z višjo stopnjo izobrazbe reciklirale
(Callan in Thomas 2006) in tudi pogosteje kupile ekološka živila (Bellows idr. 2008). Razlog
bi lahko bil, da so bolje izobraženi potrošniki bolj osveščeni in se zavedajo okoljskih, socialnih
in ekonomskih vprašanj, kar se lahko pozitivno odraža pri njihovih nakupnih odločitvah.
Novejše globinske študije, ki so posamično preučevale odnos med stopnjo izobrazbe in
okoljsko ozaveščenostjo, stališčem do okoljskih vprašanj in vedenjem, pa so pokazale, da
obstaja pomembna pozitivna povezanost samo v primeru stopnje izobrazbe in okoljske
ozaveščenosti oz. znanja, ne pa tudi med stopnjo izobrazbe, stališčem in vedenjem (Jain in Kaur
2006). Ta ugotovitev nariše sliko potrošnika, ki se zaveda okoljskih vprašanj in problemov,
vendar se znanje ali ozaveščenost ne prevedeta v zeleno nakupno vedenje.
Znano je, da na skrb za okolje in zeleno vedenje posameznikov vpliva veliko dejavnikov.
Navedene spremenljivke so verjetno preveč preproste, da bi na njihovi podlagi lahko zgolj
demografsko opredelili profil zelenih potrošnikov. Nezmožnost definiranja demografskih
spremenljivk pri napovedovanju »zelenega« vedenja potrošnikov je raziskovalce prisilila v
iskanje nadomestnih kazalcev. Nadaljnje raziskave na tem področju so odkrile, da imajo pri
profiliranju pomembno vlogo tudi drugi dejavniki, kot so osebnost, izkušnje iz otroštva,
občutek odgovornosti in možnosti vplivanja, vrednote, norme, kognitivne pristranskosti,
politična ideologija, veroizpoved, kulturne in etnične razlike itd. (Gifford in Nilsson 2014).
Upoštevamo lahko tudi denimo gospodarske dejavnike in tehnološke inovacije (Gifford 2006).
Verjeten razlog za kompleksnost opredelitve je zmeren ali posreden medsebojni vpliv
dejavnikov. Nekateri izmed njih imajo prevladujoč vpliv nad drugimi, ki pa imajo lahko
pomemben vpliv, če jih obravnavamo posamično (Gifford in Nilsson 2014).
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V eni izmed raziskav je Clarke (2003) v dveh newyorških supermarketih preučil vpliv okoljske
ozaveščenosti oz. znanja na potrošnikov odnos, motivacijo in nakupno intenco. Rezultati so
pokazali, da je okoljska ozaveščenost skromno vplivala na »zeleno« vedenje potrošnikov. Chan
in Lau (2000) sta med preizkušanjem povezanosti in vpliva na vedenje potrošnikov, poleg
okoljske ozaveščenosti, vključila tudi spremenljivko kulturnih vrednot. Številne študije zelenih
porabnikov kažejo, da je zavzemanje za okoljevarstvo in nakupno vedenje potrošnikov odvisno
od njihovega prepričanja, da lahko pozitivno prispevajo k reševanju okoljske problematike. To
prepričanje imenujemo zaznana potrošniška učinkovitost in je pozitivno povezana z »zelenim«
vedenjem potrošnikov.
Whitmarsh (2009) ugotavlja tudi, da nekateri posamezniki živijo zeleni način življenja, ne da
bi nujno izpolnjevali katerega od predpostavljenih predpogojev, kot so znanje, izkušnje iz
otroštva, izbira aktivnosti, osebnost, vrednote, zaznana odgovornost … Včasih se posamezniki
odločajo za aktivnosti z manjšim vplivom na okolje iz drugih razlogov. Kolesarijo na primer
zaradi zdravstvenih razlogov, ne okoljevarstvenih, izolirajo domove, da bi privarčevali,
reciklirajo in ponovno uporabljajo izdelke in embalažo, ker so manj premožni, ipd. Te osebe je
Gifford (2011) poimenoval »čebele«, saj tako kot te žuželke pri uresničevanju nekega povsem
drugega cilja okolju prinašajo pomembno stransko korist.

4.4

Poznavanje zelenih oznak

Splošna okoljska ozaveščenost ni vedno primerna za napovedovanje okoljskega vedenja
posameznikov, saj so ti nedosledni v svojem vedenju, povezanim z okoljskimi vprašanji,
ugotavlja Thøgersen (2000). Tako lahko sklepamo, da je specifično znanje oz. poznavanje
zelenih oznak v tem kontekstu pomembnejše od splošnega. Mednarodna organizacija za
standardizacijo (ISO) je razvila niz prostovoljnih standardov za okoljske trditve in oznake za
zagotavljanje natančnih in smiselnih informacij, ki jih lahko potrošniki uporabijo pri
vrednotenju blaga. Da bi bile zelene oznake učinkovite, morajo potrošniki razumeti njihov
pomen in zaupati predstavljenim informacijam, trdita Horne (2009) in Thøgersen (2000).
Zelene oznake bi morale podajati objektivne in funkcionalne informacije, in sicer na način, da
bi bili potrošniki bolj informirani in racionalni. Pravzaprav je potrošnikovo znanje o vsebini
okoljskih znakov zelo omejeno, kar je dokumentiralo veliko število raziskav. Ne glede na
okoljsko ozaveščenost, ljudje ne morejo razumeti pomena in vsebine različnih sistemov
označevanja. Več raziskav je tudi pokazalo, da četudi so potrošniki izrazili zanimanje za
splošne informacije o zelenih značilnostih izdelkov, ki jih zagotavljajo oznake, imajo malo ali
nič razumevanja za uporabljeno okoljevarstveno terminologijo (Pedersen in Neergaard 2006).
Porabniki si želijo več okoljskih in družbenih informacij, kot so trenutno navedene na zelenih
oznakah in oglasih. Ni pa nujno, da oseba, ki kupuje izdelke z zelenimi oznakami, tudi pravilno
interpretira simbole, zato je ob obravnavi zelenega povpraševanja treba vzeti v zakup morebiten
pojav napačnega razumevanja, ki ga lahko ustvarijo zelene oznake. Potrošniki bi na primer
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lahko razumeli, da ima označeno blago določene lastnosti, ki jih v resnici nima. Do napačnega
dojemanja lahko pride tudi zaradi pomanjkljive osredotočenosti potrošnikov na detajlne
informacije oznak.
Uporaba zelenih oznak na izdelkih lahko privede do zakritja relevantnih in pomembnih
informacij o izdelku. Potrošniku se tako lahko posredujejo zmotna prepričanja o slednjemu in
posledično ga to posredno spodbudi k večji porabi virov, kar ima večji okoljski odtis. Obstajajo
pa tudi izdelki brez zelenih oznak, ki imajo manjši vpliv na okolje od tistih z oznakami. Slabost
zelenega trga je tudi ta, da imajo potrošniki zelo malo znanja o povezavi med določenim
okoljskim ali družbenim problemom in nakupnim vedenjem, ki bi lahko ta problem omilila.
Seveda je uporaba ohlapnih trditev, kot je zeleno ali okolju prijazno, to problematiko še
podkrepila in pokazala potencialno moč marketinga in trženja pri vodenju procesa zelenega
potrošništva (Pedersen in Neergaard 2006).
Kljub vse večjemu zanimanju za razumevanje potrošnikovih zavez zelenim oznakam se le malo
raziskovalcev osredotoči na vpliv poznavanja zelenih oznak in zaupanja na okoljsko vedenje.
McEachern in Warnaby (2008) sta dokazala, da poznavanje zelenih oznak pomembno vpliva
na nakup organsko označenega mesa, kar povezujeta z odnosom potrošnikov do zdravja živali.
Druga študija je pokazala, da poznavanje in zaupanje v organ, ki podeljuje zelene oznake,
vpliva na hitrost potrošnikovega sprejetja zelene oznake (Thøgersen, Haugaard in Olesen
2010).
Raziskava, ki jo je opravilo Avstralsko združenje zelenega označevanja – AELA, je pokazala,
da potrošniki le v manjši meri poznajo zelene oznake in tipe zelenih oznak. Pričakujejo, da so
trgovci dobro seznanjeni o zelenih značilnostih izdelkov in jim lahko svetujejo pri izbiri
izdelkov. Na podlagi slednjega bi lahko sklepali, da so bile oglaševalske kampanje zelenih
oznak neučinkovite. Potrošniki povečini zaznajo in razumejo le generično označevanje – izraze
biorazgradljiv, brez fosfatov in reciklirati – ki jih lahko uvrstimo pod oznake tipa II (D'Souza
idr. 2007).
Poznavanje zelene oznake je predpogoj za njeno uporabo pri nakupnih odločitvah, razumevanje
pa je predpogoj za njeno pravilno uporabo. Razumevanje zelene oznake pomeni, da porabnik
ve za njen obstoj, kako je videti in kaj pomeni (Thøgersen 2000). Evropska zelena oznaka
ecolabel oz. okoljska marjetica se je med potrošniki izkazala kot najbolj poznana in tudi
najučinkovitejša oznaka. Sledi pa ji oznaka za tekstil GOTS (Global Organic Textile Standard)
(Koszewska 2011). V raziskavi iz leta 2013 (Valeur 2013) je bila Danska uvrščena kot vodilna
država v Evropi, kjer 35 % potrošnikov prepozna oznako ecolabel in 17 % pozna njen pomen.
Največ potrošnikov prepozna oznake, ki se uporabljajo za označevanje, da se izdelek lahko
reciklira ali je izdelan iz recikliranih materialov.
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4.5

Pripravljenost plačati več

Akreditacije zelenih izdelkov prinašajo tudi višje stroške in posledično tudi cene. Te lahko
negativno vplivajo na povpraševanje po izdelkih, vendar so zelene oznake zaznane tudi kot
dodana vrednost izdelka. Ob možnosti strateškega izvajanja premijskih cen je višja cena lahko
tudi opravičljiva. Večina potrošnikov naj bi bila cenovno občutljiva ob nakupovanju zelenih
izdelkov. Cena pa seveda ni edini pomemben dejavnik nakupne odločitve. Ob višji ceni izdelka
potrošniki pričakujejo tudi premosorazmerno kakovost (D'Souza idr. 2007). Premija, ki so jo
pripravljeni plačati, se razlikuje glede na kategorijo izdelkov in potencialne prihranke, ki
izhajajo iz uporabe kupljenega produkta. Večji kot je prihranek ob uporabi, višjo premijsko
ceno so pripravljeni plačati (Drozdenko, Jensen in Coelho 2011).
Na pripravljenost plačevanja za zelene izdelke naj bi vplival tudi spol. Medtem ko so bile
ženske pripravljene porabiti več za zeleni MP3-predvajalnik, so bili moški pripravljeni plačati
višjo ceno za izdelke, povezane z vzdrževanjem in opremo doma. Raziskovalci so ugotovili, da
so kupci hrane in gospodinjskih izdelkov z zelenimi oznakami običajno ženske. Te ugotovitve
se lahko nanašajo na prednostne vloge in naloge spola in vlogo primarnega odločanja pri
nakupu različnih izdelkov. Ženske pogosteje kupujejo hrano in gospodinjske izdelke, zato so
morda bolj občutljive na prednosti zelenih izdelkov v teh kategorijah. Moški pa naj bi imeli
glavno odgovornost za nakup predmetov, povezanih z vzdrževanjem doma (npr. bela tehnika,
stroji in naprave) in so lahko bolj odzivni na prihranke iz zelenih izdelkov v teh kategorijah
(Drozdenko, Jensen in Coelho 2011).
Potrošniki, ki so pripravljeni plačati več za zelene izdelke, poročajo, da so današnji okoljski
problemi resni, korporacije ravnajo neodgovorno do okolja in je ravnanje na okolju prijazen
način pomembno in zaželeno. Velik pomen dajejo varnosti in dobrim medsebojnim odnosom,
pri nakupnih odločitvah pa pogostno upoštevajo okoljska vprašanja. Na drugi strani pa so
potrošniki, ki niso pripravljeni plačati več za zelene izdelke, poročali, da podjetja ravnajo
odgovorno do okolja, in priznavajo, da v povprečju pri nakupu ne upoštevajo okoljskih vprašanj
in slednjim tudi pripisujejo nižjo oceno resnosti. Enako ocenjujejo tudi pomembnost
okoljevarstva, pri čemer slednje naj ne bi bilo v njihovi domeni. Nekateri avtorji raziskav o
zelenih porabnikih ugotavljajo, da starost, stopnja izobrazbe, dohodki, delovni položaj in drugi
ne vplivajo na pripravljenost plačati več za izdelek z zeleno oznako, medtem pa so mlade
družine, predvsem ženske, pripravljene plačati višjo ceno, in trdijo, da proizvajalci premalo
vlagajo v okoljevarstvo (Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo 2001).
Prisotnost subvencij in davčnih olajšav vpliva na potrošnikove nakupne odločitve. V raziskavi,
ki so jo opravili Drozdenko, Jensen in Coelho (2011), so povečale znesek, ki ga je potrošnik
pripravljen plačati za zeleni izdelek, vendar je bil ta znesek nižji od zneska subvencije. Kljub
temu pa ni znano, ali možnost subvencije potrošnike motivira k nakupu, ki ga sicer ne bi
opravili.
36

Teoretični okvir, predstavljen na sliki 3, kaže, da na pripravljenost potrošnika za plačilo za
zelene izdelke vpliva še več dejavnikov.

Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na sprejem zelenih proizvodov.
Vir: Drozdenko, Jensen in Coelho 2011.

Sklepamo lahko tudi, da lahko stališča in odnos potrošnikov do okoljevarstva in zelenih
izdelkov dobro napovejo pripravljenost potrošnikov za plačilo višje, premijske cene za zelene
izdelke, kar so avtorji dokazali v več raziskavah (Chan 2000; Laroche, Bergeron in BarbaroForleo 2001). Pri nakupu oblačil se denimo potrošnik, ki je pripravljen plačati več, načeloma
bolj posveti količini nevarnih snovi, uporabljenih pri proizvodnji, zaskrbljen pa je tudi glede
vpliva konvencionalnega procesa proizvodnje bombaža na okolje (Shu-Hwa 2010).
Crommentuijn-Marsh, Eckert in Potter (2010) so ugotovili, da so potrošniki pripravljeni plačati
največ 10 odstotkov več za trajnostno proizvedena oblačila in da je približno polovica
anketiranih pripravljena plačati do 10 britanskih funtov (cca 11,42 evra) več za trajnostni
izdelek oz. od 5 do 10 britanskih funtov (cca 5,71–11,42 evra) več za oblačilo z zeleno oznako
v primerjavi s konvencionalno izdelanim oblačilom.

4.6

Kritičnost do zelenega marketinga in zelenih oznak

Eden temeljnih namenov zelenih oznak je prepoznavanje prednosti izdelkov in povečanje
zaupanja potrošnikov v okoljske oz. zelene trditve. Takšno zaupanje je opredeljeno kot
pričakovanje posameznika, da bo določena oseba, izdelek ali organizacija izpolnila svoje
obljube in obveznosti (Taufique, Vocino in Polonsky 2016). Vse pogosteje pa se izkazuje, da
so potrošniki skeptični do okoljskih trditev, ki jih ponudniki pogosto uporabljajo, zaradi
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nepreverjenosti in zelenega zavajanja, prav tako pa so skeptični glede transparentnosti zelenih
oznak. To pojasnjuje obstoj vrzeli med tem, kaj potrošniki trdijo, da so pripravljeni plačati, in
kar v resnici plačajo za zeleno blago (Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo 2001).
Glavni problem je zaznana neverodostojnost in nepreglednost zelenih oznak. Veliko podjetji z
namenom povečanja prodaje nepreverjeno ali celo neupravičeno izkorišča zelene trditve oz.
izraze, kot sta bio in ekološko, saj zakon tovrstnih izrazov ne ščiti. Če potrošniki niso prepričani
o verodostojnosti, lahko to povzroči zmedo in ovira učinkovitost zelenih trditev. Negotovost se
lahko zmanjša z višjo stopnjo zaupanja v zelene oznake, in sicer z informiranjem potrošnikov
o postopkih akreditacije. Raziskave potrošniške percepcije zelenih oznak kažejo, da potrošniki
manj zaupajo oznakam in trditvam, ki jih podeljujejo in promovirajo podjetja sama zaradi
lastnih interesov. Številni potrošniki se strinjajo, da gre pri pozicioniranju izdelkov podjetja kot
zelenih pogosto le za tržno strategijo. V skladu s tem so avtorji ugotovili, da potrošniki bolj
verjetno cenijo in zaupajo zelenim oznakam, ki jih podpirajo in potrjujejo neodvisni in vladni
organi (Taufique, Vocino in Polonsky 2016; Žurga in Forte Tavčer 2013). Najbolje so torej
percipirane zelene oznake tipa I in III, saj jih potrošniki zaznajo kot bolj kredibilne zaradi
neodvisne preverbe. Te zelene oznake naj bi po mnenju industrijskih skupin zagotavljale koristi,
denimo večjo kredibilnost in boljše oblike komuniciranja. Nekatera podjetja se posledično
odločajo tudi za izobraževanje potencialnih potrošnikov o vsebini, ki stoji za določenimi
zelenimi oznakami, in razlikah med njimi. Vse večje pa je tudi povpraševanje vladnih
programov, trgovcev, proizvajalcev in potrošnikov po certificiranju tipa I in III v sklopu
globalnega trgovanja (D'Souza idr. 2007).
Zaznan je tudi manko informacij, ki bi potrošnike vodile k okolju prijaznim nakupnim
odločitvam. Zasnova koncepta zelenega označevanja je dobra, vendar več raziskovalcev meni,
da je prezapleten za vsakdanjo uporabo v praksi (Taufique, Vocino in Polonsky 2016; Žurga in
Forte Tavčer 2013). Zmeda potrošnikov ustvarja nerazumevanje ali napačno razlago trga.
Vzroki za takšno situacijo, v kateri so potrošniki zmedeni, je preveč podobnih, prezapletenih,
dvoumnih zelenih oznak in preveč informacij o izdelkih ali storitvah, saj imajo potrošniki
omejeno kognitivno sposobnost obdelave toliko informacij. V tem kontekstu lahko zmeda
izhaja iz fizične podobnosti različnih zelenih oznak. Kot opažamo na trgu, so številne zelene
oznake med seboj videti zelo podobne. Če potrošniki zaznajo, da so zmedeni, lahko opustijo
odločitve o nakupu in ne bodo več zaupali ponudniku izdelkov. Ker je stanje zmedenosti
povezano z negotovostjo, tesnobo, ugibanjem in neodločnostjo, je postopek nakupa neučinkovit
in frustrirajoč. Zmedeni potrošniki tudi manj verjetno sprejemajo racionalne nakupne odločitve.
Poleg tega je potrošniška zmeda močno povezana z negativnimi ekonomskimi posledicami, kot
so nezaupanje, negativno ustno obveščanje (angl. word of mouth), nezadovoljstvo, kognitivna
disonanca, odlog odločitve in nelojalnost (Chen in Chang 2013).
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Prav tako za prispevek k etičnemu ravnanju na vseh področjih, predvsem ohranjanju okolja v
skladu z 12. ciljem trajnostnega razvoja,8 obstaja malo dokazov, kar zmanjšuje vero
potrošnikov v doprinos zelenih oznak. Za uspeh slednjega je nujno odpraviti neverodostojno
označevanje z uvedbo enotnih, preprostih in certificiranih oznak, ki bi bile zanesljive in
prepoznavne. Manjša kritičnost in večje zaupanje v zelene oznake in izjave na izdelkih je
mogoča le z uveljavitvijo natančnih in verodostojnih oznak, ki bi prispevale tudi k boljši
informacijski simetriji med producenti in povpraševalci (Taufique, Vocino in Polonsky 2016;
Žurga in Forte Tavčer 2013).
Nakupne odločitve pogosto spremlja tveganje. Zaznano tveganje je subjektivna ocena
potrošnikov, povezana z možnimi posledicami napačnih odločitev in negotovostjo. Sestavljeno
je iz psihološkega, funkcionalnega, finančnega, fizičnega in družbenega tveganja. Večje kot je
zaznano tveganje, bolj se potrošniki počutijo negotovi pri namenu in odločitvi o nakupu.
Posledično zeleno zavajanje močno vpliva na zaznano tveganje potrošnikov. V skladu z
naraščajočimi okoljskimi trendi kupci bolj skrbijo za okolje, kar povečuje njihovo zaznano
tveganje. Zaznano zeleno tveganje je opredeljeno kot pričakovanje negativnih okoljskih
posledic, povezanih z nakupnim vedenjem (Chen in Chang 2013).
Uporabljane komunikacijske strategije med potrošniki še vedno povzročajo zmedo. Če so
potrošniki zmedeni zaradi zavajajočih in nejasnih oglasov ali sporočil, bo to vzbudilo njihove
sume in spodkopalo njihovo zaupanje, ugotavljata Chen in Chang (2013). Trajnostni oz. zeleni
izdelki na trgu ne bodo uspeli, če njihovi atributi ne bodo učinkovito komunicirani. Identiteta
zelenega znamčenja je opredeljena s specifičnim sklopom lastnosti in koristi produktov,
povezanih z zmanjšanim vplivom na okolje in percepcijo, da je produkt okolju prijazen. Uspeh
strategij zelenega znamčenja, ki produkt pozicionira izključno po funkcionalnih lastnostih, je
lahko omejen s tem, da kupcu zmanjšanje vpliva na okolje ne prinaša individualnih koristi, zato
zaznana korist morda ne bo zadosten motivacijski dejavnik za nakup zelenega izdelka.
Pozicioniranje zelenih produktov pomeni aktivno komunikacijo in razlikovanje produktov od
konkurentov z okolju prijaznimi lastnostmi (Hartmann, Apaolaza Ibáñez in Forcada Sainz
2005).

12. cilj trajnostnega razvoja je eden izmed 17 ciljev, ki predstavljajo načrt za doseganje boljše in bolj
trajnostne prihodnosti za vse. Zavzema se za trajnostno porabo in proizvodnjo, pri čemer spodbuja
učinkovito rabo virov in energetsko učinkovitost, trajnostno infrastrukturo, zagotavljanje dostopa do
osnovnih storitev, zelena in dostojna delovna mesta in boljšo kakovost življenja za vse. Pomaga doseči
splošne razvojne načrte, zmanjšati prihodnje gospodarske, okoljske in socialne stroške, okrepiti
gospodarsko konkurenčnost in zmanjšati revščino (United Nations b. l.)
8
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EMPIRIČNA RAZISKAVA STALIŠČ POTROŠNIKOV DO ZELENIH OZNAK
V nadaljevanju opredeljujemo hipoteze, ki smo jih preverjali z anketno raziskavo, teoretske
pojme oz. spremenljivke in njihovo operacionalizacijo. Z uporabo teorije razumnih dejanj
(angl. Theory of Reasoned Action – TRA) Fishbeina in Ajzena (1975), kot vodilni okvir,
pričujoča raziskava preučuje povezanost med stališčem in vedenjem, ki v model vključuje
splošno ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, poznavanje zelenih
oznak, kritičnost, pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami in nazadnje
demografske podatke. Na podlagi raziskave smo ocenili vrednote in pričakovanja potrošnikov
do ponudnikov zelenih izdelkov. V sintezi smo nato opredelili glavne ugotovitve in predlagali
izhodišča za aktivnosti organizacij na področju zelenega marketinga in zelenih izdelkov za
večjo zaznavo in pritegnitev ciljnih potrošnikov.

