
  

 

 

 

S
T

A
Š

A
 M

R
H

A
R

 
2

0
1
5
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

 MAGISTRSKA NALOGA 

STAŠA MRHAR 

KOPER, 2015 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 





  

 

 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

Magistrska naloga 

VPLIV STRATEGIJE EKOLOŠKEGA 

MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA NA 

ODLOČITVE POTROŠNIKOV – V IZBRANEM 

PODJETJU 

STAŠA MRHAR 

Koper, 2015 Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič 

 

 





 

 

 

III 

POVZETEK 

Ekološko marketinško komuniciranje ima v zadnjih letih vse večji pomen za podjetje, 

potrošnika ter celotno družbo. Vlaganja v ekološko poslovanje ustvarja podjetju dolgoročne 

vrednosti in krepitev blagovne znamke. Uspešna podjetja morajo izoblikovati jasno strategijo 

blagovnih znamk, ki daje poudarek komunikaciji s potrošniki, hkrati pa je usmerjena tudi v 

ekološko poslovanje. Ekološkemu potrošniku velikokrat pravimo tudi etični potrošnik. Slednji 

kupujejo izdelke, ki nimajo škodljivih vplivov na ljudi, živali ali okolje. V magistrski nalogi 

je raziskan, proučen in opredeljen vpliv strategije ekološkega marketinškega komuniciranja na 

odločitve potrošnikov, na primeru izbranega podjetja Si.mobil. Ugotovitve v raziskavi kažejo, 

da proučevano podjetje še vedno premalo uporablja različna možna orodja sodobnega 

ekološkega marketinškega komuniciranja.  

Ključne besede: ekološko marketinško komuniciranje, strategija, podjetje Si.mobil, 

potrošniki. 

SUMMARY 

The importance of ecologically oriented marketing communications for companies, 

consumers and the entire society has increased over the past few years. Investments into 

ecological business activities are creating long-term values for companies, as well as 

strengthening the trademarks. Successful companies have to form a clear trademark strategy 

that emphasizes the communication with consumers and is ecologically oriented at the same 

time. An ecological consumer is often referred to as an “ethical consumer”. Ecological 

consumers buy products which are harmless to humans, animals and the environment. This 

master’s thesis researches, studies, and defines the impact of an environmentally oriented 

marketing communication strategy on consumers’ decision, on a chosen example of the 

Si.mobil company. Our findings show that the examined company still uses a very small 

amount of different possible tools of modern ecologically oriented marketing 

communications. 

Keywords: ecologically oriented marketing communications, strategy, Si.mobil company, 

consumers. 
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1 UVOD 

V prvem poglavju magistrske naloge smo najprej predstavili obravnavani problem. Nato smo 

opredelili namen, cilje in hipoteze raziskave. Sledi predstavitev predvidenih metod 

raziskovanja. Ob koncu uvodnega poglavja so dodane predpostavke in omejitve raziskave. 

1.1 Opredelitev problema 

V zadnjih letih se je povečala zavest potrošnikov in proizvajalcev glede varovanja okolja. 

Usmerjeni so k proizvodnji in potrošnji do okolja prijaznih izdelkov, ki vključujejo nizko 

porabo električne energije, proizvodnjo recikliranega papirja, pralnih sredstev brez fosfatov 

ter ekološko pridelavo hrane. Ekološko potrošništvo temelji na seznanjanju prebivalstva o 

pomembnih okoljskih težavah. 

Podjetja, ki delujejo v zelo konkurenčnem okolju, morajo biti danes inovativna pri svojem 

poslovanju. Ves čas morajo spremljati potrošnika in opazovati njegovo vedenje. Koncept do 

okolja prijaznega poslovanja poziva podjetja, da sledijo ekološko ozaveščenim, pogosto 

imenovanim tudi zelenim praksam. Vse to pa zahteva od njih veliko finančnih sredstev, 

predvsem za uvajanje novih tehnologij in tržne raziskave. Podjetja iščejo različne načine 

ekoloških komunikacij s strankami, s tem pa pridobijo dostop do novih trgov, poveča se jim 

dodana vrednost in tudi konkurenčna prednost. 

Veliko je zgodb, ki nam razkrivajo, kako je neko podjetje s svojo storitvijo ali z izdelkom 

ustvarilo uspešno blagovno znamko. Na kakšen način jim je to uspelo? Vsekakor z dobrim 

marketinškim komuniciranjem. Vlaganje v ekološko poslovanje ustvarja podjetju dolgoročne 

vrednosti in krepitev blagovne znamke. 

Ekološki marketing vsebuje širok spekter aktivnosti, ki zajemajo spremembe izdelkov, 

proizvodnih procesov, embalaže in oglaševanja. S tem imajo podjetja dostop do novih trgov, 

povečujejo dobiček in tržni delež ter imajo konkurenčno prednost pred tistimi, ki nimajo 

okoljske odgovornosti. Ne govori se samo o zelenem marketingu, temveč tudi o modrem. 

Torej o uporabi pameti, da se proizvodnja usmeri v lastno korist. 

Blagovna znamka dobi identiteto šele z imenom in simbolom, ki je nosilec celotne grafične 

podobe. Zelo pomemben je tudi slogan, ki poudarja sporočilo blagovne znamke (Korelc 

2014). Blagovna znamka je ime, ki ima pravico, da vpliva na trg, s tem pa povečuje svojo 

moč (Kapferer 2008, 10–13).  

Kotler (2004, 418–419) je mnenja, da nas blagovna znamka spomni na lastnosti (dobro 

zasnovan, izredno prestižen), ki jih podjetje lahko uporabi za oglaševanje. Izraža čustvene 

koristi, saj kupci ne kupujejo lastnosti, temveč varnost. Blagovna znamka izraža kulturo, 

govori o vrednotah proizvajalca in skuša opisati uporabnika njihovih izdelkov ter storitev. 
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Način, s katerim skušajo podjetja potrošnikom prikazati pozitiven odnos do narave, je 

ekološko marketinško komuniciranje. Temu se ni mogoče več izogniti, saj nas spremlja na 

vsakem koraku. Proizvajalci se trudijo, da bi nam prodali svoje izdelke in storitve, pri tem pa 

izbirajo različna sredstva. Pri svojem delu se prepustijo ustvarjalni žilici in skušajo oblikovati 

izvirna oglasna sporočila, v katerih podpirajo okoljevarstvene organizacije, rešujejo socialne 

težave ter sponzorirajo različne dogodke. 

Marketinško komuniciranje, ki temelji na ohranjanju naravnega okolja, je v današnjem času 

zelo pomembno za obstoj podjetja, kajti vsakodnevno bijejo bitko s konkurenti. Korelc (2010, 

9) je mnenja, da se najboljša podjetja odlikujejo po strateškem marketinškem delovanju in po 

aktivnem upravljanju z blagovnimi znamkami. Vsako uspešno podjetje mora imeti 

izoblikovano jasno in usmerjeno strategijo blagovnih znamk, ki je vedno bolj usmerjena v 

zeleno poslovanje. To pomeni, da morajo v podjetjih povečati komunikacijo s strankami. 

Eden izmed prvih kritikov, dr. Samuel Johnson, je že davnega leta 1759 v časniku Idler 

zapisal (Jančič in Žabkar 2013, 40):  

Oglasi so danes tako številni, da jih ljudje lahko le površno preberejo. Zato je postalo nujno, da si 

pridobe z velikimi obljubami, ki so leporečno podane – včasih subtilno, drugič spet z vsem 

žarom. Obljuba, velika obljuba je duša oglaševanja, oglaševalski posel je zdaj tako blizu 

popolnosti, da ni enostavno predlagati kakršnekoli izboljšave. 

Namen marketinških aktivnosti je zadovoljstvo potrošnika. Vsak dan smo zasuti z oglasi, ki 

nam ponujajo biološke, eko in zelene izdelke ter storitve. Pa so vsi ti oglasi resnični? Ali so 

vse skupaj samo lažne obljube? 

V svetu je bilo narejenih že precej študij na temo ekološkega marketinškega komuniciranja. 

Med njimi je tudi raziskava, narejena v Španiji, ki preverja, kako okoljska politika vpliva na 

potrošnike, na njihove nakupne odločitve in njihov odnos do blagovne znamke. Objavljena je 

bila v časniku »Journal of Advertising Research« (Montoro Rios, Lique Martinez in 

Rodriguez Molina 2008). V študiji je sodelovalo 828 odraslih potrošnikov. Ugotovljeno je 

bilo, da sta odnos potrošnikov do blagovne znamke in odnos okoljevarstvene politike podjetja 

v večini primerov odvisna od vrste izdelka ter od stopnje vpletenosti potrošnikov v 

informacijski sistem. To pomeni, da potrošniki namenijo veliko pozornosti oglasom in 

sprejemu sporočil, ki jim jih pošilja ponudnik (Montoro Rios, Lique Martinez in Rodriguez 

Molina 2008, 547-563). 

Področja in vsebine ekološkega marketinškega komuniciranja so v svetu v skladu z 

razvojnimi trendi zelo aktualni in se njihova uporaba hitro širi, zato smo v magistrski nalogi 

raziskali, proučili in opredelili vpliv strategije ekološkega marketinškega komuniciranja na 

odločitve potrošnikov, na primeru izbranega podjetja Si.mobil. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen magistrske naloge je raziskati, proučiti in opredeliti pomen ter vlogo strategije 

ekološkega marketinškega komuniciranja in njegov vpliv na odločitve potrošnikov na primeru 

izbranega podjetja Si.mobil. 

Cilji magistrske naloge so: 

- sistematičen pregled domače in tuje strokovne literature ter virov s področja marketinga, 

marketinškega komuniciranja, ekološkega marketinškega komuniciranja in ekološke 

blagovne znamke; 

- opredeliti vlogo in pomen marketinga za poslovanje podjetij; 

- opredeliti vlogo in pomen marketinškega komuniciranja za poslovanje podjetij; 

- predstaviti vlogo in pomen ekološkega marketinškega komuniciranja za poslovanje 

podjetij; 

- opredeliti vlogo in pomen ekološke blagovne znamke za poslovanje podjetij; 

- z empirično raziskavo izmeriti, ugotoviti in opredeliti vpliv strategije ekološkega 

marketinškega komuniciranja na odločitve potrošnikov na primeru izbranega podjetja 

Si.mobil; 

- na osnovi izsledkov raziskave podati predloge za izboljšave in tudi nadaljnje možne 

raziskave. 

Zastavili smo naslednje hipoteze, ki smo jih preverjali v empiričnem delu raziskave: 

- H1: Večina zasebnih uporabnikov Si.mobil je zadovoljna z ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil. Hipotezo smo preverili s t-testom (angl. One sample t-

test). 

- H2: Med posameznimi skupinami zasebnih uporabnikov Si.mobil obstaja statistično 

značilna razlika v ocenjevanju ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja 

Si.mobil. Hipotezo smo preverili s t-testom (spol) in analizo variance – ANOVA (starost, 

izobrazba, status).  

- H3: »Ekološki« TV-oglasi (Re.misli) podjetja Si.mobil so najbolj učinkovita oblika 

njihovega ekološkega marketinškega komuniciranja. Hipotezo smo preverili z metodo 

klasifikacije (rangiranja) – ali so »ekološki« TV-oglasi (Re.misli) od ostalih načinov 

»ekološkega« oglaševanja1
 podjetja Si.mobil najvišje rangirani. 

- H4: Ekološko ozaveščeni zasebni uporabniki Si.mobil pogosteje uporabljajo do okolja 

prijazne aplikacijske funkcije Si.mobil (e-račun, Si-info, Moj Si.mobil). Hipotezo smo 

preverili s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. 

                                                 
1
 Oglasni panoji, radijski oglasi, internetno oglaševanje, brošure ipd. 
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1.3 Predvidene metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu smo z uporabo metode deskripcije (opisovanja), kompilacije 

(povzemanja) in sinteze (Zelenika 2000, 338–339) analizirali vsebine domače in tuje 

strokovne literature ter drugih virov s področja marketinga, marketinškega komuniciranja, 

ekološkega marketinškega komuniciranja in ekološke blagovne znamke. Predvidevali smo, da 

bomo na ta način proučili okrog 80–100 bibliografskih enot (strokovnih in znanstvenih 

člankov iz revij, prispevkov iz zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih 

primarnih in sekundarnih baz podatkov). 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby 

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili 

anketni vprašalnik.  

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

anketnem vprašalniku so anketirane osebe označile na lestvici od 1 do 5 (Likertova 

petstopenjska ocenjevalna lestvica). Zanesljivost vprašalnika smo merili s Cronbach alfa 

testom. Anketni vprašalnik smo izdelali v e-obliki in povezavo do njega objavili na spletnih 

portalih Facebook, Google+ in Twitter. 

V raziskavo smo vključili zasebne uporabnike storitev Si.mobil s področja Slovenije, ki so 

hkrati tudi uporabniki spletnih socialnih omrežij Facebook, Google+ in Twitter, kar je 

predstavljalo tudi vzorec (priložnosten in nereprezentativen) anketiranih oseb. Predvidevali 

smo, da bo vzorec anketiranja zajemal najmanj 180 fizičnih oseb.  

Na tako pridobljenih statističnih podatkih smo opravili statistično analizo (uporaba 

statističnega programa SPSS 20.0). Izvedli smo še t-test, analizo variance – ANOVO, hi-

kvadrat preizkus in korelacijsko analizo. Pridobljene podatke smo tabelarično in grafično 

prikazali ter jih opisno analizirali in pojasnili. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predvidene predpostavke raziskave so bile: 

- podjetja se vedno bolj zavedajo pomena marketinga in ekološkega marketinškega 

komuniciranja; 

- ekološka blagovna znamka, ki pozna psihologijo, navade in razmišljanje potrošnikov, je 

veliko bolj uspešna kot druge konkurenčne, neekološke blagovne znamke in tudi vpliva na 

nakupne odločitve potrošnikov;  

- relevantni viri in izidi iz raziskav bodo ustrezni in objektivni; 

- anketirane osebe bodo podale realne odgovore. 
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Omejitve raziskave so bile: 

- anketiranje je bilo izvedeno samo med zasebnimi uporabniki mobilnega ponudnika 

Si.mobil, ki so hkrati tudi uporabniki spletnih socialnih omrežij Facebook, Google+ in 

Twitter, zato izidov iz raziskave ne bo mogoče posploševati na vse uporabnike mobilnega 

ponudnika Si.mobil; 

- anketa je temeljila na subjektivnem mnenju anketiranih oseb; 

- upoštevali smo samo popolnoma rešene vprašalnike; 

- rezultati raziskave so temeljili na pridobljenih vzorcih glede na omejeno število 

anketirancev, ki pa jih ni bilo možno posplošiti za vse potrošnike v Sloveniji. 
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2 MARKETING 

V drugem poglavju so predstavljeni marketing, njegove razvojne faze, vloga marketinškega 

komuniciranja v podjetju, njegov pomen za celotno družbo in marketinški splet, ki ga 

sestavljajo različne vrste orodij marketinškega komuniciranja. 

Glavna naloga marketinga je zadovoljitev potreb kupcev, s tem pa podjetje poveča tudi svoj 

ugled, prepoznavnost in dobiček. Cilj vsakega podjetja je, da svoj izdelek ali storitev čimbolj 

približa zahtevam in željam svojih uporabnikov. To pa doseže z analizo trga in z 

informiranostjo svojih uporabnikov. 

2.1 Opredelitev marketinga 

Pojem marketing izvira iz angleške besede »the market«, ki pomeni tržišče, trg. Marketing se 

je začel razvijati v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Ameriki, predvsem v multinacionalnih 

podjetjih. V Evropi se je uveljavil po drugi svetovni vojni, v Sloveniji pa v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja (Vukasovič 2012, 17). Pri pregledu literature smo ugotovili, da imata 

pojma marketing in trženje pogosto isti pomen. Strokovnjaki še vedno niso enotni, ali naj se v 

slovenskem jeziku uporablja izraz marketing ali trženje (Snoj in Gabrijan 2008, 13). V naši 

nalogi smo uporabljali besedo marketing.  

Ko slišimo besedo marketing ali trženje, najprej pomislimo na oglaševanje ali prodajanje 

izdelkov ali storitev. Vendar je Zupančič (2005, 1) mnenja, da marketinga v današnjem času 

ne smemo razumeti v prvotnem pomenu »prodati«, temveč v novejšem pomenu, ki daje 

poudarek zadovoljitvi kupca.  

Potočnikova (2005, 20) definicija trženja pravi, da marketing zajema vse poslovne dejavnosti 

v organizacijah, ki so povezane s potjo izdelkov in storitev od proizvajalca oz. izvajalca do 

kupca oz. porabnika. Temeljna področja marketinga so: 

- raziskava trga, 

- marketinško načrtovanje, 

- priprava in izvajanje marketinških akcij, 

- spremljanje učinkovitosti marketinških akcij, 

- neposredna prodaja. 

Boltavzerjeva (2009, 4) meni, da je marketing ena izmed najpomembnejših usmeritev 

podjetja, ki je ni mogoče zanemariti. Kotler (2004, 9) pravi, da je marketing družbeni proces, 

kjer posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in z drugimi svobodno izmenjujejo blago 

ter storitve, ki imajo vrednost. 

Je vodstveni in družbeni proces, ki ustvarja ter menja izdelke ali njihove vrednosti, z njegovo 

pomočjo pa posamezniki ali skupine dobijo tisto, kar želijo ali potrebujejo (Vukasović 2012, 
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23). Osnovna definicija marketinga po Kotlerju (2004, 9) je, da je to proces načrtovanja in 

snovanja izdelkov, določanje cene, odločanje o tržnem komuniciranju ter dobavi z namenom, 

da se izpolnijo pričakovanja posameznikov in podjetja. 

Po mnenju Irgoliča (2013, 3) je povezovalec materialnih potreb v družbi, proces 

komuniciranja storitev in proizvodov strankam, organizacijska funkcija za upravljanje 

odnosov s strankami na takšen način, ki je ugoden za podjetje in njihove lastnike. Britanski 

inštitut za trženje (Chartered Institute of Marketing – CIM) se osredotoča na dobiček, saj 

marketing določa kot proces upravljanja za pričakovanje, prepoznavanje in zadovoljevanje 

potrošnikovih potreb na dobičkonosen način (Dann in Dann 2011, 34). 