5.1

Opredelitev hipotez

Študij prinaša strokovno znanje in krepi spretnosti kritičnega razmišljanja, saj so študentje
izzvani z nalogami, s katerimi to urijo. Kritično razmišljanje vključuje posameznikove
predpostavke in usmeritve, paleto specifičnih analitičnih, ocenjevalnih veščin in veščin
reševanja problemov, kontekstualne vplive, uporabo več perspektiv, določen nabor miselnih
procesov itd., »[z]ato se je kritični mislec zmožen izogniti prenagli sodbi, razmišljanju z njemu
manj ljubih stališč, se odločati zgolj na temelju zadostnih dokazov v prid neki odločitvi, pri tem
pa je sposoben ravnati strpno, solidarno, v dobro vseh ljudi« (Rupnik-Vec 2010, 179). Kritično
razmišljanje se je vselej izkazalo kot pomemben učni rezultat visokošolskega izobraževanja
(Stassen, Herrington in Henderson 2011). Vzporedno s tem je treba posvečati večjo pozornost
izobraževanju in informiranju prebivalcev vaškega okolja, predvsem starejšim, osebam z nizko
stopnjo izobrazbe, ljudem s posebnimi potrebami, ekonomskim imigrantom in azilantom.
Dobro izobraženi potrošniki lahko na podlagi lastnega znanja, stališč in veščin oblikujejo
kritičen in odgovoren odnos do svojih potreb (Božičevič Šmid in Kostanjevec 2006). Na
podlagi slednjega domnevamo, da:
H1: Višja kot je izobrazba potrošnikov, večja je njihova kritičnost do izdelkov z zelenimi
oznakami.
V dobi potrošniške družbe ima vsak posameznik izrazit vpliv na okolje. Za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja je priporočljivo, da posamezniki iz različnih skupin poznajo, razumejo in
se zavedajo pomena teh vprašanj, lokalnih in globalnih vplivov na okolje kot posledice
potrošnje. Ključno je spoznanje, da trajnost ni končni cilj, temveč fleksibilen evolucijski proces
težnje k ravnovesju med materialnim blagostanjem, socialno varnostjo in zdravim okoljem. Na
podlagi ekonomske, socialne in okoljske zavesti oblikujejo posamezniki in tudi družba vrednote
in odnos do družbenih in okoljskih vprašanj. Obenem je velikega pomena dostopnost do
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objektivnih informacij in zagotavljanje udeležbe javnosti v procesih odločanja, kar omogoča
dvigovanje družbene in okoljske zavesti in manjšanje aktivnosti z negativnimi vplivi.
Zavedanje posameznika o pomembnosti soudeležbe pri okoljskih posledicah je predpogoj, da
ta spremeni vzorce svojega ravnanja (Špes 2008). Trajnostno naravnan potrošnik pri
sprejemanju odločitev za nakup upošteva trajnostni vidik varovanja okolja in se odloča na
podlagi analize vpliva (Božičevič Šmid in Kostanjevec 2006). Ne nazadnje le ozaveščen in
izobražen potrošnik lahko izoblikuje navade, ki spodbujajo trajnostni odnos do okolja, zato
sklepamo naslednje:
H2: Bolj kot so potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, boljše je
njihovo poznavanje zelenih oznak.
Model indikatorjev, pomembnih pri potrošnikovi izbiri okolju prijaznega izdelka in
pripravljenostjo plačati več zajema demografske značilnosti, znanje, vrednote, stališča in
vedenje (Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo 2001). Znanje, povezano z varovanjem
naravnega in družbenega okolja, prispeva k ustvarjanju okolju prijaznih nakupnih odločitev
potrošnikov (Polonsky idr. 2012). Bang idr. (2000) so dokazali, da obstaja pozitivna povezanost
med okoljskim znanjem in odnosom do okolja in pripravljenostjo potrošnikov, da plačajo več
za obnovljivo energijo, zato predpostavljamo, da:
H3: Bolj kot so potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, več so
pripravljeni plačati za izdelke z zelenimi oznakami.
Ker se ekološka živila oz. zeleni izdelki tržijo kot okolju prijazni, so potrošniki izpostavljeni
okoljskim trditvam in oznakam, katerih namen je, med drugim, povečati porabo zelenih
izdelkov (Kareklas, Ioanniss in Muehling 2014). Ko potrošniki zaznajo, da trditve podjetja niso
verodostojne in pregledne, to sproži skepticizem z močjo zaviranja nakupa zelenih proizvodov
(Leonidou in Skarmeas 2017). Albayrak, Aksoy in Caber (2013) so odkrili, da imajo bolj
kritični potrošniki navadno nižjo namero nakupa zelenih izdelkov kot manj kritični potrošniki,
zato domnevamo naslednje:
H4: Bolj kot so potrošniki kritični do zelenih oznak, manj so pripravljeni plačati za izdelke z
zelenimi oznakami.
Na podlagi opredeljenih hipotez v nadaljevanju oblikujemo indikatorje oz. operacionalno
definicijo pojmov. Posameznemu pojmu torej priredimo merski instrument, s katerim
opazujemo teoretični pojem.
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5.2

Operacionalizacija spremenljivk

Poznavanje zelenih oznak – znanje je v raziskavah potrošnikov prepoznano kot lastnost, ki
vpliva na vse faze v postopku odločanja. Konkretno: znanje je relevanten in pomemben
konstrukt, ki vpliva na to, kako potrošniki zbirajo in organizirajo informacije, koliko informacij
se uporablja pri odločanju in kako potrošniki ocenjujejo izdelke in storitve (Laroche, Bergeron
in Barbaro-Forleo 2001).
Prispevek Pedersena in Neergaarda (2006) nakazuje, da potrošniki pogosto menijo, da vedo,
kaj določena oznaka pomeni, vendar to ne drži, zato smo poznavanje zelenih oznak preverili s
kviznim vprašanjem oz. testom znanja, povzetim po raziskavi tržnoraziskovalne agencije
Aragon (2019). Preverjali smo poznavanje oznak za pridelke in živila, ki se najpogosteje
pojavljajo na slovenskem trgu, in sicer ecolabel, ekološko (EU), izbrana kakovost – Slovenija,
ekološki (SLO), demeter, brez GSO, biodar in višja kakovost. Pod vsako oznako so nanizani
možni odgovori oz. lastnosti, ki pripadajo določenim oznakam, in sicer: zagotavlja slovensko
poreklo, zagotavlja višjo kakovost, zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali predelavo, brez
vsebnosti gensko spremenjenih organizmov in možnost izbora ne vem, če posameznik
prepozna, da mu pomen ni znan.
Ozaveščenost o okoljski, socialni in ekonomski odgovornosti - stopnja ozaveščenosti
potrošnikov na različnih področjih se uporablja za merjenje sposobnosti anketirancev s
prepoznavanjem ali definiranjem različnih simbolov, konceptov in vedenj, povezanih z
ustreznim področjem (Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo 2001). Ugotovljeno je bilo, da je
okoljska ozaveščenost lahko povezana s posameznikovimi stališči in vedenjem v odnosu do
okolja.
Za merjenje okoljske ozaveščenosti respondentov smo uporabili štiristopenjsko Likertovo
lestvico strinjanja, kjer so respondenti opredelili svoja stališča za 15 indikatorjev. Te smo zaradi
boljše preglednosti razdelili na stališča o ekonomsko-socialni problematiki in okoljski
problematiki, povzeli in priredili pa smo jih po raziskavah avtorjev Taufique idr. (2016) in
Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo (2001). Ekonomsko-socialna problematika je zajemala
indikatorje, ki se nanašajo na pomen gospodarske, industrijske rasti in globalizacije na družbo,
stališča do potrošništva, pomena posameznikovega življenjskega sloga, porabe in vpliva na
okoljski in družbeni sistem. Indikatorji okoljske problematike pa so bili vezani na pravico ljudi
do upravljanja z okoljem, povezanost posameznika z okoljskimi problemi, stališča do ekološke
krize, pomembnosti onesnaževanja, ločevanja odpadkov in uporabe pesticidov.
Kritičnost – pri nakupnih odločitvah izdelkov z zelenimi oznakami smo kritičnost merili na
štiristopenjski Likertovi lestvici strinjanja, kjer so respondenti opredelili svoja stališča za 10
indikatorjev. Te smo povzeli po raziskavah Taufiquea, Vocina in Polonskyja (2016), Konga
idr. (2014) in Golob idr. (2018). Indikatorji so se nanašali na zagotovilo zelenih oznak za manjši
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vpliv izdelka na okolje, zagotovilo kakovosti izdelkov, verodostojnost oglasov in okoljskih
trditev, ki promovirajo zelene izdelke, jasnost sporočila zelenih oznak in njihova enostavnost
za razumevanje, ovrednotenje posledic, terjanje dokazov pred nakupom in vpliv prvega vtisa
pri vrednotenju izdelkov.
Pripravljenost plačati več – v sklopu vprašanj o pripravljenosti plačati več za izdelke z zelenimi
oznakami smo uporabili štiristopenjsko Likertovo lestvico strinjanja, pri čemer smo indikatorje
povzeli in priredili po Larocheju, Bergeronu in Barbaro-Forleoju (2001). Breidert, Hahsler in
Reutterer (2006) pa ugotavljajo, da četudi kupci vrednotijo neki izdelek, to ne nakazuje nujno
resničnega nakupnega vedenja. Navajajo tudi, da za merjenje najvišje cene, ki so jo potrošniki
pripravljeni plačati za določeni izdelek ali storitev, obstaja več metod. Ustrezna cena pa je
ključnega pomena pri uvajanju in pozicioniranju izdelkov na trgu. Na podlagi teh ugotovitev
smo izvedli tudi kvazi eksperiment oz. simulirano nakupno situacijo, pri čemer so respondenti
izbirali med izdelkom brez zelene oznake, ki mu je bila določena nespremenjena povprečna
cena na trgu, in izdelkom z zeleno oznako. Slednja se je višala, in sicer za 15 % več v primerjavi
z izdelkom brez zelene oznake, nato pa še za 25 %, 50 % in nazadnje za 100 %. Nakupno
simulacijo smo izvedli na primeru dveh izdelkov, in sicer svežega mesa in šampona za pranje
avtomobila, ki smo ju ob izvedbi pilotske študije prepoznali kot univerzalna izdelka, po katerih
povprečno povprašujejo pripadniki obeh spolov. Spol je namreč vpliven dejavnik pri nakupnih
odločitvah zelenih izdelkov, ugotavljajo Drozdenko, Jensen in Coelho (2011).

5.3

Metodološki pristop empirične raziskave

Zbiranje podatkov za empirično raziskavo stališč potrošnikov do zelenih oznak smo izvedli z
metodo anketiranja. Zastavljene hipoteze smo preverjali z analizo rezultatov spletnega
anketnega vprašalnika. Ta je sestavljen iz posameznih sklopov: ozaveščenost, poznavanje
zelenih oznak, kritičnost do njih, pripravljenost plačati več za izdelke z zeleno oznako in
demografski sklop vprašanj. Vprašanja so zaprtega tipa, z enim ali več možnimi odgovori.
Poznavanje zelenih oznak smo preverili s testom oz. kviznim vprašanjem, kjer so respondenti
označili lastnosti, ki po njihovem mnenju spadajo pod dane zelene oznake. Ozaveščenost in
kritičnost smo merili s štiristopenjsko Likertovo lestvico strinjanja. V sklopu vprašanj o
pripravljenosti plačati več za izdelke z zelenimi oznakami pa smo uporabili štiristopenjsko
Likertovo lestvico strinjanja in kvazi eksperiment oz. simulirane nakupne situacije.
Anketni vprašalnik je bil oblikovan s spletnim orodjem 1KA na spletni strani www.1ka.si.
Povezavo do vprašalnika smo posredovali ustreznim stikom po elektronski pošti in družabnih
omrežjih z dodatnim zaprosilom, naj vprašalnik posredujejo dalje. Vzorec je tako izbran po
metodi snežne kepe. Za dano raziskavo so relevantna populacija vsi posamezniki, prebivalci
Slovenije, ki prejemajo osebne mesečne dohodke oz. imajo kupno moč. Anketa je bila aktivna
za izpolnjevanje od 13. 6. 2020 do 18. 6. 2020. V tem obdobju je bilo izpolnjenih 245 enot, od
tega jih je bilo 42 delno. V raziskavo smo vključili 203 enote s statusom končane ankete.
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Rezultate pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo obdelali z izbranimi statističnimi
metodami opisne statistike in metodami analize povezanosti/odvisnosti med pojavi s pomočjo
programov Microsoft Excel, SPSS in spletnega orodja 1KA.

5.4

Demografski podatki respondentov

Preglednica 6 prikazuje strukturni delež moških in žensk glede na starostno skupino, ki so v
celoti odgovorili na anketni vprašalnik in katerih odgovori so obravnavani v sklopu analiz
podatkov. Vzorec večinsko predstavljajo ženske, in sicer s 74 % (slika 4). Med vsemi
starostnimi skupinami pa večinski delež vzorca predstavljajo pripadnice starostne skupine med
27. in 40. letom, in sicer s 65 enotami oz. 32,2 % vseh izpolnjenih vprašalnikov.
Preglednica 6: Strukturni delež moških in žensk glede na starostno skupino
Do 26 let
Moški
Ženski
Skupaj

3
5,77 %
34

Starostna skupina
27–40 let
41–60 let
33
14
63,46 %
26,92 %
65
48

61 let ali več

Skupaj

2
3,85 %
4

52
100 %
151

22,52 %

43,05 %

31,79 %

2,65 %

100 %

37

98

62

6

203

18,23 %

48,28 %

30,54 %

2,96 %

100 %

Vzorec smo razdelili na štiri starostne skupine. Pripadniki najstarejše skupine z 61 leti ali več
so načeloma upokojenci. Pripadnike skupine od 41 do 60 let obravnavamo kot starejše odrasle.
Ti so povečini zaposleni s starejšimi otroki. Pripadniki skupine od 27 do 40 let sodijo v
generacijo Y in jih obravnavamo kot mlajše odrasle, ki so zaključile šolanje in so prisotne na
trgu dela. Pripadniki skupine do 26 let pa so večinoma študentje, ki se še šolajo oz. zaključujejo
študij in opravljajo študentsko delo.