AMA (American Marketing Association) je ena najpomembnejših organizacij s področja 

teorije in prakse marketinga. Njihova definicija iz leta 2007 pravi, da je marketing dejavnost 

oziroma proces za ustvarjanje, komuniciranje, dostavljanje in izmenjavo ponudb, ki imajo 

neko vrednost za potrošnike, naročnike, partnerje ter celotno družbo (AMA 2007). 

Za podjetje pomeni marketing skladno delovanje vseh funkcij, s katerimi zagotavlja 

individualne in družbene potrebe po tržišču. Te zadovoljuje z izdelki in storitvami. Zajema 

poslovne aktivnosti, ki usmerjajo tok blaga in storitev od proizvajalcev oz. izvajalcev do 

potrošnikov. Te aktivnosti se nanašajo predvsem na izdelek ali storitev, na marketinške 

raziskave, ceno, komunikacijo, promocijo in distribucijo. Marketing je »managerska 

funkcija«, saj pomeni delovanje, obnašanje in strategijo oblikovanja tržišča, v katerem trži 

svoje izdelke ter storitve (Snoj in Gabrijan 2004, 25).  

Kotler in Armstrong (2008, 7) menita, da sta vrednost in zadovoljstvo odjemalcev ena glavnih 

zamisli marketinga. Odjemalec se odloča med ponudbami in izbere tisto, ki mu najbolj ustreza 

ter mu prinaša največjo vrednost. Ta je sestavljena iz cene in kakovosti. Zadovoljstvo pa 

Kotler (2004, 61) definira kot občutek ugodja ali razočaranja, ki je posledica primerjave 

zaznanega delovanja izdelka z lastnimi pričakovanji.  

Po mnenju Blatnikove (2011, 1) se kaže uspešnost podjetja v tem, da ugotovi potrebe in želje 

ciljnega kupca. Pri tem mora biti uspešnejše od konkurence. V sodobnem času je največji 

izziv za podjetja pridobiti pozornost potrošnikov. Poiskati je treba nove načine komunikacije, 

da se ti odločijo za njihove izdelke in storitve, ne pa od konkurentov (Kotler, 2004, 82). 

Teorije marketinga delimo na štiri obdobja (Snoj, Gabrijan 2007, 17): 

- obdobje predhodnikov, 

- obdobje začetka, 

- obdobje institucionalnega razvoja in 

- obdobje prečiščenja. 

Po mnenju Blatnikove (2011, 3) se je marketing razvijal od trga proizvajalca do trga kupca.  
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Preglednica 1: Razvojne faze marketinga 

Koncept poslovanja podjetja Cilji Značilnosti Obdobje 

Proizvodni koncept Doseganje visoke 

produktivnosti in široke 

distribucijske mreže ter čim 

višja učinkovitost 

proizvodnje. 

Potrebe in želje kupcev se 

prilagajajo obstoječi 

ponudbi, ponudba je manjša 

od povpraševanja. 

1830–1830 

Koncept izdelka Proizvajanje kvalitetnih 

izdelkov, izpopolnjevanje 

izdelkov, osredotočanje 

samo na svoje izdelke, ne 

upoštevanje informacij s 

trga. 

Kupcem so pomembne 

kakovost in novosti, cena ni 

odločilna (»nisem tako 

bogat, da bi poceni 

kupoval«), povpraševanje 

presega ponudbo. 

1870–1930 

Prodajni koncept Maksimiranje dobička in 

prodaje, agresivna 

promocija in prodaja, cilj je 

prodaja izdelkov, ki jih 

izdelajo in ne tisto, kar 

potrebuje trg. 

Preoblikovanje trga 

prodajalca v trg kupca, 

podjetja se še ne zavedajo, 

kakšne potrebe ima kupec, 

svojega asortimana ne 

spreminjajo, kupce je treba k 

nakupu spodbujati. 

1930–1950 

Tržni koncept Dolgoročna uspešnost in 

zadovoljevanje kupčevih 

potreb. 

Trg proizvajalca se 

preoblikuje v trg kupca, 

uspešna so podjetja, ki v 

veliki meri zadovoljijo želje 

in potrebe kupcev. 

1950–1970 

Družbeno tržni koncept Zadovoljitev potreb kupca, 

družbene potrebe in potrebe 

okolja.  

Usklajevanje želja kupcev, 

varnost, ekologijo, etiko in 

dolgoročno blaginjo celotne 

družbe. 

Od 1970 

dalje 

Vir: Blatnik 2011, 3. 

2.2 Vloga in pomen marketinga za uspešno poslovanje podjetij 

Po mnenju Boltavzerjeve (2009, 9) marketing usmerja vsa področja v podjetju k trgu oz. 

povezuje proizvodnjo in potrošnjo. Hkrati določa ciljne trge in skuša ugotoviti potrebe ciljnih 

potrošnikov ter na podlagi tega pripravi marketinško strategijo z namenom, da zadovolji želje 

potrošnikov (Smrekar idr. 2012, 6).  

Po mnenju Graysona (2014) je glavna funkcija marketinga spodbujati in olajšati izmenjavo 

blaga in storitev. Na takšen način posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo. Takšen 

postopek se lahko zgodi le, če obstajata vsaj dve stranki, od katerih lahko vsaka nekaj ponudi. 

Pomembno je, da se stranke same odločijo, ali ponudbo sprejmejo ali zavrnejo. 

Marketing predstavlja organizacijsko funkcijo in procese, ki sporočajo, ustvarjajo ter 

prinašajo vrednost porabnikom na takšen način, da koristijo podjetju in njegovim deležnikom 
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(Darroch idr. 2004, 30). Snoj in Gabrijan (2004, 41) opredeljujeta marketing kot menjavo 

med organizacijami. V menjalnem procesu je pomembna transakcija predaje neke vrednosti, 

kar pomeni, da se izdelek preda organizaciji, pri tem pa se izvrši transakcija protivrednosti. 

2.3 Marketinški splet 

Po mnenju Levačića (2012, 6) so glavne naloge marketinga: 

- zaznavanje potreb potrošnikov; 

- ustvarjanje potreb potrošnikov; 

- izpolnjevanje želja potrošnikov; 

- skrb za dolgoročne interese potrošnikov in družbe kot celote; 

- ustvarjanje dobička. 

Prednosti marketinške naravnanosti podjetja, ki jih vidi Pirčeva (2012, 24), so: 

- prednost pred konkurenti; 

- prednost z vidika inovacijskih procesov; 

- zasledovanje ciljev konkurentov; 

- prispevanje vseh funkcij v organizaciji k večjemu zadovoljstvu odjemalcev; 

- z uvajanjem novih izdelkov na trg pridobimo nove ideje, z njimi pa izdelek lažje 

izboljšamo; 

- ugotavljanje slabosti organizacije glede na konkurente; 

- hitrejša odzivnost na spremembe na trgu; 

- marketinška naravnanost prinaša večje uspehe organizaciji. 

Hvala (2014) pravi, da potrošniki niso v stiku samo z zaposlenimi v marketingu. Marketing je 

le vezni člen med ostalimi področji poslovanja v podjetju. Zato je pomembno, da vse 

organizirane službe v podjetju sprejmejo filozofijo o zadovoljstvu potrošnika, ta pa mora biti 

pomembno merilo uspešnosti njihovega opravljenega dela. 

Odgovornost in skrb za marketing mora prepletati vsa področja v podjetju (McCole 2004, 

532).  

Značilnosti marketinga z vidika potrošnikov (Kotler 2004, 3) so: 

- povečanje kupne moči določenega sloja prebivalcev; 

- velika količina informacij; 

- večja raznovrstnost izdelkov in storitev, ki so na voljo; 

- preprosto izmenjava informacij pri sprejemanju naročil; 

- možna je primerjava sporočil o izdelkih in storitvah. 

Koncept marketinga je usmerjen v trajnostne odnose. K povečanju pomena marketinga pa so 

prispevali (Snoj in Gabrijan 2008, 15): 
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- vse večja usmerjenost organizacij v storitve; 

- večja prisotnost informacijske tehnologije; 

- razvoj globalne konkurence; 

- usmerjenost v tržne vrzeli; 

- informacijska usmerjenost.  

Trajnostni odnos omogoča udeležencem večjo varnost, boljši občutek glede varnosti in 

nadzora, zaupanje, izkušnje, zadovoljstvo, prilagodljivost, povečanje medsebojne 

odgovornosti, znižanje stroškov ter večanje dobička (Harwood in Garry 2006, 107). Na širši 

ravni ponuja marketing pomembne koristi za družbo. Te koristi so (KnowThis 2015): 

- razvoj izdelkov, ki zadovoljujejo potrebe, vključno z izdelki, ki izboljšujejo kakovost 

celotne družbe; 

- ustvarjanje konkurenčnega okolja, ki pripomore k nižanju cen proizvodov; 

- razvoj distribucijskih sistemov, ki omogočajo dostop do izdelkov širšemu številu 

porabnikov, na različnih geografskih področjih; 

- povpraševanje po izdelkih, ki zahtevajo zaposlovanje nove delovne sile. 

Marketing je neprekinjen proces, prek katerega se ves čas spremljajo in analizirajo potrebe 

kupcev. Njegovo bistvo je zajeto v besedah »identifikacija, predvidevanje in zadovoljevanje« 

(Accaglobal 2014).  

Devetak (2007, 45) je mnenja, da je ena izmed najpomembnejših funkcij marketinga 

raziskava trga. Slednja je osnova za oblikovanje politike prodaje. Ukvarja se z zbiranjem, 

obdelavo in predstavitvijo podatkov o posameznih tržnih pojavih. 

Marketinški splet predstavljajo različne vrste orodij marketinškega komuniciranja, s katerimi 

v podjetju izvajajo marketinški proces, s tem pa dosežejo zastavljene cilje. Uporabljajo jih za 

neposredno komuniciranje s ciljnim trgom (Semenik 2002, 8). Podjetje ga oblikuje na način, 

da je čim bolj prilagojen zahtevam ciljnega trga. To pomeni, da lahko spreminjamo količino 

in obseg katerega koli elementa na spletu (Kotler 2004, 17). 

Osnovni marketinški splet je sestavljen iz štirih elementov, ki imajo v angleškem jeziku 

začetno črko P (Snoj in Gabrijan 2004, 61):  

- izdelek (angl. product), 

- tržne poti (angl. placement), 

- cena (angl. price), 

- marketinško komuniciranje (angl. promotion). 

V zadnjem času so osnovnim spremenljivkam dodani še trije elementi, ki se največkrat 

uporabljajo za marketing storitev in izdelkov na trgu (Muha in Muha 2008, 5): 

- ljudje (angl. people), 
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- fizični dokazi oz. fizično okolje (angl. physical evidence), 

- procesi (angl. processes). 

 

Slika 1: Marketinški splet 7P 

Vir: Devetak in Vukovič 2002, 92. 

Tavčar (2002, 8) meni, da je marketinški splet izhodišče za marketing, pri katerem poskuša 

organizacija dobiti primerno plačilo za opravljanje svoje dejavnosti. Organizacija se 

pozicionira na tržišču in se predstavlja svojim odjemalcem z vsemi elementi marketinškega 

spleta, ki skupaj predstavljajo celoto. Devetak (2007, 183) bi v marketinški splet vključil še 

celostno podobo organizacije, psihično vrednost, pogajalsko moč, proizvajalce, prodajalce, 

potrošnike idr. 

Vsak podjetnik pridobi pomembne informacije o trgu, kjer bo prodajal svoje izdelke in 

storitve z opravljeno raziskavo ter analizo trga. Pri tem mora opredeliti področje marketinga, 

narediti analizo kupcev in konkurentov ter napovedati prodajo (Muha in Muha 2008, 1). 

Po mnenju Potočnika (2004, 178) je izvajanje marketinga storitev težje kot marketinga 

izdelkov, kajti značilnosti storitev ne moremo zaznati s svojimi čutili. Trženje storitev je 

interaktivni proces, ki se izvaja med izvajalcem in porabnikom ter zahteva oblikovanje 

marketinga na podlagi medsebojnih odnosov. 
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2.3.1 Izdelek 

Vukasovićeva (2012, 260) je mnenja, da sta osnovna elementa trženjskega spleta izdelek in 

storitev. Pri izdelku so obravnavane lastnosti, in sicer kakovost, oblika, embalaža izdelka, 

teža, garancija ter blagovna znamka. Storitev pa je delo, ki je opravljeno po naročilu 

naročnika, za plačilo ali kompenzacijo. Je splet fizičnega in duševnega dela ter materialnih 

sredstev, usmerjen pa je v zadovoljitev človekovih potreb (Tavčar 2002, 133). 

Življenjski cikel izdelka oz. storitve se največkrat deli na štiri stopnje (Kotler 2004, 330–334): 

- uvajanje izdelka oz. storitve na trg – na tej stopnji je rast obsega prodaje počasna. 

Posledično pa je tudi dobiček nizek; 

- rast prodaje – značilno je hitro naraščanje prodaje. Dobiček raste, ker se stroški za tržno 

komuniciranje porazdelijo na večji obseg izdelkov; 

- zrelost izdelka oz. storitve – stopnja rasti prodaje izdelka oz. storitve se upočasni, nastane 

stopnja zrelosti in traja dlje časa kot prejšnja stopnja; 

- upadanje prodaje – potrošniki se obračajo k drugim izdelkom in nadomestkom. 

 

Slika 2: Življenjski cikel izdelka 

Vir: Žezlina 2012. 

Tako kot vsa živa bitja v naravi imajo tudi izdelki in storitve omejeno življenjsko dobo. Torej 

se rodi, raste, postane zrel, ostari in umre (Blatnik 2011, 43). 

Potočnik (2005, 192) je mnenja, da imata življenjska cikla potreb in tehnologije enake stopnje 

razvoja, in sicer: nastanek, pospešena rast, pojemajoča rast, zrelost in upadanje. Kotlerjeva 

(2004, 327) misel glede življenjskega cikla pa je: »Spremljajte življenjski cikel; še 

pomembnejše je, da spremljate življenjski cikel trga.« 
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2.3.2 Cena 

Potočnik (2002, 110) definira ceno kot spremenljivko marketinškega spleta, ki neposredno 

vpliva na prihodke in dobiček. To posledično vpliva tudi na razvoj podjetja in njegovo 

dolgoročno poslovanje. Cena je odvisna od razvoja novih izdelkov, promocijske aktivnosti in 

oskrbovanja distribucijskih kanalov. 

Je edini element marketinškega spleta, ki prinaša dohodek. Ostali elementi prinašajo stroške. 

Je najstarejše in najbolj gibljivo orodje marketinga, ki ga najlažje ter najhitreje spremenimo 

(Blatnik 2011, 52). Pri določanju tržne cene moramo upoštevati tudi cene proizvodnih 

stroškov, konkurence in ostalih okoliščin (Devetak 2007, 129). 

Podjetje se srečuje z oblikovanjem prodajnih cen (Blatnik 2011, 53) pri: 

- uvajanju novega izdelka oz. storitve na trg; 

- spremembi konkurenčnih razmer na trgu; 

- spremembi povpraševanja na trgu; 

- spremembi stroškov poslovanja. 

2.3.3 Tržne poti 

Tržne poti so skupina med seboj odvisnih organizacij, ki so vključene v proces dajanja izdelka 

ali storitve v uporabo ali porabo (Kotler 2004, 505). Middleton (2001, 292) pa pravi, da je 

tržna pot organiziran in vzdrževan sistem, ki ga podjetje financira s pomočjo trženjskega 

proračuna in uporablja za zagotavljanje prodajnih mest ter dostopa do porabnikov, 

odmaknjeno od lokacije izvajanja in porabe. Tržniki se morajo odločiti, katere poti ali kanali 

so najboljši za njihove izdelke oz. storitve (Blunt 2015).  

Tržna pot ponazarja tisto pot, ki jo opravi izdelek, da pride od proizvajalca do porabnika, med 

njima pa je veliko posrednikov. Sem spadajo predvsem trgovci na debelo in drobno, ki blago 

kupijo, potem pa ga prodajo naprej (Kotler in Keller 2009, 465). 

Potočnik (2005, 255) ugotavlja, da so glavni dejavniki oblikovanja tržnih poti: 

- cenovna politika, 

- prodajni pogoji udeležencev, 

- teritorialne pravice udeležencev in 

- posebne storitve, ki jih udeleženci zahtevajo. 

2.3.4 Marketinško komuniciranje 

Snoj in Gabrijan (2007, 166) menita: 

Marketinško komuniciranje je proces, s katerim organizacija - izvajalec marketinga ciljnim 

skupinam ciljno pošilja sporočila in nanje sprejema odzive. 
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Potočnik (2005, 302) pravi, da marketinško komuniciranje zajema vse komunikacijske 

aktivnosti, s katerimi podjetje obvešča in nagovarja kupce na ciljnem trgu o svojih izdelkih ter 

storitvah, in na takšen način neposredno pripomore k menjavi dobrin. Fill (2005, 9) meni, da 

je marketinško komuniciranje sredstvo, s katerim svojemu občinstvu predstavljamo blagovno 

znamko in organizacijo z namenom, da spodbudimo dialog, ki vodi k odločitvi za nakup.  

 

Slika 3: Marketinško komuniciranje 

Vir: Šesek 2012.  

Za uspešno marketinško komuniciranje Kotler (2004, 566–567) navaja osem korakov: 

- določanje ciljnega občinstva, 

- opredelitev ciljev, 

- oblikovanje sporočila, 

- izbiranje komunikacijske poti, 

- določanje proračuna, 

- izbiranje spleta orodij za marketinško komuniciranje, 

- meritev rezultatov, 

- ravnanje v zvezi s povezanim marketinškim komuniciranjem. 

2.3.5 Ljudje 

Eden izmed elementov marketinškega spleta so tudi ljudje, ki predstavljajo potrošnike in 

odjemalce, lahko pa se pojavijo tudi kot prodajalci. Pomembno je, da v procesu sodelujejo 

ljudje, ki želijo doseči cilje podjetja in jim lahko zaupamo. Biti morajo usposobljeni in 

motivirani (Devetak 2007, 185).  
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Zavedati se moramo, da so zaposleni osnovni kapital v podjetju. Od njih je v veliki meri 

odvisno, ali bodo odjemalci zadovoljni in se bodo vračali po izdelke in opravljene storitve. 