Slika 4: Strukturni delež moških in žensk
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Največji delež najvišje dosežene formalne izobrazbe na danem vzorcu (preglednica 7)
predstavlja visokošolska oz. univerzitetna izobrazba, in sicer z 49,26 %. Temu pa z 20,20odstotnim deležem sledi srednješolska splošna izobrazba. Od 203 respondentov jih je torej 55
v starostni skupini med 27. in 40. letom z zaključeno višješolsko oz. univerzitetno izobrazbo.
Enak delež, 1,48 %, pa predstavljajo respondenti z (ne)popolno osnovnošolsko izobrazbo in s
specializacijo oziroma doktoratom.
Preglednica 7: Strukturni delež najvišje dosežene formalne izobrazbe glede na starost
Najvišja dosežena formalna izobrazba
(Ne)popolna
Starostna
osnovnošolska
skupina
izobrazba

Srednješolska
Srednješolska
Visokošolska,
poklicna,
Višješolska
Specializacija,
splošna
univerzitetna
Skupaj
strokovna
izobrazba
doktorat
izobrazba
izobrazba
izobrazba

0

8

4

1

24

0%

21,62 %

10,81 %

2,70 %

64,86 %

1

16

14

10

55

1,02 %

16,33 %

14,29 %

10,20 %

56,12 %

1

7

23

10

21

1,61%

11,29 %

37,10 %

16,13 %

33,87 %

1

4

0

0

0

16,67 %

66,67 %

0%

0%

0%

3

35

41

21

100

1,48 %

17,24 %

20,20 %

10,34 %

49,26 %

0

37

Do 26 let
0 % 100 %
2

98

27–40 let
2,04 % 100 %
0

62

41–60 let

61 let ali
več

0 % 100 %
1

6

16,67 % 100 %
3

203

Skupaj
1,48 % 100 %

Največ respondentov oz. 41 % je označilo osebne mesečne dohodke na intervalu med 850 in
1149 evri, najmanj, 2 % respondentov, pa jih je označilo, da v povprečju prejemajo 2000 evrov
ali več (slika 5).

Slika 5: Delež povprečnega mesečnega dohodka
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5.5

Analiza rezultatov vprašalnika in preverjanje hipotez

V nadaljevanju so navedeni rezultati anketnih vprašalnikov, obdelani z izbranimi statističnimi
metodami opisne statistike, preverili pa smo tudi veljavnost zastavljenih hipotez.

5.5.1 Poznavanje zelenih oznak
V sklopu prvega vprašanja smo za zelene oznake, ki se najpogosteje pojavljajo na slovenskem
trgu, preverjali znanje anketirancev, in sicer nas je zanimalo, ali res vedo, kaj katera zelena
oznaka pomeni. Pravilne odgovore smo rekodirali v odgovor 1 – poznam, nepravilne odgovore
smo rekodirali v odgovor 2 – ne poznam in odgovor ne vem pa v 3 – ne vem.
Zelena oznaka ecolabel (slika 6) zagotavlja, da je izdelek ali storitev proizvedena oz. izvajana
na okolju prijazen način, torej je pravilen odgovor Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali
predelavo. Slednjega je označilo največ respondentov, in sicer 52,22 %. Vselej pa jih je skoraj
polovica izbrala napačne odgovore.

Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov

5,91%

Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo

52,22%

Zagotavlja višjo kakovost

7,39%

Zagotavlja slovensko poreklo

1,48%

EKO izdelek

14,78%

Ne vem

18,23%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Slika 6: Poznavanje zelene oznake ecolabel
Zelena oznaka izbrana kakovost – Slovenija (slika 7) jamči višjo kakovost izdelka, okolju
prijazno proizvodnjo ali predelavo in da je izdelek slovenskega porekla. Največ anketirancev
je pravilno izbralo odgovor, da zagotavlja slovensko poreklo (49,75 %), zatem pa še, da
zagotavlja višjo kakovost (27,09 %). 8,37 % respondentov napačno meni, da ta zelena oznaka
predstavlja EKO-izdelek, 6,40 % pa, da je izdelek brez vsebnosti gensko spremenjenih
organizmov.
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Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov

6,40%

Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo

5,91%

Zagotavlja višjo kakovost

27,09%

Zagotavlja slovensko poreklo
EKO izdelek
Ne vem

49,75%
8,37%
2,46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 7: Poznavanje zelene oznake izbrana kakovost – Slovenija
Pri oznaki ekološko (EU) (slika 8) je bilo pravilnih več odgovorov, in sicer EKO-izdelek,
zagotavlja višjo kakovost, zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali predelavo in brez
vsebnosti gensko spremenjenih organizmov. 66,5 % respondentov je izbralo pravilne odgovore,
9,36 % napačen odgovor, 24,14 % pa možnost ne vem.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov

6,90%

Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo

17,73%

Zagotavlja višjo kakovost

11,33%

Zagotavlja slovensko poreklo

9,36%

EKO izdelek

30,54%

Ne vem

24,14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 8: Poznavanje zelene oznake ekološko (EU)
Za slovensko zeleno oznako ekološki (slika 9) veljajo enaki pravilni odgovori kot za evropsko
oznako ekološko. Napačen odgovor, da izdelek zagotavlja slovensko poreklo, je navedlo 9,85
% anketirancev, 8,87 % pa je izbralo možnost ne vem.
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Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov

11,82%

Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo

18,23%

Zagotavlja višjo kakovost

8,87%

Zagotavlja slovensko poreklo

9,85%

EKO izdelek

42,36%

Ne vem

8,87%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 9: Poznavanje zelene oznake ekološki (SLO)
Poleg slovenskega zaščitnega znaka ekološki in evropskega logotipa ekološko so lahko pridelki
in živila označeni tudi z oznakami, kot sta demeter in biodar. Demeter zagotavlja enake oz.
strožje kriterije kot ostali dve oznaki. Pravilni odgovori v danem vprašanju (slika 10) pa so
enaki. Ugotavljamo pa, da večina respondentov oznake demeter ne pozna, saj jih je kar 67,49
% izbralo odgovor ne vem, 1,48 % odgovorov pa je bilo nepravilnih, saj so anketiranci navedli,
da oznaka zagotavlja slovensko poreklo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov

Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo

4,93%
8,87%

Zagotavlja višjo kakovost
Zagotavlja slovensko poreklo
EKO izdelek

10,84%
1,48%
6,40%

Ne vem

67,49%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 10: Poznavanje zelene oznake demeter
Odgovori na vprašanje o poznavanju zelene oznake biodar (slika 11) so vsi pravilni. Oznake ne
pozna 27,09 % respondentov. Največ (30,54 %) jih je izbralo odgovor EKO-izdelek, najmanj
(5,91 %) pa jih je navedlo, da označujejo izdelek brez gensko spremenjenih organizmov.
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Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov

5,91%

Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo

18,23%

Zagotavlja višjo kakovost

8,87%

Zagotavlja slovensko poreklo

9,36%

EKO izdelek

30,54%

Ne vem

27,09%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 11: Poznavanje zelene oznake biodar
Edini pravilni odgovor pri vprašanju o poznavanju zelene oznake brez gensko spremenjenih
organizmov (slika 12) je izbralo več kot polovica respondentov, in sicer 53,69 %. Skoraj
četrtina oz. 24,14 % pa je izbrala odgovor ne vem.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov

53,69%

Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo
Zagotavlja višjo kakovost
Zagotavlja slovensko poreklo
EKO izdelek

7,88%
5,91%
0,99%
7,39%

Ne vem

24,14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 12: Poznavanje zelene oznake brez gensko spremenjenih organizmov
Tudi na vprašanje o zeleni oznaki, ki jamči višjo kakovost izdelka, so respondenti s 64,53 %
navedli pravilen odgovor. 6,40 % je izbralo možnost ne vem, ostali pa so označili napačne
trditve.
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Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo

5,42%
7,39%

Zagotavlja višjo kakovost

64,53%

Zagotavlja slovensko poreklo

8,37%

EKO izdelek

7,88%

Ne vem

6,40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Slika 13: Poznavanje zelene oznake višja kakovost
Nato smo z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa (preglednica 8) preverili, ali zelene
oznake (ecolabel, ekološko /EU/, izbrana kakovost – Slovenija, ekološki /SLO/, demeter, brez
GSO, biodar in višja kakovost) merijo isto stvar in ali so primerne za združitev v eno
spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za osem zelenih oznak znaša 0,944, kar pomeni, da
je zanesljivost konstrukta izjemno visoka, zato smo spremenljivke združili. Zelene oznake smo
z izračunom povprečja spremenljivk s pomočjo funkcije Compute združili v eno spremenljivko,
ki smo jo poimenovali poznavanje zelenih oznak.
Preglednica 8: Cronbachov koeficient alfa – poznavanje zelenih oznak
Cronbachov koeficient alfa

N
0,944

8

5.5.2 Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Preglednici 9 in 10 prikazujeta indikatorje, uporabljene pri merjenju spremenljivke
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti. Te smo zaradi boljše
preglednosti v anketnem vprašalniku razdelili na stališča o okoljski problematiki in ekonomskosocialni problematiki, v analizi podatkov pa jih obravnavamo skupaj.
Indikatorji Gospodarska rast ima izključno pozitivne učinke na blaginjo celotne družbe,
Globalizacija ima pozitiven vpliv na ekonomsko enakost ljudi, Ljudje imamo pravico upravljati
z naravnim okoljem v skladu z lastnimi potrebami, Okoljski in družbeni problemi me ne
zadevajo, Tako imenovana »ekološka kriza«, s katero naj bi se soočalo človeštvo, je močno
pretirana, Vsakršno onesnaženje, ki ga ustvarimo, se zlahka razprši in me torej ne skrbi, Zemlja
je zaprt sistem, kjer se vse sčasoma povrne v normalno stanje, zato ni potrebe po skrbi za
trenutno stanje, Ločevanje odpadkov je odvečno delo in Ljudje se preveč obremenjujejo s
fitofarmacevtskimi sredstvi (npr. pesticidi), uporabljenimi pri pridelavi hrane so nikalne trditve
in smo jih rekodirali s pomočjo programa SPSS (1→4, 2→3, 3→2, 4→1).
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Preglednica 9: Indikatorji ozaveščenosti o okoljski odgovornosti
Indikatorji

Odgovori

Povpr.

Sploh se ne Večinoma se Večinoma Popolnoma
strinjam. ne strinjam. se strinjam. se strinjam.
Ljudje imamo pravico
upravljati z naravnim
okoljem v skladu z lastnimi
potrebami.
Okoljski in družbeni
problemi me ne zadevajo.
Poseganje ljudi v naravo
pogosto povzroča
katastrofalne posledice.
Tako imenovana »ekološka
kriza«, s katero naj bi se
soočalo človeštvo, je močno
pretirana.
Vsakršno onesnaženje, ki ga
ustvarimo, se zlahka razprši
in me torej ne skrbi.
Zemlja je zaprt sistem, kjer
se vse sčasoma povrne v
normalno stanje, zato ni
potrebe po skrbi za trenutno
stanje.
Ločevanje odpadkov je
odvečno delo.
Ljudje se preveč
obremenjujejo s
fitofarmacevtskimi sredstvi
(npr. pesticidi),
uporabljenimi pri pridelavi
hrane.

50 (25 %)

129 (64 %)
4 (2 %)

80 (39 %)

Skupaj

71 (35 %) 60 (30 %) 22 (11 %) 203 (100 %)

48 (24 %)

16 (8 %)

2,734 0,9535

10 (5 %) 203 (100 %) 3,4581 0,8396

19 (9 %) 78 (38 %) 102 (50 %) 203 (100 %)

73 (36 %) 34 (17 %)

Std.
odkl.

16 (8 %) 203 (100 %)

3,37

0,736

3,069 0,9362

133 (66 %)

50 (25 %)

11 (5 %)

9 (4 %) 203 (100 %) 3,5123 0,7924

138 (68 %)

47 (23 %)

12 (6 %)

6 (3 %) 203 (100 %) 3,5616 0,7379

149 (73 %)

29 (14 %)

17 (8 %)

8 (4 %) 203 (100 %) 3,5714 0,8075

111 (55 %)

42 (21 %) 36 (18 %)

14 (7 %) 203 (100 %) 3,2315 0,9752

Preglednica 10: Indikatorji ozaveščenosti o ekonomski in socialni odgovornosti
Indikatorji

Odgovori

Povpr.

Sploh se ne Večinoma se Večinoma Popolnoma
strinjam. ne strinjam. se strinjam. se strinjam.
Za ohranitev zdravega
gospodarstva moramo
5 (2 %)
nadzorovati industrijsko
rast.
Gospodarska rast ima
izključno pozitivne učinke
42 (21 %)
na blaginjo celotne družbe.
Globalizacija ima pozitiven
vpliv na ekonomsko enakost 49 (24 %)
ljudi.
Potreba po zadovoljevanju
materialnih želja ne sme
4 (2 %)
povzročati negativnih
vplivov na zdravje.

Std.
odkl.

Skupaj

16 (8 %) 108 (53 %) 74 (36 %) 203 (100 %)

3,24

0,699

50 (25 %) 82 (40 %) 29 (14 %) 203 (100 %) 2,5172 0,9767

81 (40 %) 68 (33 %)

5 (2 %) 203 (100 %) 2,8571 0,8109

12 (6 %) 53 (26 %) 134 (66 %) 203 (100 %)

3,56

0,696

Se nadaljuje
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Indikatorji
Moj življenjski slog vpliva
na življenje prihodnjih
generacij.
Za zmanjšano porabo se
čutim odgovornega/-o, ne
glede na to, kaj počnejo
drugi.
Moje odločitve in dejanja
vplivajo na celoten okoljski
in družbeni sistem.