Zaposleni so ogledalo vsake organizacije, zato je pomembno, da ljudi izobražujemo, 

usposabljamo in spodbujamo z različnimi motivacijskimi prijemi. 

Potočnik (2004, 273) trdi, da zaposleni zagotavljajo konkurenčno prednost podjetja s 

privabljanjem potrošnikov in s pozitivno komunikacijo z njimi. Devetak (2001, 34) pa je 

prepričan, da je treba za uspešno oblikovanje marketinškega spleta dobro sodelovanje med 

vsemi udeleženci storitev, torej med izvajalci in porabniki. »Ohranjanje obstoječih in 

»vzgajanje« novih zvestih potrošnikov je pomemben strateški cilj kakršne koli prodaje« 

(Musek Lešnik 2007, 22). 

2.3.6 Fizični dokazi (fizično okolje)  

Snoj (2003, 41) in Potočnik (2004, 276) namesto pojma fizični dokazi v svojih delih 

uporabljata izraz fizično okolje. Med fizično okolje oz. dokaze uvrščamo vsa sredstva, ki 

organizaciji omogočajo opravljanje neke dejavnosti. To so lokacija, zgradba, poslovni 

prostori, oprema, sanitarije, aparature in drugo.  

Glede na to, da storitev ne moremo otipati, okusiti, povonjati in slišati, preden jih kupimo, 

lahko kakovost storitev ocenimo tudi z opazovanjem urejenosti prostora, ljudi ter opreme 

(Kotler 2004, 446). Prijetne vonjave, barve, oblike in temperatura v prostoru ustvarjajo 

ambient, v katerem se ljudje dobro počutimo (Snoj 2003, 41). 

Snoj (2003, 41–42) meni, da fizično okolje vpliva na: 

- pocenitev poslovanja; 

- boljše sodelovanje med izvajalci storitev in potrošniki; 

- povečanje kakovosti; 

- to, da tehnologija omogoča izvajanje storitev po meri odjemalca. 

Potočnik (2004, 276) trdi, da je fizično okolje eden najpomembnejših marketinških 

instrumentov, saj vpliva na odločitve odjemalcev glede nakupa posamezne storitve. Če se ti v 

okolju počutijo prijetno in udobno, to pomeni, da organizaciji zaupajo in na ta način ohranjajo 

poslovne odnose.  

2.3.7 Procesi 

Hvala (2014) meni, da storitev ne moremo narediti na zalogo, ne moremo pa jih opraviti tudi 

po natančno določenem in vedno istem postopku. Poznati je treba značilnosti posameznih 

storitev, saj je od njih odvisna njihova kakovost in posledično zadovoljstvo uporabnikov 
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(Devetak in Vukovič 2002, 97). Od kadrov, ki so na svojem področju usposobljeni, je odvisen 

končni uspeh opravljene storitve (Devetak 2007, 186). 

Potočnik (2004, 274–275) navaja sestavne dele storitvenega procesa, in sicer: 

- razdelitev na postopke, ki olajšajo kontrolo izvajanja; 

- poenotenje spremenljivk, zaradi katerih se rezultati storitvenega procesa razlikujejo; 

- določitev možnih odmikov v izvajanju. 

 

Slika 4: Komunikacijski model 

Vir: Kavčič 2002, 5. 
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3 MARKETINŠKO IN EKOLOŠKO MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Z marketinškim komuniciranjem podjetja gradijo blagovno znamko in pridobijo zaupanje 

potrošnikov. Biti morajo inovativna in se prilagajati razmeram na trgu. Potrošniki so vedno 

bolj ekološko ozaveščeni in to pričakujejo tudi od podjetij. Ekološko marketinško 

komuniciranje mora postati sestavni del strateškega načrtovanja v podjetju, hkrati pa mora 

spremljati poslovanje na vseh njegovih področjih.  

3.1 Opredelitev, pojem in pomen marketinškega komuniciranja 

Marketinško komuniciranje je sestavni del procesa komuniciranja, ki izvajalcu marketinga 

omogoča zadovoljitev potreb ciljnih skupin, z ustvarjanjem, stimuliranjem in usklajevanjem 

odnosov z okoljem (Snoj in Gabrijan 2004, 144). Vključuje vsa sredstva, s katerimi 

organizacija komunicira s ciljnimi skupinami in ostalimi javnostmi z namenom, da predstavi 

svoje izdelke in storitve ter organizacijo kot celoto (De Pelsmacker idr. 2004, 3). 

Clow in Baack (2002, 12) menita, da je marketinško komuniciranje proces celotne 

korporacije. Če želimo, da je učinkovit, mora biti vanj vključen vsak del marketinškega 

pristopa. Po mnenju Filla (2005, 13–14) pa je vodstveni proces, s pomočjo katerega 

organizacija vstopi v dialog z različnimi ciljnimi javnostmi. 

 

Slika 5: Aktivnosti v marketingu 

Vir: Snoj 2009, 23.  

Marketing in komuniciranje sta zelo povezana pojma, ki ju ne moremo ločiti. Organizacije 

uporabljajo različne oblike marketinškega komuniciranja za doseganje finančnih in 

nefinančnih ciljev ter za promocijo njihove ponudbe (Shimp 2003, 3). Felicia Greene in 
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Media Demand (2014) pravita, da podjetja uporabljajo marketinško komuniciranje predvsem 

za širitev informacij o svojih izdelkih in storitvah, to pa pripomore k višanju prepoznavnosti 

blagovne znamke. 

Pomen marketinškega komuniciranja (Potočnik 2004, 246): 

- z njim dobavitelj proizvodov in storitev predstavi te ciljnim odjemalcem z namenom, da 

spodbudi dialog, ki vodi do boljših poslovnih razmerij (Egan 2007, 1–2); 

- vpliva na obveščanje in spodbujanje kupcev, da kupijo izdelek oz. storitev ravno tega 

podjetja (Potočnik 2005, 301); 

- če so kupci zadovoljni z izdelki in opravljenimi storitvami, ostanejo podjetju še naprej 

zvesti; 

- je pomemben element strateškega pozicioniranja podjetja; 

- miselno povezuje porabnike z izdelki, storitvami in podjetji.  

3.2 Proces marketinškega komuniciranja 

Komuniciranje je dejavnost, ki posamezniku in organizaciji omogoča obstoj. V njem 

sodelujeta vsaj dva udeleženca (Kavčič 2004, 3). Je dvosmeren proces izmenjave informacij 

med oddajnikom in sprejemnikom (Kavčič 2002, 2). 

Ivanko (2007, 279) meni, da je komunikacija ena izmed najpomembnejših dejavnosti človeka 

v zasebnem in poslovnem življenju. Kotler (2004, 563) pa je prepričan, da se nobeno podjetje 

ne more izogniti vlogi sporočevalca in promotorja. Potočnik (2002, 303) pravi, da je 

komuniciranje proces, v katerem sporočilo kodiramo, prek posrednikov ga prenesemo do 

prejemnika, ta ga dekodira, na koncu pa se nanj odzove ali pa tudi ne. 

Proces marketinškega komuniciranja sestavljajo naslednji elementi (Potočnik 2002, 302; 

Možina 2004, 50–52; Kos 2015): 

- pošiljatelj oz. oddajnik marketinškega sporočila (komunikator) je pobudnik 

komunikacijskega procesa; 

- sporočilo (informacija) je besedno ali nebesedno; 

- osebna ali neosebna komunikacijska pot (telefon, osebni neposredni stik, pismo, e-pošta 

itd.); 

- prejemnik sporočila (sogovornik). 

Kotler (2004, 566) navaja osem elementov pri oblikovanju komuniciranja: 

- določitev ciljnega občinstva; 

- opredelitev ciljev komuniciranja; 

- oblikovanje sporočila; 

- izbira komunikacijskih poti; 

- določitev proračuna; 
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- izbira spleta orodij za marketinško komuniciranje; 

- merjenje rezultatov; 

- ravnanje glede na povezano marketinško komuniciranje. 

Pošiljatelj, ki je lahko posameznik, skupina ali podjetje, začne komunikacijo, ko pošlje 

sporočilo prejemniku. Pri kodiranju sporočila uporablja oznake, simbole in pojme, ki jih bo 

prejemnik dekodiral oziroma prepoznal. Če ta razume sporočilo napačno, kot je mišljeno, 

potem je vzrok za to motnja (Potočnik 2002, 303). 

Komunikacija, ki je neučinkovita, vodi do konfliktov in nesoglasij, kar odnosu znižuje 

dodano vrednost. Vrste motenj so (Kos 2015): 

- semantične ovire: sporočilo, ki ga prejemnik dobi, nima istega pomena, kar je posledica 

razlik v kulturi in jeziku; 

- mehanične ovire: motnje v komunikacijskem kanalu (šum, ropot); 

- psihološke ovire: med oddajnikom in sprejemnikom ni empatije, zaradi slabega 

poznavanja drug drugega.  

Ko pošiljatelj pred oddajo sporočila tega zakodira, mora upoštevati, na kakšne načine 

naslovnik sporočilo razkodira (De Pelsmacker idr. 2004, 531). Seznanjen mora biti, katero 

občinstvo želi zajeti in kašne odzive želi pridobiti od njega. Sporočilo mora posredovati s 

pomočjo medijev, ki dosežejo ciljno občinstvo. Za spremljanje odzivov mora oddajnik 

omogočiti tudi povratne poti (Kotler 2004, 565), pri tem pa mora biti pozoren, kako je 

prejemnik sporočilo razumel, preoblikoval in ga interpretiral. Za dosledno pošiljanje sporočila 

in za strateško pozicioniranje mora biti celoten marketinški splet povezan (Kos 2015). 
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Slika 6: Proces marketinškega komuniciranja 

Vir: Potočnik 2005, 302. 

3.3 Elementi in načini marketinškega komuniciranja 

Kline (2004, 8) med orodja marketinškega komuniciranja uvršča oglaševanje, pospeševanje 

prodaje, sponzoriranje, publiciteto, neposredno trženje, sejme, opremo prodajnega mesta, 

ustno propagando, embalažo in odnose z javnostmi. 

Kotler (2004, 564–565) trdi, da je splet marketinškega komuniciranja sestavljen iz petih 

poglavitnih načinov komuniciranja, in sicer oglaševanja, pospeševanja prodaje, odnosov z 

javnostmi, osebne prodaje in neposrednega trženja. Pri posredovanju sporočila kupcem želijo 

podjetja doseči čim boljšo učinkovitost z izbiro komunikacijskih orodij, ki jih lahko izberejo 

tudi več hkrati (Kotler in Keller 2009, 536–538). 
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Preglednica 2: Najpogostejša komunikacijska orodja 

Oglaševanje Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z javnostmi Osebna prodaja Neposredno trženje 

- oglasi na TV in 

radiu, tiskani 

oglasi; 

- zunanja stran 

embalaže; 

- filmi; 

- letaki, ki so v 

embalaži; 

- knjižice in 

brošure; 

- letaki in manjši 

plakati; 

- ponatisi oglasov; 

- imeniki; 

- avdiovizualna 

gradiva; 

- videotrakovi; 

- logotipi in 

simboli; 

- prikazovalniki. 

- vzorci; 

- sejmi in poslovne 

razstave; 

- nagradne igre, 

tekmovanja, 

loterije, žrebanja; 

- darila; 

- predstavitve 

delovanja 

izdelkov; 

- posojila z nizkimi 

obrestmi; 

- zabavne 

prireditve; 

- kuponi; 

- prodaja »staro za 

novo«; 

- cenovni popusti; 

- programi 

zvestobe. 

 

- celostna podoba 

podjetja; 

- letna poročila; 

- govori; 

- seminarji; 

- sponzoriranje; 

- lobiranje; 

- gradiva, 

namenjena 

predstavnikom 

za tisk; 

- darila, 

namenjena 

dobrodelnosti; 

- odnosi z lokalno 

skupnostjo; 

- dogodki; 

- glasilo podjetja. 

- sejmi in 

poslovne 

razstave; 

- prodajna 

srečanja; 

- vzorci; 

- prodajne 

predstavitve. 

- elektronsko 

nakupovanje; 

- katalogi; 

- sporočila po 

telefaksu; 

- glasovna pošta; 

- trženje po 

telefonu; 

- naslovljena 

pošta; 

- nakupovanje po 

TV; 

- elektronska 

pošta. 

Vir: Kotler 2004, 564–565. 

3.3.1 Oglaševanje 

»Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali 

storitev, ki jo plača znani naročnik« (Kotler 2004, 590), s pomočjo različnih medijev (De 

Pelsmacker idr. 2004, 181). Podjetju omogoča, da doseže veliko število ljudi, ki predstavljajo 

njihovo ciljno občinstvo, s sorazmerno nizkimi stroški. Oglaševanje se lahko ponavlja večkrat 

in ob različnem času. Ima pa tudi nekaj pomanjkljivosti, in sicer povratne informacije so 

počasne, merjenje učinka oglaševanja je težavno, možno pa je tudi, da na kupce ne vpliva 

tako učinkovito kot bi si podjetje to želelo (Potočnik 2006, 305). 

Potrošnike obvešča ali opominja o blagovni znamki, na ta način pa jim pomaga razlikovati 

izdelek ali organizacijo od ostalih na tržišču (Fill 2005, 508). Pri tem se ti želijo povezovati z 

vrednotami, ki jih blagovna znamka ponuja in so značilne tudi za njih osebno (Fill 2005, 524). 

Oglaševalska sporočila uporabljajo kombinacijo racionalnih in emocionalnih kreativnih 

apelov. Racionalni podajajo relevantne informacije o izdelku, emocionalni pa so usmerjeni na 

čustva in občutke (De Pelsmacker idr. 2004, 188). 
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Slovenski oglaševalski kodeks definira oglaševanje kot posredovanje in širjenje informacije o 

izdelkih, storitvah, idejah, organizacijah itd., zato ima enakovredno vlogo kot druge 

informacije v procesu množičnega komuniciranja. Je podpisana, plačana in prepoznavna 

informacija. Oglaševanje zastopa interese naročnika, pri tem pa je pomembna tudi 

vzpostavitev dvosmerne komunikacije med ponudnikom in porabnikom ter zadovoljitev želja 

obeh (Slovenski oglaševalski kodeks 2007). 

 

Slika 7: Ena izmed prvih tiskanih reklam za Coca Colo 

Vir: Weis 2011, 32. 

Na razumevanje sporočila oglasov pri porabniku vpliva veliko dejavnikov. To so zlasti 

lastnosti izdelka, stanje, v katerem je porabnik v trenutku zaznavanja oglasa, cilji porabnika, 

socialni, kulturni in psihološki dejavniki ter vpletenost v izdelčno panogo (De Pelsmacker idr. 

2004, 69). 

3.3.2 Pospeševanje prodaje 

Potočnik (2006, 305) definira pospeševanje prodaje ali promocijo prodaje kot aktivnost, s 

katero podjetje vpliva na potrošnike z namenom, da kupijo neki izdelek, s tem pa dobijo 

dodatno korist. Podjetja uporabljajo pospeševanje prodaje po trenutni potrebi, ko želijo 

okrepiti učinek oglaševanja ali osebne prodaje, s tem pa pospešiti denarni pritok, kratkoročno 

povečati prodajo in zmanjšati zaloge. 

Med pospeševanje prodaje spadajo kratkoročne spodbude k preizkusu ali nakupu izdelka ali 

storitve (Kotler 2004, 563). Po besedah Kotlerja (2004, 609) podjetja za spodbujanje prodaje 

uporabljajo različne kupone, vzorce, tekmovanja, žrebanja, darila, brezplačno preizkušanje 

izdelkov, garancije, programe zvestobe, razstavljanje izdelkov na prodajnih mestih in 

prikazovanje delovanja izdelkov. Cilj pospeševanja je zlasti nagraditi zvestobo kupcev, 

odvrniti pozornost od cene, spodbuditi preizkus izdelka, ustvariti zanimanje ter gradnja ali 

izpopolnitev baze podatkov. Kimmel (2005, 100) pravi, da Evropska komisija dovoljuje vse 

oblike pospeševanja prodaje, dokler je to v skladu z državnimi zakoni.  
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3.3.3 Odnosi z javnostmi 

Na podlagi teorije, ki sta jo razvila Grunig in Grunig (2002, 29), odnosi z javnostmi vplivajo 

na učinkovitost organizacije z določanjem strateških javnosti v okolju, posledično pa z 

razvijanjem komunikacijskih programov za vzpostavitev trdnih in dolgoročnih odnosov z 

njimi. 

Devetak (2007, 165) meni, da je glavni cilj odnosov z javnostmi oblikovanje pozitivne 

podobe podjetja, njihovih storitev, izdelkov, zaposlenih in vodstva s pomočjo komunikacije. 

Med najbolj pogoste oblike odnosov z javnostmi sodijo največkrat letna in tiskovna poročila, 

dobrodelna darila, srečanja, sponzoriranje, dnevi odprtih vrat, izdajanje internih glasil in 

odnosi z okoljem. Po mnenju Kotlerja (2004, 616) imajo odnosi z javnostmi pomembno vlogo 

pri uvajanju novih izdelkov, ustvarjanju zanimanja za različne izdelke, na stopnji zrelosti 

repozicioniranje izdelka, vplivu na posebne ciljne skupine in izgradnji pozitivne podobe 

podjetja. 

3.3.4 Osebna prodaja 

Snoj in Gabrijan (2004, 154) menita, da gre pri osebni prodaji za aktivnosti menjave med 

organizacijo in okoljem. Proces prodaje izdelkov poteka tako, da osebni prodajalec predstavi 

lastno ponudbo okolici oziroma odjemalcem, ti pa predstavijo svoje želje. 

 

Slika 8: Potek osebne prodaje 

Vir: Habjanič in Ušaj 2003, 121. 

Završnik (2009, 90) ugotavlja, da pride osebna prodaja do izraza predvsem pri nakupih, kjer 

je odločanje daljše (to so predvsem investicijski nakupi) in odločitve sprejema več oseb. 