Odgovori

Povpr.

Std.
odkl.

6 (3 %)

18 (9 %) 80 (39 %) 99 (49 %) 203 (100 %)

3,34

0,763

8 (4 %)

21 (10 %) 74 (36 %) 100 (49 %) 203 (100 %)

3,31

0,813

14 (7 %)

20 (10 %) 90 (44 %) 79 (39 %) 203 (100 %)

3,15

0,862

Na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da je stopnja ozaveščenosti vzorca anketirancev
relativno visoka. Večina srednjih vrednosti strinjanja s trditvami se približuje zgornji meji.
Nekoliko nižje vrednosti imajo trditve Ljudje imamo pravico upravljati z naravnim okoljem v
skladu z lastnimi potrebami, Gospodarska rast ima izključno pozitivne učinke na blaginjo
celotne družbe in Globalizacija ima pozitiven vpliv na ekonomsko enakost ljudi, vendar vseeno
nad povprečjem.
Z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa (preglednica 11) smo preverili, ali trditve merijo
isto stvar in ali so primerne za združitev v eno spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za 15
trditev, ki spadajo pod ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, znaša
0,800, kar pomeni, da je konstrukt visoko zanesljiv, zato smo spremenljivke združili. Trditve,
ki se navezujejo na ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, smo s
pomočjo funkcije Compute združili v eno spremenljivko, ki smo jo poimenovali ozaveščenost
o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti.
Preglednica 11: Cronbachov koeficient alfa – ozaveščenost o ekonomski, socialni in
okoljski odgovornosti
Cronbachov koeficient alfa

N
0,800

15

5.5.3 Povezanost ozaveščenosti in poznavanja zelenih oznak
Preglednica 12 prikazuje Pearsonov koeficient korelacije za poznavanje zelenih oznak in
ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti. Vidimo lahko, da vrednost
Pearsonovega koeficienta korelacije znaša 0,022 (sig. = 0,755), vendar ni statistično značilen,
kar pomeni, da poznavanje zelenih oznak in ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski
odgovornosti nista statistično značilno povezani.
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Preglednica 12: Pearsonov koeficient korelacije – ozaveščenost o ekonomski, socialni in
okoljski odgovornosti in poznavanje zelenih oznak

Ozaveščenost o ekonomski, socialni in
okoljski odgovornosti

Pearsonov koeficient korelacije
Sig.
N

Poznavanje zelenih
oznak
0,022
0,755
203

Na podlagi rezultatov Pearsonovega koeficienta korelacije nismo uspeli dokazati pomembne
povezave med poznavanjem zelenih oznak in ozaveščenostjo o ekonomski, socialni in okoljski
odgovornosti, zato hipotezo 2: Bolj kot so potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in
okoljski odgovornosti, boljše je njihovo poznavanje zelenih oznak zavrnemo.
5.5.4 Pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami
Preglednica 13 prikazuje indikatorje, uporabljene pri merjenju spremenljivke pripravljenosti
plačati več za izdelke z zelenimi oznakami. Indikator Zelene izdelke kupujem samo, ko so na
znižanju je nikalna trditev, zato smo jo rekodirali s pomočjo programa SPSS (1→4, 2→3, 3→2,
4→1).
Iz preglednice lahko razberemo, da so potrošniki v povprečju naklonjeni plačilu višjih cen za
zelene izdelke oz. izdelke z zelenimi oznakami. Vrednosti odgovorov strinjanja z danimi
trditvami se gibljejo nad povprečnimi vrednostmi. Najvišjo vrednost pa je dosegla trditev
Pripravljen/-a sem porabiti dodatnih 10 evrov na teden za nakup okolju manj škodljivih
izdelkov, in sicer s povprečjem 2,97 in standardnim odklonom 0,864. Najbolj razpršeni so
odgovori na trditev Zelene izdelke kupujem samo, ko so na znižanju, ki imajo tudi najnižjo
aritmetično sredino (2,714), standardni odklon pa znaša 0,9319.
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Preglednica 13: Indikatorji pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami
Indikatorji

Odgovori
Sploh se ne
strinjam.

Menim, da je višja
cena izdelkov, ki so
izdelani, pridelani,
predelani ali pakirani
na okolju prijazen
način, upravičena.
Pripravljen/-a sem
plačati 10 % višji
davek v podporo
programa nadzora
nad onesnaževanjem.
Pripravljen/-a sem
porabiti dodatnih 10
evrov na teden za
nakup okolju manj
škodljivih izdelkov.
»Zelene« izdelke
kupujem samo, ko so
na znižanju.

Večinoma se
ne strinjam.

Povpr.

Večinoma se Popolnoma se
strinjam.
strinjam.

Std.
odkl.

Skupaj

15 (7 %)

32 (16 %)

129 (64 %)

27 (13 %)

203
(100 %)

2,83

0,748

23 (11 %)

45 (22 %)

95 (47 %)

40 (20%)

203
(100 %)

2,75

0,902

13 (6 %)

40 (20 %)

91 (45 %)

59 (29 %)

203
(100 %)

2,97

0,864

48 (24 %)

68 (33 %)

68 (33 %)

19 (9 %)

203
(100 %)

2,714 0,9319

Z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa (preglednica 14) smo preverili, ali trditve merijo
isto stvar in ali so primerne za združitev v eno spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za
štiri trditve, ki spadajo pod pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami, znaša
0,722, kar pomeni, da je zanesljivost konstrukta visoka, zato smo spremenljivke združili.
Trditve, ki se navezujejo na pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami smo s
pomočjo funkcije Compute združili v eno spremenljivko, ki smo jo poimenovali pripravljenost
plačati več za izdelke z zelenimi oznakami.
Preglednica 14: Cronbachov koeficient alfa – pripravljenost plačati več za izdelke z
zelenimi oznakami
Cronbachov koeficient alfa

N
0,722

4

V simulirani nakupni situaciji so respondenti izbirali med izdelkom brez zelene oznake, ki mu
je bila določena nespremenjena cena, in izdelkom z zeleno oznako, katerega cena se je višala
za 15 % več v primerjavi z izdelkom brez zelene oznake, nato pa še za 25 %, 50 % in nazadnje
za 100 %. Izdelek z zeleno oznako smo kodirali s številom 2, brez zelene oznake pa s številom
1.
Iz preglednice 15 lahko razberemo, da so respondenti pripravljeni plačati za mesne izdelke z
zelenimi oznakami do 25 % več. V primeru enake cene mesnih izdelkov (5,89 evra) brez zelene
oznake in z zeleno oznako, je velika večina oz. 90,6 % anketirancev izbrala izdelek z zeleno
oznako. Prav tako je večina izbrala izdelek z zeleno oznako v primeru zvišanja cene za 15 %
(77,3 % respondentov) in za 25 % (61,1 % respondentov) (priloga 3).
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Preglednica 15: Pripravljenost plačati več za mesne izdelke z zeleno oznako
Cena meso –
enako

Cena meso – 15
% več

Cena meso – 25
% več

Cena meso – 50 Cena meso – 100
% več
% več

N

203

203

203

203

203

Povprečje

1,91

1,77

1,61

1,43

1,24

2

2

2

1

1

0,292

0,420

0,489

0,496

0,429

387

360

327

290

252

Modus
Std. odkl.
Vsota

Slika 14 prikazuje eksponentno padanje izbora mesnih izdelkov z zeleno oznako z višanjem
cene, in pa točko preloma, ki ponazarja pripravljenost respondentov za plačilo do 25 % višje
cene za mesne izdelke z zeleno oznako v primerjavi z izdelki brez oznake.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5,89 €

6,77 €

7,36 €

Izdelek z zeleno oznako

8,84 €

11,78 €

Konvencionalen izdelek

Slika 14: Pripravljenost plačati več za mesne izdelke z zeleno oznako – točka preloma
V preglednici 16 lahko vidimo, da so respondenti pripravljeni plačati za šampon za pranje
avtomobila z zeleno oznako le do 15 % več. V primeru enake cene avto šamponov (3,39 evra)
brez zelene oznake in z njo je večina oz. 85,2 % anketirancev izbrala izdelek z zeleno oznako,
v primeru zvišanja cene za 15 % pa jih je izdelek z zeleno oznako izbralo 69 %. Ko se je cena
šampona z zeleno oznako zvišala za 25 %, pa je slednjega izbralo le še 45,3 % respondentov
(priloga 3).
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Preglednica 16: Pripravljenost plačati več za avto šampon z zeleno oznako

N
Povprečje
Modus
Std. odkl.
Vsota

Cena šampon –
enako
203
1,85
2
0,356
376

Cena šampon –
15 % več
203
1,69
2
0,464
343

Cena šampon –
25 % več
203
1,45
1
0,499
295

Cena šampon –
50 % več
203
1,29
1
0,455
262

Cena šampon
– 100 % več
203
1,20
1
0,402
244

Slika 15 prikazuje eksponentno padanje izbora šampona za pranje avtomobilov z zeleno oznako
z višanjem cene in točko preloma, ki ponazarja pripravljenost respondentov za plačilo do 15 %
višje cene za avto šampon z zeleno oznako v primerjavi z izdelkom brez oznake.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3,39 €

3,90 €

4,24 €

Izdelek z zeleno oznako

5,09 €

6,78 €

Konvencionalen izdelek

Slika 15: Pripravljenost plačati več za avto šampon z zeleno oznako – točka preloma
5.5.5 Povezanost ozaveščenosti in pripravljenosti plačati več za izdelke z zeleno oznako
Signifikantne razlike med spremenljivkama ozaveščenostjo o ekonomski, socialni in okoljski
odgovornosti in pripravljenostjo plačati več za izdelke z zelenimi oznakami smo preverili z
neparametričnim Wilcoxonovim testom vsote rangov oz. Mann-Whitneyjevim U-testom.
Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 1313, sig. = 0,074) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na enako ceno mesa (brez
zelene oznake in z njo) ne obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 17 in 18).
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Preglednica 17: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno mesa – enako
Cena mesa – enako
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

brez zelene oznake

N

Povprečni rang

Vsota rangov

19

79,11

1503,00

z zeleno oznako

184

104,36

19203,00

Skupaj

203

Preglednica 18: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in enaka cena mesa
Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

1313,000
1503,000
–1,787
0,074

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 2758, sig. = 0,015) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno mesa – 15 % več
(brez zelene oznake in z njo) obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 19 in 20).
Preglednica 19: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno mesa – 15 % več
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

Cena mesa – 15 % več
brez zelene oznake
z zeleno oznako
Skupaj

N
46
157
203

Povprečni rang Vsota rangov
83,46
3839,00
107,43
16867,00

Preglednica 20: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in cena mesa – 15 % več
Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

2758,000
3839,000
–2,438
0.015

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 3719,5, sig. = 0,004) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno mesa – 25 % več
(brez zelene oznake in z njo) obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 21 in 22).
Preglednica 21: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno mesa – 25 % več
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

Cena mesa – 25 % več
brez zelene oznake
z zeleno oznako
Skupaj
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N
79
124
203

Povprečni rang Vsota rangov
87,08
6879,50
111,50
13826,50

Preglednica 22: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in cena mesa – 25 % več
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
3719,500
6879,500
–2,893
0,004

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 4821, sig. = 0,586) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno mesa – 50 % več
(brez zelene oznake in z njo) ne obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 23 in 24).
Preglednica 23: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno mesa – 50 % več
Cena mesa – 50 % več
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

brez zelene oznake
z zeleno oznako
Skupaj

N

Povprečni rang

Vsota rangov

116

100,06

11607,00

87

104,59

9099,00

203

Preglednica 24: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in cena mesa – 50 % več
Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

4821,000
11607,000
–0,544
0,586

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 3526,5, sig. = 0,491) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno mesa – 100 % več
(brez zelene oznake in z njo) ne obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 25 in 26).
Preglednica 25: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno mesa – 100 % več
Cena mesa – 100 % več
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

brez zelene oznake
z zeleno oznako
Skupaj

N

Povprečni rang

Vsota rangov

154

100,40

15461,50

49

107,03

5244,50

203

Preglednica 26: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in cena mesa – 100 % več
Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

3526,500
15461,500
–0,689
0,491

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 1580, sig. = 0,001) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na enako ceno šampona
(brez zelene oznake in z njo) obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 27 in 28).
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Preglednica 27: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno šampona – enako
Cena šampona – enako
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

brez zelene oznake

N

Povprečni rang

Vsota rangov

30

68,17

2045,00

z zeleno oznako

173

107,87

18661,00

Skupaj

203

Preglednica 28: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in enaka cena šampona
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
1580,000
2045,000
–3,423
0,001

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 3386, sig. = 0,008) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno šampona – 15 %
več (brez zelene oznake in z njo) obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 29 in 30).
Preglednica 29: Povprečni rangi za ozaveščenot glede na ceno šampona – 15 % več
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