Prodajalec v tem primeru predstavi lastnosti izdelka ali pa storitve bolje kot katero drugo 

oglasno sporočilo v množičnih medijih. 

Prednosti osebne prodaje so (Završnik in Mumel 2003, 107–108): 
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- v neposrednem odnosu se kupec težko izogne sporočilu prodajalca, zato se strankina 

pozornost poveča; 

- prodajalcu omogoči, da prilagodi sporočilo potrebam stranke; 

- daje takojšnjo povratno informacijo o učinkovitosti prodajalčeve predstavitve; 

- prodajalec lahko na takšen način sporoči večjo količino tehničnih in zapletenih informacij; 

- večja je možnost prikazovanja delovanja in obnašanja izdelka; 

- rezultati osebne prodaje so bolj učinkoviti od ostalih instrumentov marketinškega 

komuniciranja. 

Pomanjkljivosti osebne prodaje so (Završnik in Mumel 2003, prav tam): 

- predstavniki prodaje komunicirajo samo z eno stranko naenkrat, zato je ta oblika 

komuniciranja relativno draga v primerjavi z ostalimi instrumenti marketinškega 

komuniciranja; 

- če primerjamo stroške glede na dosežene rezultate, je osebna prodaja manj učinkovita od 

ostalih instrumentov; 

- potreben je večji napor za izravnavo zmogljivosti in učinkovitosti. 

3.3.5 Neposredno trženje 

Potočnik (2006, 305) navaja: 

Direktni marketing ali neposredno trženje pomeni ustvariti odzive potencialnih kupcev na 

sporočila v medijih. Najnovejša oblika neposrednega trženja je elektronsko trženje. 

Pri neposrednem trženju združimo oglaševanje, osebno prodajo in pospeševanje prodaje, s 

tem pa pripeljemo kupca do nakupa izdelka brez posrednika. Če želimo izvesti uspešno 

neposredno trženje, moramo narediti raziskavo izdelkov in storitev, ki jih ponujamo, ter 

preveriti konkurenčno ponudbo (Devetak 2007, 168). 

Podjetja z neposrednim trženjem potrošnikom prilagodijo svoja sporočila in z njimi 

vzpostavijo ter razvijajo dolgoročen odnos (Kotler 2004, 621). Pri tem se ustvarja neposredni 

stik s potrošnikom. Za to je potrebna baza podatkov, ki je po mnenju nekaterih srce 

neposrednega trženja (De Pelsmacker idr. 2004, 365). 

Z neposrednim trženjem lahko takoj merimo odzive ali reakcije potrošnikov. Načini merjenja 

pa so predvsem odgovarjanje na telefonske klice, povpraševanje in naročila po elektronski 

pošti, telefonu ter internetu ali z osebnim obiskom kupca na prodajnem mestu (prav tam). 

3.4 Opredelitev, pojem in pomen ekološko marketinškega komuniciranja 

Izraz »ekološki marketing« se navezuje na marketinške aktivnosti, ki si prizadevajo 

zmanjševati negativne posledice proizvodnih procesov, hkrati pa spodbujati tiste, ki bodo za 
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družbo in okolje manj škodljivi (Peattie 2001, 129). Peattie (2008, 536) trdi, da je ekološki 

marketing celostni upravljavski proces, katerega naloge so predvidevanje, identificiranje in 

zadovoljitev potrošnikovih potreb ter celotne družbe, na trajnostni način. 

Serdonerjeva (2012, 10) ugotavlja, da je pojem ekološki marketing v strokovni literaturi 

različno opredeljen, in sicer kot okoljsko trženje, trajnostni razvoj, ekološko trženje itd. V tuji 

strokovni literaturi je poimenovan kot »green marketing«. Vsi omenjeni pojmi se nanašajo na 

okoljsko družbeno odgovornost. Jaklič (2009, 66) trdi, da mora varovanje okolja postati del 

strategije in kulture vsakega podjetja. Neupoštevanje ekološke usmerjenosti lahko privede 

podjetje do propada. 

Danciu (2008, 12) govori o treh ključnih značilnostih ekološkega marketinga, in sicer: 

- usmerjen je v zaščito okolja in kakovosti življenja; 

- filozofija temelji na krožnem razmišljanju o potrošnji. To pomeni, da izdelka nikoli ne 

prenehamo uporabljati in se vedno znova reciklira; 

- ima močno noto družbene odgovornosti. Ta se nanaša na poslovno odločanje, povezano z 

etičnimi vrednotami, izpolnjevanjem pravnih zahtev in spoštovanje ljudi ter naravnega 

okolja. 

Ekološki marketing podpira vsa področja trajnostnega razvoja, in sicer kulturnega 

ekonomskega, okoljskega, in družbenega. S tem pa širi »kulturo odgovornosti«. Poudarjena je 

od odgovornih potrošnikov in gospodarstva, ki poudarja vlogo javne administracije (Cavallo 

idr. 2012, 121).  

Komat (2008, 88) pravi, da je temelj trajnostnega oz. ekološkega razvoja dvig človekove 

kakovosti življenja, ne pa povečevanje količin materialnih dobrin. Z gospodarsko rastjo 

namreč ne moremo nadomestiti onesnaženosti okolja, vode in hrane. Serdonerjeva (2012, 10) 

ugotavlja, da je ena izmed prvih definicij ekološkega trženja opredeljena kot preučevanje 

pozitivnih in negativnih strani trženjskih aktivnosti na izčrpavanje energije, onesnaženost 

okolja ter izrabo naravnih virov. 

Definicije okoljske družbene odgovornosti, ki jih uporabljajo različni avtorji, so po 

Serdonerjevi (2012, 10) prikazane v preglednici 3. 
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Preglednica 3: Definicije okoljske družbene odgovornosti 
Avtor Definicija 

Henion Ekološko trženje je multidimenzionalen koncept. V razmerju do ekološkega sistema se 

ukvarja z okoljsko tematiko na treh področjih: 

- onesnaženost, ki jo povzročijo izdelki široke potrošnje, 

- izčrpavanje naravnih virov energije, 

- izčrpavanje virov energije. 

Danciu Ekološko trženje je celostni upravljalni proces, ki je odgovoren za vključevanje, 

identificiranje in zadovoljevanje potrošnikovih potreb ter celotne družbe na dobičkonosen in 

trajnosten način. 

Fuller Trajnostni razvoj kot proces planiranja, izvajanja in kontrole nad razvojem cen, promocijo in 

distribucijo produktov na način, da zadovoljijo potrebe potrošnikov, zadovoljijo cilje 

podjetja in uskladijo proces z ekosistemom. 

European 

Commision 

S konceptom družbene odgovornosti se podjetja prostovoljno odločijo za sodelovanje pri 

skrbi za boljšo družbo in čistejše okolje. 

Coddington Okoljsko trženje vključuje tržne aktivnosti, katerih glavna dejavnost je skrb za okolje, s tem 

pa vpliva na razvoj in rast podjetja. 

Peattie Ekološko trženje je v podjetju holistični proces, odgovoren za prepoznavanje, predvidevanje 

in uresničevanje potreb posameznikov ter družbe kot celote v dobičkonosnem in trajnostnem 

merilu. 

Kotler Trženje okolja je skupek sil, ki podjetju omogočajo razvoj in ohranitev uspešne transakcije 

ter partnerstvo s ciljnimi kupci. Je managerski pristop, ki ohranja okolje in ustvarja dobičke 

za podjetja. 

Grant Ekološko trženje je priložnost za oblikovanje in ustvarjanje inovacij, ki v družbo uvedejo 

spremembe, s tem pa dosežejo poslovni uspeh. 

Polonsky Ekološko trženje je skupina aktivnosti, ki so oblikovane z namenom, da v podjetju ustvarijo 

spremembe, ki bodo zadovoljile potrošnikove potrebe in imele zanemarljive škodljive vplive 

na okolje. 

McDonagh, 

Prothero 

Ekološko trženje se trudi izenačiti željo po dobičku s skrbjo za okolje in družbo. 

Svetovna komisija 

za okolje in razvoj 

(OZN)  

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeštva, ne da bi pri tem ogrozili 

zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. 

Carter in Rogers Trajnostni razvoj je dosežek družbenih, okoljskih in ekonomskih ciljev podjetja znotraj 

usklajevanja poslovnih procesov, ki so namenjeni izboljšanju dolgoročne ekonomske 

uspešnosti posameznega podjetja in verige dobaviteljev. 

Vir: Serdoner 2012, 10-11. 

Prašnikar in Cirman (2008, 207) menita, da se je filozofija o ekološkem marketingu začela 

razvijati v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se začele pojavljati prve študije 

o vplivu ekološkega poslovanja podjetij na naravno okolje. 

Razvoj ekološkega marketinga je potekal v treh fazah (Peattie 2001, 129): 

- »Ekološki zeleni marketing«: prodajne dejavnosti so temeljile na težavah, povezanih z 

okoljem (izraba rezerv nafte, onesnaženost zraka, vpliv pesticidov na okolje …). Podjetja 

so v okoljski regulativi videla nujno zlo. 
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- »Okoljski zeleni marketing«: preusmeritev na čiste tehnologije in spodbujanje ekoloških 

potrošnikov k potrošnji manj škodljivih izdelkov.  

- »Trajnostni zeleni marketing«: temeljita sprememba v samem načinu življenja, v 

proizvodnji in potrošnji. 

Poleg navedenih dimenzij nekateri raziskovalci omenjajo še četrto dimenzijo oz. četrti steber 

trajnostnega razvoja – kulturna raznolikost (Baharin in Sentosa 2012, 50). Ekološki marketing 

temelji na tem, da so potrošniki seznanjeni s pomembnimi težavami, povezanimi z okoljem. 

Tržniki, ki so ekološko naravnani si želijo, da bi potrošniki ekološke proizvede vključili v 

svoj način življenja (White 2015).  

Ekološki marketing promovira ekološke produkte z uporabo do okolja prijaznih trditev, z 

opisovanjem lastnosti produktov in z uporabo procesov, ki se izvajajo v podjetju. Med 

ekološki marketing uvrščamo ekološke produkte in ekološka podjetja (Prakash 2002, 285). 

Ottman (2011, 16) je mnenja, da je treba investirati v novejšo tehnologijo, uporabiti posebne 

materiale in promovirati produkt, če želimo, da ta postane do okolja prijazen. 

Ekološki marketing se navezuje na postopke prodaje proizvodov ali storitev, ki temeljijo na 

njihovi koristi do okolja. Takšen izdelek ali storitev je proizvedena, pakirana ali pa izvedena 

na način, ki je do okolja prijazen (Ward 2015). Po njenem mnenju pomen ekološkega 

marketinga narašča, saj so tudi potrošniki vse bolj ekološko usmerjeni. 

Peattie in Charter (2015, 727) navajata naslednje značilnosti ekološkega marketinga: 

- poudarek je na fizični trajnosti postopka trženja; 

- je celovit in ima soodvisen pogled na odnos med ekonomijo, okoljem ter družbo; 

- z okoljem ravna kot z notranjo vrednostjo, ta pa presega njegove koristi za družbo; 

- poudarek daje globalnim problemom. 

Parrish (2010, 511) meni, da ekološko podjetništvo predstavlja osnutek trajnostnega razvoja, 

katerega cilj je izboljšati blaginjo ljudi s potrebo po zmanjševanju okoljske degradacije. 

Cavallo in drugi (2012, 164) menijo, da se morajo podjetja učiti iz izkušenj in ukrepati ob 

pravem času. Pred začetkom izvajanja ekološkega marketinga mora podjetje opraviti 

kvalitativne in kvantitativne raziskave. 

Za to, da ostane podjetje usmerjeno k potrošniku, mora delovati na treh nivojih (Cavallo idr. 

2012, 95): 

- spodbujati mora inovacije; 

- spremeniti mora komunikacijo svojih temeljnih vrednosti in paziti, kako se predstavlja 

svojim potrošnikom, da ne bi pri tem izgubili bistva svoje znamke; 

- ohraniti morajo temeljne vrednote in osnovno sporočilo. 
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Ekološki marketing vključuje štiri elemente trženjskega spleta (4P), in sicer ekološki 

proizvod, ekološko ceno, ekološko promocijo in ekološko distribucijo: 

a) Ekološki proizvodi (Cavalo idr. 2012, 11): 

- ustvarijo pogoje za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, podnebje in naravne 

vire; 

- nimajo negativnega vpliva na ljudi in živali; 

- so učinkoviti pri uporabi virov med izdelavo, uporabo in odstranitvijo; 

- ob uporabi ali pakiranju ne povzročajo odvečnih odpadkov. 

b) Ekološko oblikovanje cen: cena je ključni element v ekološkem trženjskem spletu. Večina 

teh izdelkov je dražjih od običajnih. Potrošniki so zanje pripravljeni plačati višjo ceno, če 

razumejo njihovo dodano vrednost. Veliko podjetij je opravilo revizijo proizvodnih 

procesov z namenom, da odkrijejo prikrite okoljske stroške in pridobijo čim več 

informacij za določanje cen (Shabani idr. 2013, 1882). 

c) Ekološka promocija (Cavalo idr. 2012, 11): 

- kvalifikacije in razlage morajo biti jasne; 

- trditve o koristi za okolje morajo jasno opredeljevati, ali se nanašajo na izdelek, 

embalažo ali sestavni del; 

- trditve o koristi do okolja morajo biti jasne in utemeljene. 

d) Ekološka distribucija: največji problem ekološke distribucije je visoka cena, ki jo 

povzroča naraščanje cen goriva in transporta. Ekološka distribucija mora imeti naslednje 

lastnosti (Shabani idr. 2013, 1882):  

- preoblikovanje paketov, z namenom zniževanja teže in možnost reciklaže, zmanjša 

odpadke, ob istočasnem zmanjševanju stroškov; 

- prevoz izdelkov do distribucijskega mesta bi moralo biti usmerjeno k zmanjševanju 

onesnaženosti okolja in k zmanjševanju porabljene energije; 

- kratke distribucijske poti zmanjšujejo potrebo po pakiranju in pošiljanju. 

Samsa (2003, 74) je mnenja, da je treba imeti okoljevarstveni pristop že pri snovanju izdelka. 

Pri tem je treba: 

- zmanjšati uporabo materiala in se izogniti uporabi škodljivih materialov; 

- načrtovati proizvodnjo, ki je ekološko varna (čim manj strupenih izpustov); 

- distribucija produkta mora biti ekološko varna; 

- ekološko varna uporaba izdelka (ne sme imeti negativnih posledic na okolje); 

- ekološko deponiranje in uničenje produktov. 

In kakšne so lastnosti ekoloških izdelkov? 

White (2015) je mnenja, da:  

- ekološki izdelki ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi in živali; 

- so učinkoviti pri uporabi lastnih virov med proizvodnjo in porabo; 
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- ekološki izdelki ne vsebujejo materialov, ki bi bili pridobljeni iz ogroženih vrst ali 

ogroženih okolij; 

- z njihovo uporabo ali pakiranjem ne dobimo preveč odpadkov; 

- se ne sklicujejo na nepotrebno uporabo ali mučenje živali. 

Anne Marie Todd (2004, 7) pa pravi, da morajo imeti ekološki izdelki naslednje lastnosti: 

- proizvedeni morajo biti iz naravnih sestavin; 

- so visoke kakovosti; 

- jamčijo, da pozitivno vplivajo na zdravje potrošnikov; 

- proizvedeni so z namenom, da pozitivno vplivajo na okolje in celotno družbo. 

 

Slika 9: Znak za okolje (okoljska marjetica) 

Vir: Arso 2015. 

Peattie in Crane (2005, 364–367) menita, da je skrb za potrošnika pogoj za razvoj ekološkega 

marketinga. Emeršičeva (2014) pa meni, da se v zadnjem času eko-inovativna podjetja vedno 

bolj razvijajo. Usmerjena so v čim manjšo uporabo emisij, ki ne onesnažujejo okolja. Na 

takšen način dvigujejo okoljsko zavest tudi pri svojih porabnikih.  

Ekološki marketing zajema širok spekter dejavnosti. To so predvsem sprememba proizvodov, 

spremembe v proizvodnem procesu, sprememba embalaže proizvodov ter spremembe v 

oglaševanju. Na takšen način lažje pristopijo k ekološko naravnanim potrošnikom in si 

zagotovijo sodelovanje v procesu promocije ter izobraževanje na področju varstva okolja 

(Marketing mreža 2014). 

3.5 Predstavitev ekološkega potrošnika 

Ekološki potrošniki raje kupujejo izdelke in storitve podjetij, ki so družbeno odgovorna, zlasti 

na področju varovanja okolja (Ramus in Montiel 2005, 385). 

Božanić (2006) deli ekološke potrošnike na: 

- true blue greens (resnično ekološki potrošniki): močno jih skrbi za okolje, lahko se zgodi, 

da bodo zavračali proizvode podjetij, ki do okolja niso odgovorna; 

- greenback greens (prikriti ekološki potrošniki): zanje je večja verjetnost, da bodo kupili 

ekološko sprejemljiv izdelek, kot pa na primer povprečni potrošniki; 
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- sprouts (potrošniki, ki postajajo ekološko ozaveščeni): teoretično verjamejo v skrb za 

okolje, v praksi pa ne. Ekološke izdelke kupuje redko, vendar jih je možno prepričati, da 

gredo v pravo smer; 

- grousers (skeptični potrošniki): v to skupino se uvrščajo potrošniki, ki skrbi za okolje ne 

posvečajo pozornosti. Prepričani so, da so ekološki izdelki precenjeni; 

- basic browns (neekološki potrošniki): sem spadajo potrošniki, ki imajo veliko 

vsakodnevnih težav in se ne ukvarjajo s socialnimi ter okoljskimi vprašanji. 

 

Slika 10: Segmentacija potrošnika v srcu vsake strategije 

Vir: Zakarič 2010, 5. 

GfK Slovenija (2009) navaja naslednje značilnosti ekoloških potrošnikov: 

- so aktivni potrošniki, predani okolju in družbi, prizadevajo si za razumne in trajne 

izboljšave; 

- več kot dvema tretjinama ekoloških potrošnikov predstavlja okolje zelo pomembno 

vrednoto in jim je nadpovprečno pomembno (skrb za okolje, želja po ohranjanju lepe 

narave, življenje v harmoniji z naravo; 

- njihova potrošnja je usmerjena k visoki kakovosti in trajnosti proizvodov; 

- za izdelke, ki so pridelani na ekološki ter družbeno odgovoren način, za sveže izdelke in 

za izdelke brez aditivov potrošijo nadpovprečno; 

- med njimi so sprejeti vsi izdelki, ki so zdravi, trajni in omogočajo doseči neko ravnotežje 

ter zadovoljstvo, zanje pa so pripravljeni plačati več denarja.  

Jucker (2008) je mnenja, da si ekološki potrošnik pred nakupom zastavlja naslednja 

vprašanja: 
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- ali so proizvodi narejeni na trajnosten način ali škodujejo okolju; 

- ali so delavci, ki so proizvod naredili, za svoje delo dobili pošteno plačilo; 

- ali imajo delavci varne delovne pogoje; 

- ali so proizvodi varni in neškodljivi; 

- ali se izdelek lahko reciklira ob zaključku njegove življenjske dobe; 

- ali bomo plačali ceno za vse socialne in okoljske stroške, ki jih proizvod povzroči; 

- ali je družba vpletena v razvoj orožja, jedrske energije in proizvode testira na živalih; 

- ali družba zatira pravice delavcev? 

Žurga in Forte Tavčerjeva (2013, 100) pravita, da so raziskovalci ekološke potrošnike 

profilirali kot mlajše, bolj izobražene, z višjimi dohodki in liberalno usmerjene. Veliko 

raziskovalcev je prepričanih, da so socialno-psihološke spremenljivke boljši kazalnik 

družbeno in okoljsko odgovornega vedenja potrošnikov kot pa demografske spremenljivke. 

Nika Nolda (2010, 9) navaja naslednje opredelitve ekološke potrošnje: 

- zadovoljitev osnovnih človeških potreb; 

- zavzemanje za kakovostno življenje, katerega temelj ne smejo biti materialne dobrine; 

- manjša potrošnja naravnih surovin in zmanjševanje onesnaževanja; 

- upoštevanje življenjskega kroga proizvodov pri nakupnih odločitvah; 

- skrb za bodoče generacije. 

Lee (2008, 577) navaja sedem dejavnikov, ki motivirajo ekološko potrošnjo. Sem spadajo 

zlasti:  

- odnos do okolja; 

- skrb za okolje; 

- percepirana resnost okoljskih problemov; 

- percepirana odgovornost za okolje; 

- percepirana učinkovitost okoljevarstvenega vedenja; 

- skrb za samopodobo pri varovanju okolja; 

- vpliv vrstnikov (socialnega okolja). 

Razlogi za razvijanje trajnih odnosov s potrošniki (Musek Lešnik 2007, 22) so zlasti: 

- prihranek, saj je strošek pridobivanja novih potrošnikov višji kot pa ohranitev obstoječih. 

Zvesti potrošniki poznajo blagovno znamko in vedo, kaj lahko od nje pričakujejo. Ne 

potrebujejo dodatnih informacij o izdelku ali storitvi in se vračajo sami; 

- povečanje prihodkov, saj zvesti potrošniki zagotavljajo nemoteno poslovanje in stalen 

dohodek. Manj so občutljivi za cene in dajejo pri odnosu s podjetjem poudarek odnosom 

ter storitvam; 

- nagovarjanje drugih, saj zvesti potrošniki pozitivne izkušnje o podjetju ali blagovni 

znamki prenašajo prijateljem, znancem, sodelavcem itd.  
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Temeljne zapovedi, ki jih morajo upoštevati ekološki potrošniki, če želijo, da se bodo 

obnašali trajnostno (CPI 2015, 6):  

- Premislite, preden kupite. 

- Kupujte izdelke, ki imajo daljši rok uporabe. 

- Berite nalepke, v primeru nejasnosti vprašajte ali preglejte spletne strani proizvajalcev. 

- Izbirajte izdelke, ki imajo znake, da so prijazni do okolja. Izogibajte se tistim, ki so 

predstavljeni z zavajajočimi trditvami. 

- Izberite izdelke, ki vsebujejo velik odstotek recikliranih materialov. 

- Dajte prednost izdelkom in storitvam družbeno odgovornih podjetij. 

- Podpirajte lokalno podjetništvo. 

- Za večjo ozaveščenost spremljajte novosti in se povežite z lokalno potrošniško 

organizacijo. 

Ottman (2011, 16) trdi, da imajo kupci z leti višja pričakovanja glede kakovosti produktov. 

Eden izmed elementov njihovega nakupa je tudi prijaznost produkta do okolja. Slednje pa 

podjetja dosežejo z investiranjem v novo tehnologijo, uporabo ustreznih materialov in s 

promoviranjem nastalega produkta. 

Musek Lešnik (2006) je prepričan, da se podjetja vse bolj zavedajo, kako dragoceni so zanje 

zvesti potrošniki, ki se znova in znova vračajoter jih ne premamijo ponudbe, ki prihajajo od 

drugod. Meni, da morata biti strateška cilja podjetij ohranjanje obstoječih in »vzgajanje« 

novih zvestih potrošnikov.  

 

 

 

 

Slika 11: Model zadovoljstva potrošnikov 

Vir: Možina, Zupančič in Pavlovič Štefančič 2002, 200. 

3.6 Zavajanje potrošnikov (greenwashing) 

V današnjem času potrošniki zelo težko ugotovijo, katera podjetja resnično poslujejo na do 

okolja prijazen način in katera se samo skrivajo za t. i. zeleno zaveso. Pojem greenwashing v 

Sloveniji še nima splošnega prevoda, pomeni pa zavajanje potrošnikov glede okoljskih praks 

podjetij (Tavčar 2013). Oglaševalci so vedno bolj iznajdljivi, ustvarjalni in velikokrat se 

zgodi, da svoje oglase prikažejo na meji, ki lahko zavaja potrošnike (Videčnik 2013). 

Glede na to, da imata okoljevarstvo in okoljska odgovornost podjetij vedno večji pomen, se ta 

velikokrat predstavljajo kot do okolja prijazna, saj želijo s tem pozitivno vplivati na svojo 

Kakovost in 

pričakovanja 

Potrošnikovo 

zadovoljstvo 
Ponovni nakup 
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podobo ter ugled v javnosti. Vendar pa se kritiki pogosto sprašujejo, ali ni vse to samo 

okoljsko zavajanje (Ramus in Montiel 2005, 378). Laufer (2003, 255) pa dodaja, da skušajo 

podjetja na ta način prikriti pred potrošniki, investitorji in drugimi deležniki svoje škodljivo 

delovanje na okolje. 

 

Slika 12: Razširjenost okoljskega zavajanja 

Vir: Pauley 2012.  

Pogosto se dogaja, da tudi tiste korporacije, ki najbolj onesnažujejo okolje, stopijo v stik s 

profesionalnimi agencijami za odnose z javnostmi z namenom, da jih te prikažejo kot 

družbeno in okoljsko odgovorne (Stiglitz 2006, 199).  

Tavčar (2013) navaja sedem primerov ekološkega zavajanja potrošnikov: 

- Zamolčanje podatkov: v tem primeru podjetje poudari le nekatere ekološke lastnosti 

izdelka, ostale lastnosti, ki so za okolje škodljive, pa zamolči. Takšen primer je 

proizvodnja papirja. Res je, da izvira iz trajnostno upravljanega gozda, vendar pri 

proizvodnji lahko uhajajo plini, prihaja lahko do onesnaženosti vode, možna je tudi 

uporaba klora za beljenje. 

- Neobstoj dokazov: pomeni, da neke trditve ni mogoče podpreti s preprosto dostopnimi 

informacijami ali s potrdilom uveljavljene tretje osebe. Trditve morajo biti dokazljive, z 

ustrezno dokumentacijo. 

- Nejasnost: pomeni, da je trditev tako široko in nejasno definirana, da potrošnik ne bo 

razumel njenega pravega pomena. Živo srebro, arzen in uran dobimo v naravi, vendar so 

strupeni in niso ekološki. 

- Prevarantske oznake: izdelek prek besedila ali grafov daje občutek, da je ekološki. Primer 

oznake, ki je zavajajoča: »Izdelek se bori proti globalnemu segrevanju.« 

- Nepomembnost: trditev »brez CFC« je resnična, potrošniku pa nepomembna, ker so te 

spojine zakonsko prepovedane.  

- Izbira manjšega zla: izdelek označuje trditev, ki je znotraj neke skupine izdelkov resnična, 

vendar pa je ta vrsta izdelkov lahko zelo škodljiva za okolje. Primer: Terensko vozilo z 

učinkovitejšo porabo goriva. 

- Laganje: to so trditve, ki niso resnične (Potrdilo Energy Star). 
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Lučka Kajfež Bogataj (2012) meni, da je zavajajoče oglaševanje moteče, etično sporno in 

nevarno, saj vpliva na stališča politikov, ki odločajo o naši dolgoročni prihodnosti. In kako je 

z okoljsko odgovornostjo v slovenskih podjetjih? 

 V letu 2009 so v podjetju Planet GV pod drobnogled vzeli podjetja, ki so se prijavila na 

razpis Zelena pisarna 2009. Izhajali so iz prepričanja, da so okoljsko odgovorna tista podjetja, 

ki tudi interno izvajajo do okolja prijazne ukrepe. Rezultati analize so to pokazali, saj so 

nekatera podjetja vse podkrepila s konkretnimi dokazi (spodbujanje zaposlenih k ločevanju 

odpadkov, zmanjševanje porabe energije in vode, ustanavljanje eko-timov …). Prišli so do 

zaključka, da je ekološko zavajanje možno tudi pri podjetjih, ki sprejemajo navidezno do 

okolja prijazne ukrepe, v ozadju pa je samo nižanje stroškov. Kljub temu so prepričani, da 

imajo tudi takšni ukrepi pozitivne učinke na okolje (Nemac in Kline 2010). 

 

Slika 13: Citati, ki te spremenijo 

Vir: Jelovčan 2015. 
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4 EKOLOŠKA BLAGOVNA ZNAMKA 

Ekološke blagovne znamke so tiste blagovne znamke, ki jih potrošniki povezujejo s 

trajnostnim poslovanjem in ohranjanjem okolja. 

4.1 Ustvarjanje in razvijanje ekološke blagovne znamke 

Blagovna znamka je osnovno orodje marketinga in pri kupcih vzbuja zaupanje. Je pravno 

zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali 

podobnega blaga ali storitev (Guček 2014). Ne pomeni le prepoznavnosti ali celotne grafične 

podobe izdelka ali storitve, temveč živi predvsem v glavah in srcih ljudi (Korelc 2014, 49). 

»Blagovna znamka je živi organizem, ki se razvija, raste in zori, vseskozi pa mora ohranjati 

svoje bistvo« (Korelc 2014, 52). Rantova (2010, 2) meni, da ta identificira prodajalca ali 

proizvajalca. Pravi, da je znamka znak, ki je pritrjen na blago, embalažo, na propagandni 

material, na poslovne knjige, in sicer zaradi lažjega razlikovanja ter ugotavljanja porekla oz. 

identifikacije izdelka na trgu. Korelc (2014, 53) pa dodaja, da je blagovna znamka skupek 

vseh zaznav, stališč, predstav, asociacij in občutkov, ki jih ima posameznik ali skupina do 

neke blagovne znamke.  

Blagovna znamka mora svojo identiteto graditi na imenu, logotipu, barvah, sloganu in 

simbolih (Makovec Brenčič 2005). Kotler (2004, 444) definira blagovno znamko kot 

prodajalčevo obljubo, da bo kupcem dosledno ponujal določene lastnosti, koristi in storitve. 

Pravi, da je resnična umetnost trženja. Lesjakova (2002, 649) meni, da blagovna znamka 

oblikuje dolgoročne odnose med ponudniki in potrošniki, med katerimi prevladujejo 

zaupanje, lojalnost ter zadovoljstvo. Vendar pa se pri oblikovanju in upravljanju z blagovno 

znamko to premalokrat upošteva. 

Cilj vsakega ustvarjalca blagovne znamke je komunicirati in posredovati sporočila tako, da 

prispejo na cilj in dosežejo želeni rezultat (Korelc 2014, 37). Korelc (2014, 49) trdi, da si 

potrošniki želimo prijaznih, kakovostnih in dobrih blagovnih znamk, ki izžarevajo ugled, 

življenjski slog in filozofijo navduševanja ter poistovetenja. Po mnenju Kodrinove (2012, 

146) je blagovna znamka obljuba tržnika o konsistentnem posredovanju specifičnega niza 

lastnosti, koristi in storitev potrošnikom. 
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Slika 14: Struktura blagovne znamke 

Vir: Pompe in Vidic 2008, 73. 

Blagovna znamka je tržna celica, ki je sestavljena iz več plasti. Razumevanje pomena teh 

omogoča tudi razumevanje, zakaj se potrošnik odloči za neko blagovno znamko, za drugo pa 

ne. Blagovno znamko sestavljajo jedro, koristi in zaznavnost (Pompe in Vidic 2008, 73). 

Korelc (2014, 68) pravi, da si moramo odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj, preden se 

odločamo o blagovni znamki: 

- Zakaj želimo blagovno znamko? 

- Kaj bomo s tem pridobili? 

- Kako bomo pridobili? 

- Po kakšni ceni bomo pridobili? 

- Kakšne so naše zmožnosti, priložnosti, prednosti, slabosti in nevarnosti? 

Guru blagovnih znamk David Aaker upošteva štiri elemente pri graditvi blagovne znamke 

(Korelc 2014, 57): 

- zavedanje o obstoju blagovne znamke (kupec prepozna in se spomni blagovne znamke); 

- asociacije blagovne znamke (osebnost blagovne znamke, simboli, izdelki, storitve …); 

- zaznana kakovost blagovne znamke; 

- zvestoba blagovni znamki. 
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Slika 15: Pomembne svetovne blagovne znamke 

Vir: Furlan 2013.  

Veliko kupcev poseže raje po znamkah, v katere zaupajo in so jih že preizkusili (Devetak 

2007, 302). Korelc (2014, 17) poudarja, da je najpomembnejši element razvoja blagovne 

znamke vlaganje v marketing. Pri tem je pomembno upoštevati celoten marketinški splet 

(izdelek, prodajne poti, marketinško komuniciranje, ceno, ljudi in procese). Pri tem poudarja 

sedem naukov, ki so pomembni za uspeh blagovne znamke. To so: 

- Marketing je pomembnejši od proizvodnje in razvoja. 

- Ni pomembna inovacija izdelka, temveč inovacija kategorije. 

- Dizajn je pomembnejši od vsebine – embalaža prodaja. 

- Pomembna je intenzivna komunikacija s ciljnimi skupinami. 

- Potrošniki ne kupujejo funkcionalnega izdelka, temveč zgodbo. 

- Če želiš uspeti, potrebuješ močnega konkurenta (tekmeca). 

- Če si prvi in vodilni, komuniciraj, da si prvi in vodilni. 

Hartman, Ibanez in Forcada Sainz (2005, 10) pravijo, da je identiteta ekološke blagovne 

znamke določena s skupino koristi ter značilnosti, ki se nanašajo na zmanjšani vpliv znamke 

na okolje in percepcije do okolja prijazne znamke. Menijo, da bo le učinkovito izpolnjena 

identiteta ekološke znamke prinašala koristi potrošniku, ki je okoljsko ozaveščen. 

Resnične ekološke lastnosti izdelka so temelj uspešne ekološke blagovne znamke. Potrošniki 

iščejo pri ekoloških izdelkih koristi, ki se izražajo zlasti v izboljševanju okolja, v katerem 

živijo (Hartman in Ibanez 2006, 673–680). 

Ekološka blagovna znamka pomeni skupek koristi in značilnosti, ki se ne nanašajo na 

zmanjševanje vpliva znamke na okolje ter prepoznavanje do okolja prijazne znamke. 

Izpopolnjena identiteta ekološke blagovne znamke bo prinašala koristi ekološko 

ozaveščenemu potrošniku (Hartmann, Ibanez in Forcada Sainz 2005, 10). 
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4.2 Pomen ekološke blagovne znamke za podjetje 

Blagovna znamka predstavlja omrežje asociacij in značilnosti, ki jih lastnik znamke ustvari z 

namenom, da bi s tem ustvarjal zaželeno podobo v očeh potrošnika. Biti morajo zaželene, ekskluzivne 

in poudarjene (Connecta 2014). 

Korelc (2014, 72) trdi, da se proces ustvarjanja blagovne znamke začne s spraševanjem o 

poslanstvu, viziji in filozofiji podjetja, njegovi kulturi, prednostih, slabostih, priložnostih ter 

nevarnostih. 

Po mnenju Petričeve (2013) je prva in najpomembnejša naloga za razvoj blagovne znamke 

raziskava trga. Avtorica meni, da je treba poiskati prazno luknjo, izkoristiti možnosti za posel, 

sestaviti zgodbo in poskrbeti, da se ta razširi med ljudi. 

Funkcija blagovne znamke za potrošnike (BrandXpress 2005): 

- blagovna znamka spodbuja zvestobo potrošnikov. Ima pomembno vlogo pri komunikaciji 

in identifikaciji. Daje podporo potrošnikom pri odločitvi o nakupu;  

- med potrošnikom in podjetjem gradi odnos, ki temelji na zaupanju; 

- z izbiro določene blagovne znamke se potrošnik odloča o vrednotah. To pomeni, da 

znamka postane orodje oblikovanja identitete; 

- deluje kot družbena vizitka, ki izraža članstvo v določeni skupini. Premijske blagovne 

znamke lahko prebudijo pri potrošniku željo po prestižu in razlikovanju. 

Kapferer (2008, 12) meni, da je blagovna znamka živ sistem, ki ga sestavljajo trije poli, in 

sicer izdelek ali storitev, ime ter koncept. Razvoj identitete blagovne znamke se začne v vrhu 

podjetja, uspeh pa je odvisen od zmožnosti podjetja, da znotraj podjetja ustvari takšno ozračje 

in kulturo, ki podpira ter izvaja začrtano identiteto blagovne znamke (Korelc 2014, 70). 