Cena šampona – 15 % več
brez zelene oznake
z zeleno oznako
Skupaj

N
63
140
203

Povprečni rang Vsota rangov
85,75
5402,00
109,31
15304,00

Preglednica 30: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in cena šampona – 15 % več
Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

3386,000
5402,000
–2,649
0,008

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 4243,5, sig. = 0,038) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno šampona – 25 %
več (brez zeleno oznako in z njo) obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 31 in 32).
Preglednica 31: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno šampona – 25 % več

Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

Cena šampona – 25 % več
brez zelene oznake

N
111

z zeleno oznako
Skupaj

92
203

Povprečni rang Vsota rangov
94,23
10459,50
111,38

10246,50

Preglednica 32: Mann-Whitneyev U test- ozaveščenost in cena šampona – 25 % več
Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

4243,500
10459,500
–2,073
0,038
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Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 3617, sig. = 0,096) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno šampona – 50 %
več (brez zelene oznake in z njo) ne obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 33 in 34).
Preglednica 33: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno šampona – 50 % več
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

Cena šampona – 50 % več
brez zelene oznake
z zeleno oznako
Skupaj

N
144
59
203

Povprečni rang Vsota rangov
97,62
14057,00
112,69
6649,00

Preglednica 34: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in cena šampona – 50 % več
Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

3617,000
14057,000
–1,663
0,096

Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa (U = 2861, sig. = 0,170) prikazujejo, da pri
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti glede na ceno šampona – 100 %
več (brez zelene oznake in z njo) ne obstajajo statistično značilne razlike (preglednici 35 in 36).
Preglednica 35: Povprečni rangi za ozaveščenost glede na ceno šampona – 100 % več
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski odgovornosti

Cena šampona – 100 % več
brez zelene oznake
z zeleno oznako
Skupaj

N
162
41
203

Povprečni rang Vsota rangov
99,16
16064,00
113,22
4642,00

Preglednica 36: Mann-Whitneyjev U-test – ozaveščenost in cena šampona – 100 % več
Mann-Whitneyjev U-test
Wilcoxonov W
Z-statistika
Sig.

Ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti
2861,000
16064,000
–1,371
0,170

V preglednici 37 smo prikazali Pearsonov koeficient korelacije za pripravljenost plačati več za
izdelke z zelenimi oznakami in ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti.
Vidimo lahko, da vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije znaša 0,364 (sig. = 0,000) in je
statistično značilna pri 1-odstotni stopnji značilnosti, kar pomeni, da sta pripravljenost plačati
več za izdelke z zelenimi oznakami in ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski
odgovornosti statistično značilno povezani. Povezanost je srednje močna in pozitivna, kar
pomeni, da bolj kot so potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti,
več so pripravljeni plačati za izdelke z zelenimi oznakami.
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Preglednica 37: Pearsonov koeficient korelacije – ozaveščenost in pripravljenost plačati
več za izdelke z zelenimi oznakami
Pripravljenost plačati več za izdelke z
zelenimi oznakami
Ozaveščenost o ekonomski,
socialni in okoljski
odgovornosti

Pearsonov koeficient korelacije
Sig.
N

0,364**
0,000
203

Na podlagi rezultatov Pearsonovega koeficienta korelacije lahko hipotezo 3: Bolj kot so
potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, več so pripravljeni plačati
za izdelke z zelenimi oznakami potrdimo.
5.5.6 Kritičnost do izdelkov z zelenimi oznakami
Preglednica 38 prikazuje indikatorje, uporabljene pri merjenju spremenljivke kritičnosti
potrošnikov do izdelkov z zelenimi oznakami. Trditve, ki spadajo pod sklop kritičnost izdelkov
z zelenimi oznakami: Zelene oznake so zagotovilo, da je izdelek okolju manj škodljiv, Oglasi
za zelene, okolju prijazne izdelke so vredni zaupanja, Menim, da logotip zelene oznake zajema
vso njeno vsebino, sporočilo, Sporočilo zelenih oznak je enostavno za razumevanje, Izdelke
vrednotim na podlagi prvega vtisa in Na splošno sem zadovoljen/-na s trenutno razpoložljivimi
informacijami o zelenih oznakah pri izdelkih, ki jih kupujem, so nikalne trditve in smo jih
rekodirali s pomočjo programa SPSS (1→4, 2→3, 3→2, 4→1). Razpršenost odgovorov na
vprašanja, vezana na kritičnost, je relativno visoka, saj so vrednosti standardnih odklonov
povsod nad 0,77. Pri vprašanju o terjanju dokazov o resničnosti oglaševanih podatkov pri
nakupnih odločitvah pa standardni odklon znaša kar 0,951.
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Preglednica 38: Indikatorji kritičnosti potrošnikov do izdelkov z zelenimi oznakami
Kazalniki

Odgovori
Sploh se ne
strinjam.

»Zelene« oznake so
zagotovilo, da je izdelek
okolju manj škodljiv.
Izdelki brez zelenih
oznak so lahko enako ali
bolj kakovostni od tistih
z zeleno oznako.
Oglasi za »zelene«
izdelke so vredni
zaupanja.
Menim, da logotip
zelene oznake zajema
vso njeno vsebino,
sporočilo.
Sporočilo zelenih oznak
je enostavno za
razumevanje.
Večina okoljskih trditev
na embalaži ali
oglaševanju je
namenjena zavajanju in
ne obveščanju
potrošnikov.
Preden se odločim za
nakup, skrbno preučim
različne možnosti in
ovrednotim njihove
posledice.
Ob nakupnih odločitvah
terjam dokaze o
resničnosti oglaševanih
podatkov.
Izdelke vrednotim na
podlagi prvega vtisa.
Na splošno sem
zadovoljen/-na s
trenutno razpoložljivimi
informacijami o zelenih
oznakah pri izdelkih, ki
jih kupujem.

Povpr.

Večinoma se Večinoma se Popolnoma
ne strinjam.
strinjam.
se strinjam.

Std.
odkl.

Skupaj

17 (8 %)

34 (17 %)

124 (61 %)

28 (14 %)

203
(100 %)

2,197

0,777

18 (9 %)

62 (31 %)

95 (47 %)

28 (14 %)

203
(100 %)

2,66

0,825

26 (13 %)

61 (30 %)

103 (51 %)

13 (6 %)

203
(100 %)

2,493

0,798

25 (12 %)

71 (35 %)

92 (45 %)

15 (7 %)

203
(100 %)

2,522

0,804

32 (16 %)

61 (30% )

87 (43 %)

23 (11 %)

203
(100 %)

2,502

0,892

25 (12 %)

82 (40 %)

86 (42 %)

10 (5 %)

203
(100 %)

2,40

0,826

27 (13 %)

62 (31 %)

83 (41 %)

31 (15 %)

203
(100 %)

2,58

0,905

51 (25 %)

70 (34 %)

61 (30 %)

21 (10 %)

203
(100 %)

2,26

0,951

28 (14 %)

68 (33 %)

87 (43 %)

20 (10 %)

203
(100 %)

2,512

0,852

30 (15 %)

61 (30 %)

98 (48 %)

14 (7 % )

203
(100 %)

2,527

0,828

Z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa (preglednica 39) smo preverili, ali trditve merijo
isto stvar in ali so primerne za združitev v eno spremenljivko. Cronbachov koeficient alfa za 10
trditev, ki spadajo pod kritičnost izdelkov z zelenimi oznakami, znaša 0,681, kar pomeni, da je
konstrukt zanesljiv, zato smo spremenljivke združili. Trditve, ki se navezujejo na kritičnost
izdelkov z zelenimi oznakami, smo s pomočjo funkcije Compute združili v eno spremenljivko,
ki smo jo poimenovali kritičnost do zelenih oznak.
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Preglednica 39: Cronbachov koeficient alfa – kritičnost do zelenih oznak
Cronbachov koeficient alfa

N
0,681

10

5.5.7 Povezanost kritičnosti do zelenih oznak in pripravljenostjo plačati več za izdelke z
zelenimi oznakami
V preglednici 40 smo prikazali Pearsonov koeficient korelacije za pripravljenost plačati več za
izdelke z zeleno oznako in kritičnost do zelenih oznak. Vidimo lahko, da vrednost
Pearsonovega koeficienta korelacije znaša –0,066 (sig. = 0,350) in ni statistično značilna, kar
pomeni, da pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami in kritičnost do zelenih
oznak nista statistično značilno povezani.
Preglednica 40: Pearsonov koeficient korelacije – kritičnost do zelenih oznak in
pripravljenost plačati več za izdelke z zeleno oznako
Pripravljenost plačati več za izdelke z zeleno oznako
–0,066

Pearsonov koeficient korelacije
Kritičnost do
zelenih oznak

Sig.

0,350

N

203

Na podlagi rezultatov Pearsonovega koeficienta korelacije lahko hipotezo 4: Bolj kot so
potrošniki kritični do zelenih oznak, manj so pripravljeni plačati za izdelke z zelenimi oznakami
ovržemo.
5.5.8 Povezanost izobrazbe potrošnikov in kritičnosti do zelenih oznak
S pomočjo Shapiro-Wilkovega testa (preglednica 41) smo izračunali, ali se spremenljivka
kritičnost do zelenih oznak porazdeljuje normalno. Vidimo lahko, da sta Shapiro-Wilkov test
in Kolmogorov-Smirnov test statistično značilna (p = 0,000), kar pomeni, da se spremenljivka
kritičnost do zelenih oznak ne porazdeljuje normalno, zato moramo za preverjanje hipoteze
uporabiti neparametričen test: Kruskal-Wallisov test.
Preglednica 41: Test normalne porazdelitve – kritičnost do zelenih oznak
Kolmogorov-Smirnov test
Statistika
df
Sig.
Kritičnost do zelenih
oznak

0,098

203

0,000

Statistika

Shapiro-Wilkov test
df
Sig.

0,972

203

0,000

V preglednici 42 smo prikazali povprečne range za kritičnost do zelenih oznak glede na
izobrazbo. Vidimo lahko, da so najbolj kritični do zelenih oznak anketiranci, ki imajo
(ne)popolno osnovnošolsko izobrazbo (𝑅̅ = 44,33), tisti, ki imajo specializacijo, doktorat (𝑅̅ =
83,00), in respondenti s srednješolsko poklicno, strokovno izobrazbo (𝑅̅ = 85,20). Najmanj
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kritični pa so anketiranci, ki imajo zaključeno srednješolsko splošno izobrazbo (𝑅̅ = 100,76),
višješolsko izobrazbo (𝑅̅ = 115,12) in visokošolsko, univerzitetno izobrazbo (𝑅̅ = 107,94).
Preglednica 42: Povprečni rangi za kritičnost do zelenih oznak glede na izobrazbo
Kritičnost do zelenih oznak

Najvišja dosežena formalna izobrazba
(Ne)popolna osnovnošolska izobrazba

N
3

Povprečni rang
44,33

Srednješolska poklicna, strokovna izobrazba

35

85,20

Srednješolska splošna izobrazba

41

100,76

Višješolska izobrazba

21

115,12

100

107,94

3

83,00

Visokošolska, univerzitetna izobrazba
Specializacija, doktorat
Skupaj

203

V preglednici 43 smo prikazali rezultate Kruskal-Wallisovega testa za kritičnost do zelenih
oznak glede na izobrazbo. Vrednost (χ2 = 8,207, sig. = 0,145) ni statistično značilna, kar pomeni,
da ne obstajajo statistično značilne razlike za kritičnost do zelenih oznak glede na stopnjo
izobrazbe respondentov.
Preglednica 43: Kruskal-Wallisov test za kritičnost do zelenih oznak glede na izobrazbo
Kritičnost do zelenih oznak
Kruskal-Wallisov test

8,207

df

5

Sig.

0,145

V preglednici 44 smo prikazali Spearmanov koeficient korelacije za kritičnost do zelenih oznak
in izobrazbo. Vidimo lahko, da vrednost Spearmanovega koeficienta korelacije znaša 0,134
(sig. = 0,056), vendar ni statistično značilen, torej kritičnost do zelenih oznak in izobrazba
respondentov nista statistično značilno povezani.
Preglednica 44: Spearmanov koeficient korelacije – izobrazba in kritičnost do zelenih
oznak

Spearmanov koeficient
korelacije

Korelacijski koeficient
Sig.
N

Kakšna je vaša najvišja
dosežena formalna
izobrazba?