Močna blagovna znamka ustvarja visoko stopnjo lojalnosti. Slednje za podjetje pomeni, da bo 

prodaja v prihodnje stabilna (Kapferer 2008, 24). 

Koristi in prednosti, ki jih blagovna znamka prinaša podjetju, so (Kotler 2004, 423): 

- podjetje bo imelo večjo pogajalsko moč, ker kupci pričakujejo od njih, da imajo v ponudbi 

to blagovno znamko; 

- glede na to, da ima blagovna znamka višjo zaznano vrednost, lahko podjetje zaračuna 

višjo ceno kot pa konkurenti; 

- podjetje lahko lažje uvede širitev blagovne znamke, ker je njeno ime vredno zaupanja; 

- blagovna znamka ponuja podjetju nekaj obrambe pred cenovno konkurenco. 

Korelc (2014, 52) je mnenja, da čim močnejša je blagovna znamka, lažje omogoča 

postavljanje in vzdrževanje visokih cen, to pa vodi v višji dobiček, spodbuja povpraševanje, je 

vir pogajalske moči, omogoča lažje širjenje asortimana ter uvedbo novih izdelkov in odpira 

vrata novim kupcem ter novim tržiščem. Olajša načrtovanje proizvodnje in prodaje v podjetju, 
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ki si z zvestobo blagovni znamki ustvari razmeroma stalen krog kupcev ter podjetju celo 

omogoči, da se izogne dobršnemu delu stroškov pri trženju.  

Petričeva (2013) meni, da prisotnost blagovne znamke na trgu vzame veliko časa. Kljub temu 

pa je trud poplačan, saj je dobro uveljavljena blagovna znamka zlata jama. Znotraj 

uveljavljene znamke se produkti prodajajo kar sami.  

Močna blagovna znamka ustvarja visoko stopnjo lojalnosti in posledično stabilnost prihodnje 

prodaje za podjetje. Prevladujoča blagovna znamka je vstopna ovira za nove konkurente, saj 

deluje kot referenca v svoji kategoriji (Kapferer 2008, 24). De Chernatony (2002, 24) navaja: 

Uspešna blagovna znamka je prepoznaven izdelek, storitev, oseba ali kraj, ki je nadgrajen tako, 

da kupec ali uporabnik zaznava zanj pomembne, posebne in trajne vrednote, ki se kar najbolje 

ujemajo z njegovimi potrebami. 

4.3 Zvestoba potrošnikov ekološki blagovni znamki 

Pri ekoloških kupcih cena ni najbolj pomembna, veliko pozornost posvečajo kakovosti in 

domačemu izvoru izdelka. So lojalni in ekološko ozaveščeni, zato prisegajo na uveljavljene 

blagovne znamke (Izvozno okno 2015). Armstrong in Kotler (2005, 16) menita, da je grajenje 

odnosov s potrošniki obsežen proces, pri katerem se gradijo in ohranjajo odnosi tako, da se 

jim doprineseta superiorno percepirano vrednost ter zadovoljstvo. 

Kapferer (2008, 156) ugotavlja, da je današnji potrošnik emocionalen. Blagovna znamka ne 

nagovarja potrošnika samo racionalno, temveč tudi emotivno. Uporabniki začnejo proizvod 

povezovati s svojo samopodobo in se prek tega tudi identificirajo. Predlog Hedinga, 

Knudtzena in Mogensa (2009, 184) je, da na potrošnike ne gledamo kot na posamezne enote, 

ampak kot na skupnosti. Pravijo, da si skupnost blagovne znamke deli skupno zavest, tradicijo 

in običaje ter občutek moralne odgovornosti. 

 

Slika 16: Zvesti potrošnik 

Vir: Filipič Orel 2011, 5. 
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Glede na stopnjo zvestobe Kotler (2004, 294) deli zvestobo na več vrst, in sicer: 

- na porabnike, ki vedno kupujejo določeno blagovno znamko; 

- na deljeno zveste porabnike (so zvesti dvema ali trem znamkam); 

- spremenljivo zveste porabnike (prehajajo med znamkami); 

- porabnike, ki niso zvesti nobeni blagovni znamki.  

Zgraditev čustvene vezi do stranke je eden izmed mnogo elementov ustvarjanja dodatne 

vrednosti. Čustva so ključnega pomena za razumevanje obnašanja potrošnikov. To je tudi 

eden izmed razlogov, da se ekološke blagovne znamke močno pozicionirajo na trgu (Russo 

2010). 

 

Slika 17: Zvestoba med ponudniki in potrošniki 
Vir: Filipič Orel 2011, 10. 

Psihološki proces, ki povezuje ljudi in blagovne znamke, seže globoko v zavest socialnih bitij. 

Tržne aktivnosti so usmerjene k skupinam, ne k posameznikom, zato prepoznavanje 

blagovnih znamk temelji na simbolih, ki jih te vsebujejo, so pa prepoznavni tudi drugim 

ljudem (Gajić in Urh 2009, 113). Vukasovićeva (2013, 56) trdi, da je premoženje blagovne 

znamke tem višje, čim višje so zvestoba blagovni znamki, zavedanje o obstoju blagovne 

znamke, zaznana kakovost blagovne znamke ter jasnost asociacij, povezanih z blagovno 

znamko. 

Avsec (2014) ugotavlja, da so podjetja včasih bolj obremenjena s pridobivanjem novih 

kupcev, namesto, da bi se osredotočili na grajenje odnosov z obstoječimi ter bi v njih vzbujali 

željo po novih in dodatnih nakupih. Pravi, da so raziskave pokazale, da pridobivanje novih 

kupcev stane do sedemkrat več kot zadrževanje obstoječih. 
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Najboljše taktike za povečanje lojalnosti kupcev (Avsec 2014): 

- Izpostavite zveste privržence in postali bodo dragoceno tržno sredstvo. 

- Nagradite svoje privržence (pozanimajte se o njihovih interesih, da jih bolje spoznate). 

- Upoštevajte glas strank (upoštevajte mnenja in predloge). 

- Bodite dosegljivi takrat, ko te stranke najbolj potrebujejo. 

- Kupcem dajte tisto, česar ne dobijo pri konkurenci. 

- Strankam predlagajte rešitve, ki so vezane na vaš produkt ali storitev. 

- Kakovost naj bo prioriteta. 
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5 PREDSTAVITEV SI.MOBILOVE EKOLOŠKE BLAGOVNE ZNAMKE 

V podjetju Si.mobil ustvarjajo napredne, enostavne in brezskrbne komunikacijske storitve, ki 

ljudem resnično koristijo. Njihovo poslovanje je odgovorno, skrbno in preudarno. Njihova 

vizija se glasi: »Napredni danes, odgovorni za jutri, zanesljivi za vedno.« Poslanstvo pa je 

izkoristiti tehnologijo za ustvarjanje prostora za iskreno bližino (Si.mobil 2015c). 

Ključni element dobrega poslovanja je poznavanje uporabnika, njegovih potreb in navad 

(Si.mobil 2013, 11).  

Pomemben element njihove kulture in vrednot je etično ter transparentno poslovanje. Za 

podjetje ni pomembno samo, kakšne rezultate dosegajo, ampak tudi način, kako jih dosegajo 

(Si.mobil 2015d). 

 

Slika 18: Logotip podjetja Si.mobil 

Vir: Si.mobil 2015b, 1. 

Krogi so sestavni del simbola, izhajajo iz pike v klicaju v napisu Si.mobil. Obarvani so z 

močno zeleno barvo, ki izraža samozavest, individualizem in svežino. Je pozitivna barva, ki 

vsebuje veliko svetlobe in izstopa iz preostalega teksta (Prijanovič 2004, 40). Trije krogi, ki 

so povezani, predstavljajo skupnost, komunikacijo in povezanost. Predstavljajo tri vrednote 

Si.mobila, in sicer profesionalnost, usmerjenost k uporabniku ter vrednost za ceno (Ferk 2011, 

32). 

Blagovna znamka Si.mobil je vizualno sestavljena iz celotnega imena podjetja. Postavljen je v 

eni vrsti. Črki »s« in »i«, ki se spremeni v klicaj, sta odebeljeni in izstopata iz ozadja, kot 

simbol osredotočenosti na posameznika (Prijanovič 2004, 40). 

5.1 Re.misli 

Filozofija Re.misli je prispodoba za vse, kar v podjetju počnejo v okviru družbene in okoljske 

odgovornosti, etike ter načina poslovanja (Si.mobil 2014a, 9). V podjetju so mnenja, da se 
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prizadevanje za boljšo kakovost življenja začne že pri posamezniku, saj vsako dejanje 

pripomore k lepšemu in odgovornejšemu (so)bivanju (Si.mobil 2009, 39). 

Z namenom, da bi v aktivnosti, povezane z okoljem, čim bolj vključili zaposlene, so 

ustanovili interni Eko tim. Ti sodelavci so nosilci filozofije Re.misli in skupaj iščejo 

inovativne rešitve. Filozofijo širijo med ostale zaposlene in jih spodbujajo k spremembam ter 

odgovornemu ravnanju do okolja (Si.mobil 2014a, 16). 

Re.misli povezuje njihove okoljske zaveze: recikliraj, ponovno uporabi, zmanjšaj in predvsem 

ponovno premisli, kaj in kje (u)porabljaš. Izhaja iz koncepta (Rethink, Reduce, Reuse in 

Recycle), ki je v širši družbi že dodobra sprejet ter povzema okoljsko zavest in odgovornost 

posameznikov ter organizacij. Namenjen je vsem, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, 

in se zavedajo, da šteje vsako dejanje (Si.mobil 2008a, 46). 

Re.misli je povabilo k ponovnemu premisleku o tem, kaj, kje in zakaj (u)porabljam. Zasnovan 

je kot ideja o odgovornem bivanju na Zemlji, ki je za nas vse ista in je ena sama – in je v 

nevarnosti (Si.mobil 2014b, 32). 

 

Slika 19: Logotip podjetja Si.mobil 

Vir: Sklad Si.voda 2015b. 

Re.misli je optimističen, kreativen in včasih navihan. Je eko šik. Če je zelen, ni zelen od 

zavisti, marveč od zavesti, da nam beseda ekologija ni tuja in da razumemo, da nas kot 

odgovornega posameznika obvezuje. Re.misli pomeni aktivno udeležbo – pove, da nam ni 

vseeno, v kakšnem okolju živimo in da v ta namen ne stojimo križem rok. Da se zavedamo, 

da v skrbi za čistejše okolje štejeta vsak posameznik in vsaka, na videz še tako nepomembna 

gesta (Si.mobil 2014b, 32). 

Njihove okoljske aktivnosti pokrivajo zlasti štiri področja (Si.mobil 2015a): 

- učinkovito ravnanje z viri (energetsko učinkovito omrežje, energetsko učinkoviti poslovni 

in prodajni prostori); 

- ponudba do okolja prijaznih izdelkov in storitev (e-račun, e-arhiv, e-podpis …); 

- ozaveščanje in usposabljanje sodelavcev v okoljske dejavnosti; 

- dvig zavedanja o pomenu okoljskih aktivnosti med vsemi deležniki. 
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Navedli bomo le nekaj dejavnosti, s katerimi podjetje Si.mobil želi spodbuditi pravilno 

razmišljanje do okolja in dobrin, ki nas obdajajo. 

Vožnja s kolesom – en avto manj! 

 

Slika 20: Kolesa in skiroji, »Vožnja s kolesom – en avto manj!« 

Vir: Si.mobil 2014b, 17. 

Zmanjšajmo izpuste CO2  

Moj odtis v obliki nalepke (Moje CO2 odtise) so v podjetju Si.mobil nalepili na stopnice in na 

sprednji del dvigala. Poudarjajo, da z majhnimi koraki lahko vodijo do velikih sprememb 

(Traven 2011, 4). 

 

Slika 21: Nalepke na stopnišču »Moj CO2 odtis« 

Vir: Si.mobil 2008b, 7. 
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Računalniki in monitorji 

Računalnik 30 odstotkov energije porabi za aktivno delovanje, kar 70 odstotkov pa v času, ko 

je v stanju pripravljenosti in ga ne uporabljamo. Velik porabnik energije je ohranjevalnik 

zaslona, ki porabi več energije kot pa aktivno delo v Wordu ali Excelu. Že za krajši polurni 

odmor se torej izplača ugasniti monitor (Finance 2009, 2). 

 

Slika 22: Varčevanje z elektriko 

Vir: Si.mobil 2008b, 6. 

Mobilni telefoni in recikliranje 

Mobilni telefoni zaradi številnih do okolja škodljivih snovi po preteku svoje življenjske dobe 

ne sodijo na smetišče, ampak v razgradnjo, kjer jih popravijo in usposobijo za uporabo v 

državah tretjega sveta ali pa razstavijo na posamezne elemente, s čimer pridobijo dragocene 

reciklirane surovine za nadaljnjo uporabo (Ministrstvo za okolje in prostor 2015). 

ECO telefon pripomore k trajnostnemu razvoju okolja že v fazi izdelave, potem pa tudi 

razgradnje dotrajanega telefona, saj je izpust emisij CO2 bistveno nižji. Elektronika je v celoti 

izdelana brez težkih in do okolja škodljivih kovin, telefon ima tudi poseben alarm, ki se 

sproži, ko je aparat popolnoma napolnjen in nakaže, da se lahko izključi iz električnega 

omrežja (Dnevnik 2009). 

 

Slika 23: Eko telefon 

Vir: Si.mobil 2014b, 36. 
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Recikliranje telefonov, baterij in polnilcev 

Ljudje se premalo zavedamo, kako škodljivo je odlaganje starih telefonov na smetišča. 

Recikliranje mobilnih telefonov omogoča prihranek energije in ponovno uporabo materialov 

(Traven 2011, 10). 

  

Slika 24: Zbiralniki za telefone, ki gredo v recikliranje 

Vir: Si.mobil 2014b, 30. 

5.2 Sklad Si.voda 

V Si.mobilu se leta 2009 ustanovili Sklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode. Je 

neprofitna organizacija, ki želi s strokovnim pristopom ozaveščati, kako pomembna je voda, 

kakšen je vpliv ljudi nanjo, in investirati v reševanje kakovosti voda v Sloveniji (Si.mobil 

2010, 34). 

 

Slika 25: Logotip Sklad Si.voda 

Vir: Si.mobil 2015b. 

Njihova vizija je s trajnostnim pristopom skrbeti, da bo čista in zdrava voda na voljo tudi 

prihodnjim generacijam (Si.mobil 2013, 45). Namen in poslanstvo pa so ozaveščanje, 

promoviranje ter investicije v projekte, ki prispevajo k čistejšim in bolj zdravim vodam ter na 

splošno prispevajo k izboljšanju stanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave v 

Sloveniji. Sredstva vlagajo predvsem v izboljšanje naravnih življenjskih okolij, v kvalitetno 

vodovodno napeljavo in naprave za zmanjšano porabo vode ter večjo kakovost le-te (Sklad 

Si.voda 2009, 2). 
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Slika 26: Prispevajte v sklad 

Vir: Sklad Si.voda 2015b, 5 

Sklad Si.voda (2014, 2) prejema finančna sredstva iz: 

- prispevkov fizičnih oseb (z vklopom opcije Re.misli se Si.mobilovi naročniki zavežejo, da 

bodo vsak mesec v Sklad Si.voda prispevali 1 EUR); 

- prispevkov pravnih oseb; 

- prispevkov družbe Si.mobil: 

- 1 EUR za vsak elektronski račun, na katerega se bodo naročili Si.mobilovi uporabniki, 

- 1 EUR za vsak telefon, ki ga bodo uporabniki prinesli v reciklažo v njihove prodajne 

centre, 

- 1 EUR za vsako vklopljeno Opcijo Re.misli, 

- 1 EUR za vsako poslano sporočilo na 1919 s ključno besedo SIVODA. 

Projekti Sklada Si.voda so (Sklad Si.voda 2015a): 

- rastlinska čistilna naprava v učilnici v naravi v Modražah, občina Poljčane; 

- rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku; 

- rastlinska čistilna naprava na izletniški točki Lisca nad Sevnico; 

- gradnja zbiralnika deževnice in postavitev pitnikov v vrtcu Hansa Christiana Andersena v 

Ljubljani; 

- biološka čistilna naprava v Eko osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, podružnica 

Lučine; 

- podpora Iniciativi Inštituta za vodo RS za vpis kranjske stene v register žive kulturne 

dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS; 

- pitniki v štirih enotah vrtca Mojca v Ljubljani. 

Dosedanje raziskave o vplivu ekološkega marketinškega komuniciranja na odločitve 

potrošnikov 

Naloga podjetij je, da potrošnike, ki želijo kupovati ekološke izdelke, popeljejo na pravo pot 

in jih seznanijo ter motivirajo za ekologijo. Leta 2007 so v svetovalnem podjetju 

McKinsey&Company opravili raziskavo, v kateri je sodelovalo 7.751 potrošnikov. Raziskava 

je bila opravljena v osmih večjih razvitih državah. Rezultati so pokazali, da so potrošniki 

(87 %) zaskrbljeni zaradi okoljskih in družbenih vplivov izdelkov, vendar bi kupilo ekološke 

izdelke samo 33 % vprašanih. Veliko anketirancev je prepričanih, da so cene ekoloških 
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izdelkov previsoke, poleg tega dvomijo o njihovi kakovost. Na podlagi ugotovitev 

MCkinsey&Company morajo podjetja, če želijo prodati več ekoloških izdelkov, odstraniti pet 

ključnih ovir, in sicer (Bonini in Oppenheim 2008): 

- potrošnike morajo bolj ozavestiti o koristih in prednostih ekoloških izdelkov; 

- dvigniti morajo raven kakovosti izdelkov, saj imajo potrošniki negativne predstave o 

ekoloških izdelkih; 

- potrošniki ne zaupajo ekološkim trditvam zaradi številnih zavajanj proizvajalcev; 

- ekološki izdelki so predragi, zato morajo potrošniki dobiti več za njihov denar; 

- ekološki izdelki so običajnemu potrošniku slabo dostopni. 

In kako je z ekološkimi trditvami v oglasih? Jim potrošniki zaupajo ali dvomijo o njih? Jih 

podjetja zavajajo? 