Kritičnost do zelenih
oznak
0,134
0,056
203

Na podlagi rezultatov Kruskal-Wallisovega testa in Spearmanovega koeficienta korelacije
lahko hipotezo 1: Višja kot je izobrazba potrošnikov, večja je njihova kritičnost do izdelkov z
zelenimi oznakami zavrnemo.
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SKLEP
Varovanje okolja in trajnostno vedenje potrošnikov sta pomembna razloga, ki upravičujeta
uvedbo sistemov za zeleno označevanje. Čeprav se ideja podeljevanja zelenih oznak zdi
preprosta, je treba preučiti veliko vprašanj za oceno učinkov tovrstnih sistemov, tako z vidika
gospodarskega sistema kot s potrošniške perspektive, njihove percepcije in razumevanja.
Že stoletja se izvajajo raziskave s ciljem razumeti odnos in obnašanje posameznikov med
nakupnimi odločitvami. Zaradi raznolikih vedenjskih trendov in situacijskih dejavnikov pa je
postavitev splošno veljavnega sklepa glede tega še vedno zelo otežena. Študija o zelenem
marketingu, zelenih oznak in povpraševanju po slednjih preučuje osnovne dejavnike, ki
vplivajo na zaznavanje in stališča potrošnikov do zelenih oznak in s tem na nakupno vedenje.
Ugotavljamo, da koncept zelene porabe ne zajema le žensk in izobraženih posameznikov. Večje
napore je s strateškim marketingom treba zato usmeriti k manj ekonomsko, socialno in okoljsko
ozaveščenim ljudem in različnim starostnim skupinam.
V raziskavi smo proučili poznavanje in stališča potrošnikov do zelenih oznak na podlagi
spletnega anketnega vprašalnika. Ciljna populacija so bili vsi posamezniki, prebivalci
Slovenije, ki imajo kupno moč. Vzorec respondentov sestoji iz 203 enot. Med njimi je največ
žensk med 27. in 40. letom, le tretjina vseh respondentov pa so moški, z 52 enotami. Največ oz.
49,3 % ima visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, le trije respondenti pa imajo (ne)popolno
osnovnošolsko izobrazbo oz. doseženo specializacijo ali doktorat.
Za učinkovitost zelenih oznak morajo potrošniki razumeti njihov pomen in zaupati
predstavljenim informacijam, trdita Horne (2009) in Thøgersen (2000). Na podlagi domneve,
da potrošniki pogosto mislijo, da vedo, kaj določena oznaka pomeni, vendar to velikokrat ne
drži, smo poznavanje zelenih oznak preverili s kviznim vprašanjem oz. testom znanja.
Najpogostejšim oznakam na slovenskem trgu smo pripisali pet enakih možnih odgovorov in
odgovor ne vem. Ob povzetku odgovorov na vsa vprašanja ugotavljamo, da anketiranci
relativno dobro prepoznajo glavni pomen oznak. Največ pravilnih lastnosti so pripisali oznaki
izbrana kakovost – Slovenija (82,75 % pravilnih odgovorov) in slovenski oznaki ekološki
(81,28 % pravilnih odgovorov). Kljub temu pa je nivo znanja oz. poznavanja vseh lastnosti
posameznih oznak precej nizek, saj so oznakam pogosto pripisane lastnosti, ki zanje še zdaleč
ne veljajo. Prav tako pa pri večini oznak izstopa visok delež odgovorov ne vem (izjema so le
oznake izbrana kakovost – Slovenija, višja kakovost in ekološki). Ob posredovanju anketnega
vprašalnika se je z več respondenti razvila debata o splošnem nepoznavanju obstoja zelenih
oznak, teže njihovega pomena in doprinosa.
Na podlagi pridobljenih podatkov anketnega vprašanja za merjenje spremenljivke
ozaveščenosti o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti ugotavljamo, da je stopnja
ozaveščenosti vzorca anketirancev relativno visoka. Pretekle raziskave nakazujejo, da splošna
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okoljska ozaveščenost ni vedno primerna za napovedovanje okoljskega vedenja posameznikov,
saj so ti nedosledni v svojem vedenju, povezanim z okoljskimi vprašanji. Poznavanje zelenih
oznak je predpogoj pri okolju prijaznih nakupnih odločitvah, razumevanje pa je predpogoj za
njihovo pravilno uporabo. Razumevanje zelene oznake pomeni, da porabnik ve za njen obstoj,
kako je videti in kaj pomeni. Specifično znanje je v tem kontekstu pomembnejše od splošnega
znanja oz. ozaveščenosti (Thøgersen 2000).
Z analizo podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, ni mogoče dokazati pomembne
povezave med poznavanjem zelenih oznak in ozaveščenostjo respondentov, zato smo hipotezo
2: Bolj kot so potrošniki ozaveščeni o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, boljše je
njihovo poznavanje zelenih oznak ovrgli.
Večina potrošnikov je ob nakupnih odločitvah cenovno občutljiva. Enako velja ob nakupovanju
zelenih izdelkov. Podatki nakupne simulacije v anketnem vprašalniku kažejo, da so potrošniki
pripravljeni plačati do 25 % višjo ceno za mesne izdelke z zeleno oznako ekološko v primerjavi
z mesnimi izdelki konvencionalne pridelave oz. brez zelene oznake. V primeru nakupne
simulacije šampona za pranje avtomobila pa se je izkazalo, da so potrošniki pripravljeni plačati
do 15 % višjo ceno za izdelek z zeleno oznako ecolabel v primerjavi s konvencionalnim avto
šamponom.
64 % respondentov je označilo, da se s trditvijo Menim, da je višja cena izdelkov, ki so izdelani,
pridelani, predelani ali pakirani na okolju prijazen način, upravičena večinoma strinja. 74 %
se strinja s porabo dodatnih 10 evrov na teden za nakup okolju manj škodljivih izdelkov, prav
tako pa je večina naklonjena plačilu 10 % višjega davka v podporo programu nadzora nad
onesnaževanjem.
Z analizo spremenljivk pripravljenost plačati več za izdelke z zelenimi oznakami in
ozaveščenost o ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti smo dokazali statistično značilne
razlike. Z analizo korelacije med njima pa ugotavljamo, da sta statistično značilno povezani.
Povezanost je srednje močna in pozitivna, kar pomeni, da bolj kot so potrošniki ozaveščeni o
ekonomski, socialni in okoljski odgovornosti, več so pripravljeni plačati za izdelke z zelenimi
oznakami, na podlagi česar potrjujemo hipotezo 3. Torej več znanja o ekonomski, socialni in
okoljski problematiki, kot ga imajo potrošniki, bolj so trajnostno pismeni, bolje lahko
ocenjujejo posledice, učinke svojih odločitev, saj so bolje informirani in razumejo doprinos z
nakupom zelenih izdelkov.
Zaznana neverodostojnost, množičnost in nepreglednost zelenih oznak vodi do kritične
naravnanosti do slednjih, kar pa ni v prid ponudnikom izdelkov z zelenimi oznakami. Na
podlagi zbranih podatkov ugotavljamo relativno visoko kritično usmerjenost danega vzorca do
zelenih oznak, izdelkov in njihovega oglaševanja. Nekoliko nižjo stopnjo kritičnosti so izkazali
s trditvijo Zelene oznake so zagotovilo, da je izdelek okolju manj škodljiv, s katero se strinja kar
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75 %, in Ob nakupnih odločitvah terjam dokaze o resničnosti oglaševanih podatkov, s katero
se ne strinja 59 % respondentov.
Kritični potrošniki pri nakupnih odločitvah niso prenagli ali impulzivni, produkte presodijo z
več stališč in na podlagi zadostnih dokazov o resničnosti oglaševanega. V sklopu
izobraževalnega sistema je spodbujano kritično razmišljanje in interpretiranje različnih
pojavov, vendar z analizo podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikov, nismo uspeli dokazati
statistično značilnih razlik in povezanosti med kritičnostjo do zelenih oznak in stopnjo
izobrazbe respondentov. Tako smo tudi hipotezo 1: Višja kot je izobrazba potrošnikov, večja je
njihova kritičnost do izdelkov z zelenimi oznakami ovrgli. Ovira, ki jo je treba upoštevati ob
preverjanju oz. zavračanju te hipoteze, je majhen delež respondentov z najnižjo in najvišjo
izobrazbo. Večinsko prevladujejo namreč anketiranci z višješolsko oz. univerzitetno izobrazbo.
Za natančnejše in reprezentativnejše rezultate je primernejši enakomerneje porazdeljen vzorec,
česar z metodo snežne kepe nismo uspeli doseči. Velja pa poudariti, da novejši sekundarni
podatki globinskih študij, ki so posamično preučevale povezanost med stopnjo izobrazbe in
okoljsko ozaveščenostjo, stališči do zelenih oznak oz. okoljskih vprašanj in vedenjem
potrošnikov, kažejo, da obstaja pomembna pozitivna povezanost med stopnjo izobrazbe in
okoljsko ozaveščenostjo, ne pa tudi med stopnjo izobrazbe, stališči in vedenjem (Jain in Kaur
2006).
Visoka stopnja skeptičnosti glede transparentnosti in verodostojnosti zelenih oznak pojasnjuje
obstoj vrzeli med tem, kaj potrošniki trdijo, da so pripravljeni plačati, in kar v resnici plačajo
za zeleno blago (Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo 2001). Na podlagi zbranih podatkov
anketne raziskave smo prav tako zavrgli hipotezo 4, ki pravi Bolj kot so potrošniki kritični do
zelenih oznak, manj so pripravljeni plačati za izdelke z zelenimi oznakami, saj koeficient
korelacije kaže, da spremenljivki nista statistično povezani. Slednje lahko argumentiramo z
dejstvom, da imajo lahko izdelki z višjo ceno dodano vrednost, za kar jih potrošniki percipirajo
kot kakovostnejše in se tako pogosteje odločajo zanje. Skladno z višjo ceno, ki morda zasenči
zeleno oznako na izdelku, potrošniki torej zaznajo višji nivo kakovosti, ugled ali diferenciacijo
izdelka v primerjavi s konkurenčnimi.
Pokazalo se je, da na skrb za okolje in zeleno vedenje potrošnikov vpliva veliko dejavnikov.
Izbrane spremenljivke so verjetno preveč preproste, da bi na njihovi podlagi lahko natančneje
opredelili profil zelenih porabnikov. Nezmožnost demografskih spremenljivk pri
napovedovanju zelenega vedenja potrošnikov je raziskovalce prisilila v iskanje nadomestnih
kazalcev. Pri profiliranju imajo pomembno vlogo tudi drugi dejavniki, kot so osebnost, izkušnje
iz otroštva, občutek odgovornosti in možnosti vplivanja, vrednote, norme, kognitivne
pristranskosti, politična ideologija, veroizpoved, kulturne in etnične razlike (Gifford in Nilsson
2014), gospodarski dejavniki, tehnološke inovacije (Gifford 2006) itd. Verjeten razlog za
kompleksnost opredelitve je zmeren ali posreden medsebojni vpliv dejavnikov. Nekateri izmed
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njih imajo prevladujoč vpliv nad drugimi, ki pa imajo lahko pomemben vpliv, če jih
obravnavamo posamično (Gifford in Nilsson 2014).
Raziskovalna naloga obravnava obstoječo literaturo o zelenih oznakah in stališčih potrošnikov
do teh. Predstavlja pregled in povzetek najpomembnejših vprašanj, ki razkrivajo zapletenost
tematike in pomanjkanje poglobljenih raziskav na področju ponudbe in povpraševanja, blaginje
in ne nazadnje komuniciranja. Zakonodaje, ki je prepoznana kot pomemben element prisotnosti
in uporabe zelenih oznak na trgu, pričujoča raziskava ne obravnava. Prav tako smo prepoznali
velik pomen ISO-standardov in potrebe po regulaciji uporabe zelenih trditev, kot sta zeleno in
bio oz. eko, ki lahko potrošnike zavajajo. Slednje je zelo pomembno pri nakupnih odločitvah
potrošnikov, hkrati pa lahko ima zaradi neresničnih podatkov večji odtis na okolje. Za večjo
natančnost zelenih trditev bi bilo primerneje navesti denimo okolju manj škodljivo namesto
okolju prijazno.
Z zelenimi marketinškimi strategijami lahko stremimo k zmanjšanju vplivov na okolje, ne pa
nujno odpravljanju. Potrošnike, ki se ne odločajo za zelene izdelke oz. so do zelenih oznak
skeptični, bi morali z marketinškimi in trženjskimi strategijami seznaniti z okoljskimi in
družbenimi učinki svojih nakupnih odločitev. Avtorji opozarjajo na pomembnost ponotranjenja
ideologije trajnosti med potrošniki in skladno s tem tudi odločati in živeti, hkrati pa prepoznati
vprašljivost in problematiko kulture potrošništva (Podnar in Golob 2019).
Poudariti je treba doprinos posameznika k okoljevarstvu in blaginji ter da slednje ni le v domeni
podjetij in političnih odločevalcev. Pomemben motivacijski dejavnik so objektivne povratne
informacije, na primer da potrošniki z zeleno potrošnjo in načinom življenja ustvarjajo
pozitivne spremembe v naravnem in družbenem okolju. To potrošnike še dodatno spodbudi k
zeleni, trajnostni naravnanosti.
Z dobro komunikacijsko strategijo, ki obsega več različnih kanalov, od tradicionalnih do
digitalnih medijev, in tako doseže potrošnike različnih profilov, lahko zelene oznake
predstavimo kot verodostojne, tako da poudarimo visoke kriterije in standarde, ki jih morajo
proizvajalci doseči za pridobitev certifikata. D'Souza idr. (2007) namreč ugotavljajo, da so
najbolje percipirane zelene oznake tipa I in III, saj jih potrošniki zaznajo kot bolj kredibilne
zaradi neodvisne preverbe.
Zelena naravnanost potrošnikov že zdaleč ni enostavna. Zahteva namreč čas in nenehno
prizadevanje agensov in različnih strok za popularizacijo te ideje. Ob tem predstavlja
pomemben element marketing, ki ponuja idejo, znanje in izvajanje akcij s ciljem demarketinga
za netrajnostne in okolju ali družbi škodljive produkte (Podnar in Golob 2019).
Ob tem je potrošnikom treba predstaviti uradno potrjene zelene oznake, ki jih lahko razlikujejo
od komercialnih in se tako izognejo zelenemu zavajanju. Bistvenega pomena je torej
interaktivno izobraževanje z raznimi video prispevki, brošurami, članki, oglasi, seminarji.
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Izobraževalno ali socialno-tržno komponento bi morali vključevati že sami programi
okoljskega označevanja. Ti programi, pravilno izvedeni in podprti, omogočajo ciljnim
skupinam razumevanje okoljske problematike, hkrati pa dosegajo cilje politik, denimo
zmanjšanje uporabe fosilnih goriv in emisij v ozračje. Kljub temu pa programi okoljskega
informiranja morda ne bodo dosegli teh ciljev, če potrošniki ne opazijo, verjamejo, razumejo in
uporabijo predstavljene okoljske informacije. Za vplivanje na percepcijo potrošnikov do
zelenih oznak in izdelkov preko socialnega marketinga je pomembno razumevanje
heterogenosti potrošnikov pri percepciji.
Vselej pa sta promocija in oglaševanje eno najbolj spornih področij koncepta zelenega
marketinga, saj naj bi predstavljala zelene izdelke kot poenostavljene rešitve zapletenih
okoljskih problemov. Mohr, Webb in Harris (2001) ugotavljajo, da se pospeševanja prodaje oz.
promocija, povezana z družbenimi ali okoljskimi vprašanji, izkazuje za zelo učinkovito, vendar
je komunikacijske kanale treba skrbno izbrati, da se zagotovi sinergija z izdelkom.
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Priloga 1