Richard Dahl (2010) v svojem članku, ki ga je objavil v »Environmentalu Health 

Perspectives«, pripoveduje, da je leta 2009 podjetje TerraChoice Enviromental Marketing 

izdalo drugo študijo o prepoznavanju ekoloških trditev v oglaševanju. V raziskavi je 

sodelovalo 2.219 oseb, rezultati pa so pokazali, da so ekološke trditve v oglasih glede na leto 

2007 zrasle kar za 79 %. Ugotovili so tudi, da je bilo kar 98 % ekoloških trditev zavajajočih, 

zato so raziskovalci mnenja, da se zavajanje potrošnikov stopnjuje.  

Študija o potrošnikovem dojemanju in nakupovalnih navadah (Ganguly 2010) kaže vedno 

večje zanimanje za nakup izdelkov iz okoljsko trajnostnih družb. Ekološki potrošniki so 

zaskrbljeni glede okolja, podnebnih sprememb, krčenja gozdov, porabe energije, 

onesnaževanja voda in odlaganja strupenih odpadkov. Leta 2010 je bila izvedena anketa, v 

kateri je sodelovalo 9.000 ljudi iz osmih držav, in sicer ZDA, Velike Britanije, Francije, 

Nemčije, Kitajske, Indije, Brazilije ter Avstralije. Ugotovljeno je bilo, da več kot 60 % 

potrošnikov raje kupuje od okoljsko odgovornih podjetij. Trg ekoloških izdelkov se še vedno 

razvija, zlasti v državah v razvoju. Visoki stroški so še vedno velika ovira za nakup do okolja 

prijaznih izdelkov in imajo veliko vlogo pri odločanju o nakupu. V ZDA sta največji težavi 

zlasti energetska učinkovitost in razvoj gospodarstva. Ta problem je izpostavilo 79 % 

vprašanih. Posamezniki so poročali, da bi v letu 2010 za ekološke izdelke porabili manj 

denarja kot pa leto prej. V raziskavi so poročali o desetih najboljših blagovnih znamkah, ki so 

ekološko ozaveščene. To so Bees Burt, Whole Foods, Tom’s of Maine, Trader Joe’s, Google, 

Aveeno, S. C. Johnson, Publix, Microsoft in Ikea. Navedena podjetja se ukvarjajo s prodajo 

različnih izdelkov in storitev, imajo različno velikost, kulturo ter vrednote. V raziskavi je 

ugotovljeno, da si kupci želijo kupiti ekološke izdelke, vendar pa morajo o nakupu temeljito 

premisliti zaradi višje cene izdelkov. Dolžnost podjetij je, da zagotovijo otipljive dokaze, 

skupaj s potrošniki, in na ta način prispevajo k spremembam na bolje. 
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V tem poglavju smo predstavili namen in cilj empirične raziskave, opisali metodologijo 

raziskave, vzorec ter osnovne statistične analize. Ob koncu poglavja smo preverjali 

zastavljene hipoteze. 

6.1 Metodologija 

V podpoglavju smo predstavili metodo zbiranja in metode analize podatkov. 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby Smith, Thorpe 

in Lowe 2007, 163–169). Za metodo zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik 

zaprtega tipa (priloga 1), ki je bil sestavljen iz treh delov: 

- prvi del: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, stopnja pridobljene 

izobrazbe, status, vrsta uporabnika); 

- drugi del: vprašanja s področja mobilne telefonije anketiranih oseb (vrsta pogovornega 

paketa, vrsta mobilnega telefona, pogostost menjave mobilnega aparata, način uporabe 

mobilnega aparata); 

- tretji del: vprašanja s področja ekološkega marketinškega komuniciranja. 

V tretjem delu so anketirane osebe stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami s področja 

lastnih ekoloških usmeritev uporabe mobilne telefonije in stopnjo uspešnosti marketinškega 

komuniciranja podjetja Si.mobil podale na lestvici od 1 do 5 (Likertova petstopenjska 

ocenjevalna lestvica), kjer je 1 pomenila, »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se 

strinjam«. Vmesne ocene ustrezajo vrednostni lestvici. Zanesljivost merjenja v tem delu smo 

preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je znašal 0,834 (vrednost nad 0,800 pomeni, 

da je zanesljivost vprašalnika zelo dobra) (preglednica 4) – izidi raziskave so zanesljivi (Field 

2013).  

Preglednica 4: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Cronbachov koeficient alfa 

(Statistika zanesljivosti) Število enot 

0,834 20 

Anketni vprašalnik je bil izdelan v elektronski obliki, povezavo do njega smo nato objavili na 

spletnih portalih Facebook, Google+ in Twitter. Anketni vprašalnik smo predhodno testirali s 

pomočjo šestih naključno izbranih in v vzorec vključenih oseb. Težav z razumevanjem trditev 

v anketnem vprašalniku ni bilo, zato smo ga pustili nespremenjenega. 

Anketiranje je potekalo v januarju in februarju 2015. Pred izvedbo raziskave smo pridobili 

soglasje uprave izbrane organizacije (Si.mobil). 
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Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. 

Naredili smo opisno statistiko (izračun frekvenc, srednjih vrednosti in standardnega odklona) 

posameznih spremenljivk. Izvedli smo tudi t-test, analizo variance – ANOVO, hi-kvadrat 

preizkus in korelacijsko analizo. Pridobljene podatke smo tabelarično in grafično prikazali ter 

jih opisno analizirali in pojasnili. 

6.2 Opis vzorca 

V raziskavo smo vključili zasebne uporabnike storitev Si.mobil, s področja Slovenije, ki so 

hkrati tudi uporabniki spletnih socialnih omrežij Facebook, Google+ in Twitter, kar je 

predstavljalo tudi vzorec (priložnosten in ne reprezentativen vzorec) anketiranih oseb. V času 

anketiranja smo prejeli 234 popolnoma rešenih vprašalnikov. Ker so 8 anketnih vprašalnikov 

rešile osebe, ki niso zasebni uporabniki Si.mobila, smo te iz raziskave izključili. Tako v 

nadaljevanju prikazujemo rezultate analize 226 v celoti rešenih vprašalnikov, kar je več, kot 

smo predvidevali. 

Ženske so izpolnile 141 vprašalnikov (62,4 %), moški pa 85 vprašalnikov (37,6 %). V 

povprečju so anketirane osebe stare od 21 do 30 let (55,3 %), s končano srednjo šolo (46,5 %) 

in so zaposlene (42,5 %). Ostali podatki so razvidni v preglednici 5. 
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Preglednica 5: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor f f % 

Spol Moški 85 37,6 

 Ženski 141 62,4 

Starost Do 20 let 31 13,7 

 Od 21 do 30 let 125 55,3 

 Od 31 do 40 let 41 18,1 

 Od 41 do 50 let 22 9,7 

 Od 51 do 60 let 6 2,7 

 Nad 61 let 1 0,4 

Izobrazba Osnovna šola 21 9,3 

 Srednja šola 105 46,5 

 Višja/visokošolska strokovna izobrazba 24 10,6 

 Univerzitetna izobrazba 70 31,0 

 Specializacija ali magisterij 4 1,8 

 Doktorat znanosti 2 0,9 

Status Osnovnošolec 7 3,1 

 Dijak 15 6,6 

 Študent 71 31,4 

 Zaposlen 96 42,5 

 Nezaposlen 35 15,5 

 Upokojenec 2 0,9 

Skupaj:  226 100,0 

6.3 Osnovne statistične analize 

Večini anketiranih oseb (92,9 % anketiranih) je pri odločitvi za izbor mobilnega operaterja 

najpomembnejša ugodna cena storitev, sledijo ugodne cene mobilnih naprav (57,5 % 

anketiranih), varna uporaba storitev (40,3 % anketiranih) in etično, učinkovito ter družbeno 

odgovorno poslovanje mobilnega operaterja (36,3 % anketiranih) – slika 27. 
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Slika 27: Odločitev za izbor mobilnega operaterja 

Večina anketiranih oseb (91,2 %) uporablja pogovorni paket z naročnino (osnovni, neskončni, 

ORTO za mlade ali senior), ostalih 8,8 % anketiranih oseb pa paket brez naročnine 

(predplačniški paket SIMPL, paket SIMPL na račun ali paket SIMPL KIDZ). Prav tako 

večina anketiranih (91,2 %) uporablja pametni mobilni telefon (angl. smartphone), 8,8 % 

anketiranih oseb pa uporablja običajni mobilni telefon. Anketirane osebe v povprečju 

najpogosteje menjajo mobilni telefon na dve leti (65,9 % anketiranih) – slika 28. 

 

Slika 28: Pogostost menjave mobilnega telefona 

V povprečju največ anketiranih oseb mobilni telefon uporablja za telefoniranje (91,6 %) in za 

pošiljanje SMS- in MMS-sporočil (88,9 %), najmanj pa za igranje iger (34,5 %) – slika 29. 
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Slika 29: Uporaba mobilnega telefona 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja lastnih ekoloških usmeritev s področja 

uporabe mobilne telefonije lahko odgovarjale z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in 

sicer: 

- 1 - sploh se ne strinjam;  

- 2 - ne strinjam se; 

- 3 - delno se strinjam, delno se ne strinjam; 

- 4 - strinjam se; 

- 5 - popolnoma se strinjam. 

Podatke v preglednici 6 smo razvrstili padajoče, glede na povprečno vrednost posamezne 

trditve. Iz preglednice je razvidno, da so anketirane osebe namenile v povprečju najvišjo 

oceno trditvi »Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša smetišča in prihranimo na tone 

toplogrednih plinov« (povprečna vrednost = 4,36), najmanjšo pa trditvi »Vklopljeno imam 

opcijo Re.misli in tako vsak mesec prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda« (povprečna vrednost 

= 1,80). Standardni odkloni se gibljejo med 0,86 in 1,59. 
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Preglednica 6: Ekološke usmeritve s področja uporabe mobilne telefonije anketiranih 

oseb 

Trditve 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša smetišča in 

prihranimo na tone toplogrednih plinov. 

4,36 0,86 

Za spremljanje porabe in varnost uporabe uporabljam mobilno 

aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj Si.mobil. 

3,86 1,34 

Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne tiskam računa). 3,54 1,59 

Odslužen mobilni telefon odstranim na ekološko prijazen način 

(oddam na Si.mobilovem centru ali za to primerno drugo mesto). 

3,43 1,40 

Ob pritisku na stikalo se spomnim nalepke Re.misli »Prižgi po 

potrebi«. 

2,09 1,28 

Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak mesec prispevam 

1 EUR v Sklad Si.voda. 

1,80 1,07 

V nadaljevanju so anketirane osebe na postavljene trditve s področja uspešnosti (njihovo 

lastno mnenje) ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil prav tako lahko 

odgovarjale z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

- 1 - sploh se ne strinjam;  

- 2 - ne strinjam se; 

- 3 - delno se strinjam, delno se ne strinjam; 

- 4 - strinjam se; 

- 5 - popolnoma se strinjam. 

Podatke v preglednici 7 smo razvrstili padajoče, glede na povprečno vrednost posamezne 

trditve. Iz preglednice je razvidno, da so anketirane osebe namenile v povprečju najvišjo 

oceno trditvi »Dogodek Žur z razlogom« (povprečna vrednost = 4,15), najmanjšo pa trditvi 

»Z nepridobitno dejavnostjo Sklad Si.voda« (povprečna vrednost = 3,78). Standardni odkloni 

se gibljejo med 0,98 in 1,04. 
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Preglednica 7: Uspešnost ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil 

Trditve 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Dogodek Žur z razlogom2
. 4,15 0,98 

S Si.mobilovo filozofijo Re.misli
3
. 3,88 0,99 

Pridobitev certifikata družini prijazno podjetje. 3,84 0,99 

Ustanovitev Eko tima, v katerega so vključeni zaposleni v 

Si.mobilu. 

3,78 0,99 

Z nepridobitno dejavnostjo Sklad Si.voda
4
. 3,78 1,04 

Anketirane osebe so prav tako morale razvrstiti deset podanih načinov ekološkega 

marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil (Re.misli in Sklad Si.voda) – razvrstili so jih 

od števila 1 do 10, pri čemer je 1 pomenila najmanj učinkovita oblika ekološkega 

marketinškega komuniciranja, številka 10 pa najbolj učinkovita oblika ekološkega 

marketinškega komuniciranja.  

S slike 30 je razvidno (podatki glede na f %), da je internet z največ odstotki (25,2 %) najbolj 

učinkovito ekološko oglaševanje podjetja Si.mobil (Re.misli in Sklad Si.voda), medtem ko so 

nalepke v Si.mobilovih poslovalnicah najmanj učinkovito ekološko oglaševanje podjetja 

Si.mobil (Re.misli in Sklad Si.voda) (15,0 %). 

                                                 
2
 Dogodek Žur z razlogom je namenjen dvigu zavesti med mladimi o pomenu zbiranja sredstev za tiste 

mlade, ki potrebujejo pomoč, ter podpora programom ali projektom, ki prispevajo k razvoju mladih. 
3
 S Si.mobilovo filozofijo Re.misli spodbujajo družbeno in okoljsko odgovornost podjetja. 

4
 Z nepridobitno dejavnostjo Sklad Si.voda financirajo oz. sofinancirajo projekte, ki ohranjajo čiste in 

zdrave vode. 
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Slika 30: Razvrstitev učinkovitosti oglaševanja podjetja Si.mobil glede na f % 

V nadaljevanju so anketirane osebe označile pogostost uporabe posameznih do okolja 

prijaznih aplikacijskih funkcij podjetja Si.mobil tako, da so izbrale eno izmed petih ponujenih 

možnosti, in sicer: 

- 1 - nikoli;  

- 2 - občasno (manj kot 1-krat mesečno); 

- 3 - mesečno; 

- 4 - tedensko; 

- 5 - dnevno. 

Iz preglednice 8 je razvidno, da anketirane osebe v povprečju nikoli ne uporabljajo 

posameznih do okolja prijaznih aplikacijskih funkcij podjetja Si.mobil, kot so: Moja.družina, 

Si.apps, Si.info, Moj Si.mobil, ORTO napovednik, Vem, kaj jem, Razglednica in Moja 

družina. 
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Preglednica 8: Pogostost uporabe do okolja prijaznih aplikacijskih funkcij podjetja 

Si.mobil 

Spremenljivke Število f f % 

Moja.družina Dnevno 6 2,7 

 Tedensko 13 5,8 

 Mesečno 13 5,8 

 Občasno 26 11,5 

 Nikoli 168 74,3 

Si.apps Dnevno 6 2,7 

 Tedensko 8 3,5 

 Mesečno 8 3,5 

 Občasno 47 20,8 

 Nikoli 157 69,5 

Si.info Dnevno 24 10,6 

 Tedensko 36 15,9 

 Mesečno 36 15,9 

 Občasno 53 23,5 

 Nikoli 77 34,1 

Moj Si.mobil Dnevno 18 8,0 

 Tedensko 37 16,4 

 Mesečno 54 23,9 

 Občasno 50 22,1 

 Nikoli 67 29,6 

ORTO napovednik Dnevno 3 1,3 

 Tedensko 3 1,3 

 Mesečno 10 4,4 

 Občasno 36 15,9 

 Nikoli 174 77,0 

Vem, kaj jem Dnevno 3 1,3 

 Tedensko 3 1,3 

 Mesečno 4 1,8 

 Občasno 27 11,9 

 Nikoli 189 83,6 

Razglednica Dnevno 2 0,9 

 Tedensko 0 0,0 

 Mesečno 9 4,0 

 Občasno 28 12,4 

 Nikoli 187 82,7 
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Na koncu so anketirane osebe stopnjo zadovoljstva z ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil ocenile z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in 

sicer: 

- 1 - zelo nezadovoljen;  

- 2 - nezadovoljen; 

- 3 - niti zadovoljen niti zadovoljen; 

- 4 - zadovoljen; 

- 5 - zelo zadovoljen. 

S slike 31 je razvidno, da je 62,8 % anketiranih zadovoljnih z ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil. Povprečna vrednost zadovoljstva z ekološkim 

marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil znaša = 3,67 (standardni odklon = 0,83). 

 

Slika 31: Zadovoljstvo z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil 

6.4 Ekološka usmerjenost anketiranih oseb s področja uporabe mobilne telefonije 

V nadaljevanju smo s pomočjo dvostopenjske cluster analize zasebne uporabnike segmentirali 

glede na njihovo ekološko ozaveščenost. Na ta način smo dobili dve skupini, in sicer skupino 

ekološko ozaveščenih uporabnikov in skupino ekološko neozaveščenih uporabnikov (priloga 

3). Iz preglednice 9 je razvidno, da se prva skupina (ekološko ozaveščeni uporabniki) v 

povprečju bolj strinja z vsemi trditvami s področja ekoloških usmeritev s področja uporabe 

mobilne telefonije – vse razlike so statistično značilne (p < 0,05), razen zadnje trditve 

(p = 0,295), kjer med skupinama ni statistično značilnih razlik (p > 0,05).  
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Preglednica 9: Rezultat in opis skupin segmentiranja 

Karakteristike 

Ekološko ozaveščeni 

uporabniki 

(povprečna vrednost) 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

(povprečna vrednost) 

p 

1 Odslužen mobilni telefon odstranim na 

ekološko prijazen način (oddam v Si.mobilovem 

centru ali za to primerno drugo mesto). 

                            4,08                            2,79 0,000 

Za spremljanje porabe in varnost uporabe 

uporabljam mobilno aplikacijo Si.info in/ali 

spletni portal Moj Si.mobil. 

4,05 3,67 0,000 

2 Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne 

tiskam računa). 
3,91 3,16 0,000 

3 Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak 

mesec prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda. 
2,44 1,16 0,000 

4 Ob pritisku na stikalo se spomnim nalepke 

Re.misli »Prižgi po potrebi«. 
2,86 1,32 0,000 

5 Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša 

smetišča in prihranimo na tone toplogrednih 

plinov. 