Stališča potrošnikov do zelenih oznak
Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
sem absolventka študijskega programa Management trajnostnega razvoja na Fakulteti za
management v Kopru. V sklopu magistrske naloge raziskujem stališča potrošnikov do zelenih
oznak.
Zelene oz. okoljske oznake so simboli, s katerimi se označujejo izdelki in storitve, ki dosegajo
določene standarde, z namenom informiranja potrošnikov o njihovem vplivu na okolje,
lastnostih, kakovosti ali ravnanjem po uporabi.
Anketa je anonimna, vzela vam bo manj kot 10 minut časa, rezultati raziskave pa bodo
uporabljeni izključno za izdelavo magistrske naloge.
Za sodelovanje se vam vnaprej lepo zahvaljujem.
Q1 – V prvem sklopu preverjamo poznavanje »zelenih oznak«. V nadaljevanju so podane
»zelene oznake«, ki se najpogosteje pojavljajo na slovenskem trgu, spodaj pa so navedene
lastnosti določenih oznak.
Q1a – Prosim, označite, katera od pripisanih lastnosti je značilna za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.
Q1b – Prosim, označite, katere od pripisanih lastnosti so značilne za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.

Priloga 1

Q1c – Prosim, označite, katere od pripisanih lastnosti so značilne za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.
Q1č – Prosim, označite, katere od pripisanih lastnosti so značilne za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.
Q1d – Prosim, označite, katere od pripisanih lastnosti so značilne za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.
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Q1e – Prosim, označite, katere od pripisanih lastnosti so značilne za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.
Q1f – Prosim, označite, katere od pripisanih lastnosti so značilne za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.
Q1g – Prosim, označite, katera od pripisanih lastnosti je značilna za dano oznako.

Možnih je več odgovorov.
EKO-izdelek
Zagotavlja slovensko poreklo.
Zagotavlja višjo kakovost.
Zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo ali pridelavo.
Brez vsebnosti gensko spremenjenih organizmov
Ne vem.
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Q2 – Drugi sklop vprašanj se nanaša na stališča potrošnikov o ekonomski, socialni in
okoljski problematiki.
Q2a – Prosim, označite stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami na lestvici od 1 (Sploh
se ne strinjam.) do 4 (Popolnoma se strinjam.).
Sploh se ne Večinoma se Večinoma se Popolnoma
strinjam. ne strinjam. strinjam. se strinjam.
Za ohranitev zdravega gospodarstva moramo
nadzorovati industrijsko rast.
Gospodarska rast ima izključno pozitivne
učinke na blaginjo celotne družbe.
Globalizacija ima pozitiven vpliv na
ekonomsko enakost ljudi.
Potreba po zadovoljevanju materialnih želja ne
sme povzročati negativnih vplivov na zdravje.
Moj življenjski slog vpliva na življenje
prihodnjih generacij.
Za zmanjšano porabo se čutim odgovornega/-o,
ne glede na to, kaj počnejo drugi.
Moje odločitve in dejanja vplivajo na celoten
okoljski in družbeni sistem.

Q2b – Prosim, označite stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami na lestvici od 1 (Sploh
se ne strinjam.) do 4 (Popolnoma se strinjam.).
Sploh se ne Večinoma se Večinoma se Popolnoma
strinjam. ne strinjam. strinjam. se strinjam.
Ljudje imamo pravico upravljati z naravnim
okoljem v skladu z lastnimi potrebami.
Okoljski in družbeni problemi me ne
zadevajo.
Poseganje ljudi v naravo pogosto povzroča
katastrofalne posledice.
Tako imenovana »ekološka kriza«, s katero naj
bi se soočalo človeštvo, je močno pretirana.
Vsakršno onesnaženje, ki ga ustvarimo, se
zlahka razprši in me torej ne skrbi.
Zemlja je zaprt sistem, kjer se vse sčasoma
povrne v normalno stanje, zato ni potrebe po
skrbi za trenutno stanje.
Ločevanje odpadkov je odvečno delo.
Ljudje se preveč obremenjujejo s
fitofarmacevtskimi sredstvi (npr. pesticidi),
uporabljenimi pri pridelavi hrane.
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Q3 – Tretji sklop meri pripravljenost potrošnikov za plačilo višjih cen za izdelke z zeleno
oznako.
Q3a – Katera od danih ponudb mesnih izdelkov je za vas bolj privlačna? Na voljo imate
običajne, konvencionalne mesne izdelke in mesne izdelke z oznako ekološko. Tudi če ne
kupujete mesa, se poskusite vživeti, kaj bi bolj pritegnilo potrošnike. Prosim, označite pod
izbrano ponudbo.

Q3b – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?

Q3c – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?

Q3č – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?

Priloga 1

Q3d – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?

Q3a2 – Katera od danih ponudb šamponov za pranje avtomobila je za vas bolj privlačna?
Na voljo imate običajen, konvencionalen avto šampon in avto šampon z oznako EU
ecolabel. Tudi če ne kupujete avto šampona, se poskusite vživeti, kaj bi bolj pritegnilo
potrošnike. Prosim, označite pod izbrano ponudbo.

Q3b2 – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?

Q3c2 – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?
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Q3d2 – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?

Q3e2 – Katero ponudbo bi izbrali sedaj?

Q3a3 – Prosim, označite stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami na lestvici od 1 (Sploh
se ne strinjam.) do 4 (Popolnoma se strinjam.).
Sploh se ne Večinoma se Večinoma se Popolnoma
strinjam. ne strinjam. strinjam. se strinjam.
Menim, da je višja cena izdelkov, ki so
izdelani, pridelani, predelani ali pakirani na
okolju prijazen način, upravičena.
Pripravljen/-a sem plačati 10 % višji davek v
podporo programa nadzora nad
onesnaževanjem.
Pripravljen/-a sem porabiti dodatnih 10 evrov
na teden za nakup okolju manj škodljivih
izdelkov.
»Zelene« izdelke kupujem samo, ko so na
znižanju.
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Q4 – Četrti sklop vprašanj se nanaša na kritičnost potrošnikov pri nakupnih odlo
čitvah.
Q4a – Prosim, označite stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami na lestvici od 1 (Sploh
se ne strinjam.) do 4 (Popolnoma se strinjam.).
Sploh se ne Večinoma se Večinoma se Popolnoma
strinjam.
ne strinjam. strinjam. se strinjam.
Zelene oznake so zagotovilo, da je izdelek
okolju manj škodljiv.
Izdelki brez zelenih oznak so lahko enako ali
bolj kakovostni od tistih z zeleno oznako.
Oglasi za »zelene« izdelke so vredni zaupanja.
Menim, da logotip zelene oznake zajema vso
njeno vsebino, sporočilo.
Sporočilo zelenih oznak je enostavno za
razumevanje.
Večina okoljskih trditev na embalaži ali
oglaševanju je namenjena zavajanju in ne
obveščanju potrošnikov.
Preden se odločim za nakup, skrbno preučim
različne možnosti in ovrednotim njihove
posledice.
Ob nakupnih odločitvah terjam dokaze o
resničnosti oglaševanih podatkov.
Izdelke vrednotim na podlagi prvega vtisa.
Na splošno sem zadovoljen/-na s trenutno
razpoložljivimi informacijami o zelenih
oznakah pri izdelkih, ki jih kupujem.
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Q5 – DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA
Spol:
Moški
Ženski
V katero starostno skupino spadate?
Do 26 let
27–40 let
41–60 let
61 let ali več
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
(Ne)popolna osnovnošolska izobrazba
Srednješolska poklicna, strokovna izobrazba
Srednješolska splošna izobrazba
Višješolska izobrazba
Visokošolska, univerzitetna izobrazba
Specializacija, doktorat
Prosim, označite svoj povprečni osebni mesečni prihodek.
Do 499 EUR
Od 500 do 849 EUR
Od 850 do1149 EUR
Od 1200 do 1499 EUR
Od 1500 do 2000 EUR
Več kot 2000 EUR
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Deleži odgovorov na vprašanja o poznavanju zelenih oznak

EKO-izdelek

Zagotavlja Zagotavlja
slovensko
višjo
poreklo.
kakovost.

Zagotavlja
okolju
Brez vsebnosti
prijazno
gensko
proizvodnjo spremenjenih
ali
organizmov
pridelavo.

Ne vem

Delež
pravilnih
odgovorov

14,78 %

1,48 %

7,39 %

52,22 %

5,91 % 18,23 %

52,22 %

30,54 %

9,36 %

11,33 %

17,73 %

6,90 % 24,14 %

66,50 %

8,37 %

49,75 %

27,09 %

5,91 %

6,40 %

2,48 %

82,75 %

42,36 %

9,85 %

8,87 %

18,23 %

11,82 %

8,87 %

81,28 %

6,40 %

1,48 %

10,84 %

8,87 %

4,93 % 67,49 %

31,04 %

7,39 %

0,99 %

5,91 %

7,88 %

53,69 % 24,14 %

53,69 %

30,54 %

9,36 %

8,87 %

18,23 %

5,91 % 27,09 %

72,91 %

7,88 %

8,37 %

64,53 %

7,39 %

5,42 %

64,53 %

LEGENDA
Pravilen odgovor
Napačen odgovor

6,40 %
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Deleži odgovorov o pripravljenosti plačati več za meso in avto šampon
Cena mesa – enako
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

19

9,4

9,4

9,4

z zeleno oznako

184

90,6

90,6

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena mesa – 15 % več
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

46

22,7

22,7

22,7

z zeleno oznako

157

77,3

77,3

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena mesa – 25 % več
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

79

38,9

38,9

38,9

z zeleno oznako

124

61,1

61,1

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena mesa – 50 % več
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

116

57,1

57,1

57,1

z zeleno oznako

87

42,9

42,9

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena mesa – 100 % več
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

154

75,9

75,9

75,9

z zeleno oznako

49

24,1

24,1

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0
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Cena šampona – enako
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

30

14,8

14,8

14,8

z zeleno oznako

173

85,2

85,2

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena šampona – 15 % več
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

63

31,0

31,0

31,0

z zeleno oznako

140

69,0

69,0

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena šampona – 25 % več

Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

111

54,7

54,7

54,7

z zeleno oznako

92

45,3

45,3

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena šampona – 50 % več
Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

144

70,9

70,9

70,9

z zeleno oznako

59

29,1

29,1

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

Cena šampona – 100 % več

Frekvenca
Veljavni

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

brez zelene oznake

162

79,8

79,8

79,8

z zeleno oznako

41

20,2

20,2

100,0

Skupaj

203

100,0

100,0