4,42 4,30 0,295 

Demografski podatki f % f %  

Spol    

- Moški 39,8 35,4  

- Ženski 60,2 64,6  

Starost    

- Do 20 let 15,0 12,4  

- Od 21 do 30 let 50,4 60,2  

- Od 31 do 40 let 20,4 15,9  

- Od 41 do 50 let 10,6 8,8  

- Od 51 do 60 let 3,5 1,8  

- Nad 61 let 0,0 0,9  

Izobrazba    

- Osnovna šola 8,8 9,7  

- Srednja šola 46,0 46,9  

- Višja/visokošolska strokovna izobrazba 11,5 9,7  

- Univerzitetna izobrazba 30,1 31,9  

- Specializacija ali magisterij 2,7 0,9  

- Doktorat znanosti 0,9 0,9  

Status    

- Osnovnošolec 4,4 1,8  

- Dijak 6,2 7,1  

- Študent 27,4 35,4  

- Zaposlen 47,8 37,2  

- Nezaposlen 13,3 17,7  

- Upokojenec 0,9 0,9  

Število: 113 (50 %) 113 (50 %)  
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Na sliki 32 je tabelarično prikazana razlika med obema skupinama (ekološko ozaveščeni in 

ekološko neozaveščeni uporabniki). 

 

Slika 32: Segmentiranje glede na ekološko ozaveščenost anketiranih oseb 

6.5 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljene hipoteze. 

6.5.1 Hipoteza 1: Večina zasebnih uporabnikov Si.mobila je zadovoljna z ekološkim 

marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo frekvenčne porazdelitve (62,8 % anketiranih zadovoljnih z 

ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil – slika 31), povprečne vrednosti 

(povprečna vrednost zadovoljstva z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja 

Si.mobil = 3,67) in s t-testom (p = 0,002; t = 3,14; df = 225) – preglednica 10. 
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Preglednica 10: Rezultat t-testa 

  

Vprašanje 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vrednost testa = 3,5 

t df 

Sig. (2-

stranska) 

Razlika 

povprečne 

vrednosti 

Prosimo, ocenite skupno 

stopnjo zadovoljstva in 

uspešnost z ekološkim 

marketinškim 

komuniciranjem podjetja 

Si.mobil. 

3,67 0,83 3,138 225 0,002 0,173 

Ugotovitev 

S hipotezo 1 smo predvidevali, da je večina zasebnih uporabnikov Si.mobila zadovoljna z 

ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil.  

Analiza je pokazala, da hipotezo lahko potrdimo in podamo ugotovitev, da je večina zasebnih 

uporabnikov Si.mobila zadovoljna z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja 

Si.mobil. 

6.5.2 Hipoteza 2: Med posameznimi skupinami zasebnih uporabnikov Si.mobil obstaja 

statistično značilna razlika v ocenjevanju ekološkega marketinškega komuniciranja 

podjetja Si.mobil. 

Hipotezo smo preverili s t-testom (spol) in analizo variance – ANOVA (starost, izobrazba, 

status). Analiza je pokazala, da med posameznimi skupinami zasebnih uporabnikov Si.mobil 

ne obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ekološkega marketinškega komuniciranja 

podjetja Si.mobil, in sicer glede na (priloga 5): 

- spol (p = 0,227); 

- starost (p = 0,753); 

- izobrazbo (p = 0,063); 

- status (p = 0,903). 

Ugotovitev 

S hipotezo 2 smo predvidevali, da med posameznimi skupinami zasebnih uporabnikov 

Si.mobil obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ekološkega marketinškega 

komuniciranja podjetja Si.mobil.  
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Analiza je pokazala, da hipoteze ne moremo potrditi, in jo zavračamo. Sledi ugotovitev, da 

med posameznimi skupinami zasebnih uporabnikov Si.mobila ne obstaja statistično značilna 

razlika v ocenjevanju ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil. 

6.5.3 Hipoteza 3: »Ekološki« TV-oglasi (Re.misli) podjetja Si.mobil so najbolj učinkovita 

oblika njihovega ekološkega marketinškega komuniciranja. 

Hipotezo smo preverili z metodo klasifikacije (rangiranja). Glede na vrednost Friedmanovega 

testa (p = 0,000) in Kendallovega W-testa (p = 0,044) (preglednica 11) smo deset podanih 

načinov ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil (Re.misli) razvrstili od 

številke 1 do 10 (številka 1 pomeni najmanj učinkovita oblika ekološkega marketinškega 

komuniciranja, številka 10 pa najbolj učinkovita oblika ekološkega marketinškega 

komuniciranja), in sicer: 

- 10 internet (najbolj učinkovita oblika ekološkega marketinškega komuniciranja);  

- 9 TV-oglasi; 

- elektronska sporočila; 

- oglasni panoji; 

- avtobusni oglasi; 

- 5 brošure, katalogi, prospekti; 

- 4 radio; 

- 3 nalepke v Si.mobilovih poslovalnicah; 

- 2 kino; 

- 1 časopisje (najmanj učinkovita oblika ekološkega marketinškega komuniciranja). 

Preglednica 11: Rezultat Friedmanovega in Kendallovega W-testa 

Rezultat Število enot 

N 226 

Hi-kvadrat 88,689 

df 9 

Friedmanov test  0,000 

Kendallov W-test: 0,044 

Analiza je pokazala, da je internet najbolj učinkovita oblika ekološkega marketinškega 

komuniciranja, najmanj pa časopisje (priloga 6). 

Ugotovitev 

S hipotezo 3 smo predvidevali, da so »ekološki« TV-oglasi podjetja Si.mobil najbolj 

učinkovita oblika njihovega ekološkega marketinškega komuniciranja.  
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Analiza je pokazala, da hipoteze ne moremo potrditi, in jo zavračamo. Tako podamo 

ugotovitev, da »ekološki« TV-oglasi podjetja Si.mobil niso najbolj učinkovita oblika 

njihovega ekološkega marketinškega komuniciranja. 

6.5.4 Hipoteza 4: Ekološko ozaveščeni zasebni uporabniki Si.mobila pogosteje 

uporabljajo do okolja prijazne aplikacijske funkcije Si.mobil (e-račun, Si.info, Moj 

Si.mobil ipd.). 

Hipotezo smo preverili s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Iz preglednice 12 je 

razvidno, da več kot tri četrtine zasebnih uporabnikov ne uporablja do okolja prijazne 

aplikacijske funkcije Si.mobil, razen Si.info (aplikacija za mobilni telefon, na voljo na 

različnih platformah5, s katero lahko uporabnik preverja svojo porabo, poišče najbližje 

prodajno mesto, preveri cene storitev v tujini ipd.) ter Moj Si.mobil (e-račun, spremembe 

naročniškega paketa, nadzor nad porabo, vklop in izklop dodatnih storitev ipd.). Kljub temu 

pa med posameznima skupinama obstajajo statistično značilne razlike. Iz preglednice je 

razvidno, da ekološko ozaveščeni zasebni uporabniki Si.mobil pogosteje uporabljajo do 

okolja prijazne aplikacijske funkcije.  

                                                 
5
 Android, iOS, Windows Phone in BlackBerry … 
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Preglednica 12: Rezultat in opis skupin segmentiranja 

Do okolja prijazne aplikacijske 

funkcije Si.mobil 

Ekološko ozaveščeni 

uporabniki (f) 

Ekološko neozaveščeni 

uporabniki (f) 
p 

Moja.družina Dnevno 4 2 0,007 

 Tedensko 10 3  

 Mesečno 8 5  

 Občasno 19 7  

 Nikoli 72 96  

Si.apps Dnevno 6 0 0,000 

 Tedensko 5 3  

 Mesečno 5 3  

 Občasno 33 14  

 Nikoli 64 93  

Si.info Dnevno 16 8 0,013 

 Tedensko 16 20  

 Mesečno 16 20  

 Občasno 35 18  

 Nikoli 30 47  

Moj Si.mobil Dnevno 10 8 0,049 

 Tedensko 17 20  

 Mesečno 27 27  

 Občasno 35 17  

 Nikoli 24 41  

ORTO napovednik Dnevno 2 1 0,004 

 Tedensko 2 1  

 Mesečno 6 4  

 Občasno 28 8  

 Nikoli 75 99  

Vem, kaj jem Dnevno 1 2 0,002 

 Tedensko 3 0  

 Mesečno 3 1  

 Občasno 22 5  

 Nikoli 84 105  

Razglednica Dnevno 1 1 0,000 

 Tedensko 0 0  

 Mesečno 6 3  

 Občasno 25 3  

 Nikoli 81 106  

Število 113 113  

Ugotovitev 

S hipotezo 4 smo predvidevali, da ekološko ozaveščeni zasebni uporabniki Si.mobila 

pogosteje uporabljajo do okolja prijazne aplikacijske funkcije Si.mobil.  
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Analiza je pokazala, da hipotezo lahko potrdimo in podamo ugotovitev, da ekološko 

ozaveščeni zasebni uporabniki Si.mobila pogosteje uporabljajo do okolja prijazne aplikacijske 

funkcije Si.mobil. 

6.6 Ugotovitve raziskovanja 

V raziskavi empiričnega dela magistrske naloge smo izbrali zasebne uporabnike storitev 

Si.mobil s področja Slovenije, ki so v januarju in februarju 2015 dostopali do spletnih 

socialnih omrežij Facebook, Google+ in Twitter (priložnosten in nereprezentativen vzorec) – 

uporabniki teh spletnih socialnih omrežij. V empiričnem delu raziskave smo uporabili 

kvantitativno metodo raziskovanja (anketni vprašalnik). Prejeli smo 226 v celoti izpolnjenih 

vpršalnikov.  

Iz raziskave je razvidno, da večina anketiranih oseb uporablja pogovorni paket z naročnino 

(osnovni, neskončni, ORTO za mlade ali senior), v lasti pa imajo pametni mobilni telefon 

(angl. smartphone). Pri odločitvi za izbor mobilnega operaterja jim je najpomembnejša 

ugodna cena storitev. Mobilni telefon v povprečju največ anketiranih oseb uporablja za 

telefoniranje ter pošiljanje SMS- in MMS-sporočil, tega pa najpogosteje menjajo na dve leti. 

Anketirane osebe so na vprašanje glede lastnih ekoloških usmeritev s področja uporabe 

mobilne telefonije podale v povprečju najvišjo oceno trditvi »Z recikliranjem izdelkov 

razbremenimo naša smetišča in prihranimo na tone toplogrednih plinov« in »Za spremljanje 

porabe in varnost uporabe uporabljam mobilno aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj 

Si.mobil«.  

V nadaljevanju smo anketirane osebe povprašali o njihovem mnenju glede uspešnosti 

ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil. Med najbolj uspešno ekološko 

marketinško komuniciranje podjetja Si.mobil so anketirane osebe uvrstile dogodek Žur z 

razlogom, kot najbolj učinkovito obliko ekološkega marketinškega komuniciranja pa so 

izpostavili internet in TV-oglase. 

Anketirane osebe smo tudi povprašali o njihovi pogostosti uporabe posameznih do okolja 

prijaznih aplikacijskih funkcij podjetja Si.mobil. Rezultati analize so pokazali, da anketirane 

osebe v povprečju nikoli ne uporabljajo posameznih do okolja prijaznih aplikacijskih funkcij 

podjetja Si.mobil, kot so: Moja.družina, Si.apps, Si.info, Moj Si.mobil, ORTO napovednik, 

Vem, kaj jem, Razglednica in Moja družina.  

V nadaljevanju smo zasebne uporabnike segmentirali glede na njihovo ekološko 

ozaveščenost - razvrstili smo jih v skupino ekološko ozaveščenih uporabnikov in skupino 

ekološko neozaveščenih uporabnikov. Analiza je pokazala, da se ekološko ozaveščeni 

uporabniki v povprečju bolj strinjajo z vsemi trditvami s področja ekoloških usmeritev s 

področja uporabe mobilne telefonije kot ekološko neozaveščeni uporabniki (odslužen mobilni 
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telefon odstranijo na ekološko prijazen način, za spremljanje porabe in varnost uporabe 

uporabljajo mobilno aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj Si.mobil, pri plačilu storitev 

uporabljajo e-račun ipd.). 

Pri preverjanju hipotez smo ugotovili, da je večina zasebnih uporabnikov Si.mobila 

zadovoljna z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil (Hipoteza 1). 

Ugotovili smo tudi, da med posameznimi skupinami zasebnih uporabnikov Si.mobil ne 

obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ekološkega marketinškega komuniciranja 

podjetja Si.mobil (Hipoteza 2) in da »ekološki« TV-oglasi podjetja Si.mobil niso najbolj 

učinkovita oblika njihovega ekološkega marketinškega komuniciranja (Hipoteza 3). Nadalje 

smo ugotovili, da ekološko ozaveščeni zasebni uporabniki Si.mobila pogosteje uporabljajo do 

okolja prijazne aplikacijske funkcije Si.mobil (Hipoteza 4). 

6.7 Prispevek k stroki 

Prispevek k stroki je skupek teoretičnih in empiričnih ugotovitev magistrske naloge. 

Teoretične ugotovitve smo pridobili s proučevanjem domače in tuje literature ter povzeli 

znanja o ekološkem marketinškem komuniciranju. Prispevek naloge k stroki je v tem, da 

podaja nova znanja in spoznanja o vplivu strategije ekološkega marketinškega komuniciranja 

na odločitve potrošnikov. Ekološke marketinške strategije vključujejo razvoj ekoloških 

izdelkov in storitev, ekološko promocijo, ekološko logistiko ter ekološko potrošnjo. Skrb za 

okolje predstavlja za podjetje nove izzive in priložnosti. S proučevanjem različne literature 

smo ugotovili, da se število naravovarstvenih potrošnikov povečuje, s tem pa tudi nakup 

tovrstnih izdelkov, čeprav so dražji od običajnih. 

Praktičen prispevek raziskave predstavljajo rezultati raziskave, s pomočjo katerih smo na 

izbrani populaciji preverili vpliv strategije ekološkega marketinškega komuniciranja na 

odločitve potrošnikov na primeru izbranega podjetja Si.mobil.  

Rezultati raziskave naj bi spodbudili pristojne v podjetju Si.mobil k presoji obravnavanih 

priporočil za spodbujanje ekološke ozaveščenosti njihovih uporabnikov. Ugotovitve raziskave 

podajajo usmeritve za nadaljnje raziskovanje na tem področju. Pomembno vlogo pri tem ima 

strategija marketinga, ki je močna vez podjetja s celotno družbo. Je načrt, v katerem si 

podjetje zastavi predvsem marketinške in tudi prodajno-poslovne cilje, ki jih želi doseči. To 

so zlasti prepoznavnost blagovne znamke, povečanje obsega prodaje in dobička, zadrževanje 

obstoječih kupcev ter pridobivanje novih, razumevanje in upoštevanje želja teh, pa tudi 

razširitev ciljnih skupin. Strateška usmeritev v podjetju Si.mobil je postavljanje zgledov in 

dobrih praks za vzpostavitev trajnostnega odnosa do slovenskih voda. Skrb za okolje so v 

Si.mobilu vključili v njihovo dolgoročno poslovno strategijo in v vsakodnevne poslovne 

procese. Z aktivnostmi, s katerimi pomagajo ohranjati okolje, so se usmerili na učinkovito 

ravnanje z energetskimi viri, ohranjajo zdrave in čiste vode, reciklirajo odpadne baterije ter 
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telefone, izvajajo čistilne akcije in usposabljajo zaposlene na področju ekologije (Si.mobil 

2014a, 13).  

6.8 Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje 

Verjamemo, da smo z omenjeno raziskavo prispevali pomemben delček k razumevanju 

ekološkega marketinškega komuniciranja v izbrani organizaciji (Simobil). S ciljem še večjega 

uveljavljanja pomena ekološkega marketinškega komuniciranja predlagamo naslednje: 

- redno izvajanje raziskav s področja ugotavljanja ekološkega marketinškega komuniciranja 

podjetja Si.mobil; 

- izide posameznih raziskav bi bilo smotrno med seboj primerjati in na ta način ugotoviti 

napredek oziroma spremembe, ki so izid ukrepov za izboljšanje ekološkega marketinškega 

komuniciranja podjetja; 

- izvedba raziskave pri drugih mobilnih operaterjih (Telekom, Tušmobil), da bi bila tako 

možna tudi neposredna primerjava med različnimi operaterji na slovenskem trgu. 
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7 SKLEP 

Ekološko marketinško komuniciranje ima v zadnjih letih vse večji pomen za podjetje, 

potrošnika in celotno družbo. Ohranjanje naravnega okolja postaja prioriteta sodobnega 

načina življenja. Veliko podjetij je začelo upoštevati učinke svojih storitev in izdelkov na 

okolje. Ekološko usmerjena podjetja morajo razumeti in sprejeti koncept trajnostnega razvoja. 

Podjetja, ki pri svojem poslovanju varujejo okolje, imajo na trgu boljši ugled, s tem pa 

povečujejo tudi število potrošnikov, ki so ekološko usmerjeni. Ekološko potrošništvo je 

temelj ozaveščanja prebivalstva o okoljskih težavah. Resnične ekološke lastnosti izdelka so 

temelj uspešne ekološke blagovne znamke. Z vzponom ekološkega trenda pa se vedno bolj 

kažejo lažne obljube proizvajalcev o njihovem ekološkem poslovanju in posledično zavajanje 

potrošnikov. Včasih se nam dozdeva, da je ekološka blagovna znamka samo pretveza, s 

katero kupca prepričamo, da za neki izdelek ali storitev plača več, kot pa je ta dejansko tudi 

vreden. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili pojem marketing in marketinško 

komuniciranje ter različne poglede avtorjev na ta dva pojma. Predstavili smo njun pomen za 

podjetje in celotno družbo ter na kratko prikazali orodja marketinškega komuniciranja 

(oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, osebna prodaja, neposredno trženje). 

Na kratko smo predstavili tudi pojem zavajanje potrošnikov in prišli do sklepa, da veliko 

podjetij porabi denar samo za ustvarjanje vtisa, da so ekološko usmerjena. V resnici pa s 

svojimi dejanji še vedno uničujejo svet okoli sebe. V nadaljevanju smo opredelili filozofijo o 

ekološkem marketingu, predstavili ekološkega potrošnika in predstavili ekološko blagovno 

znamko. Za primer poglobljenega raziskovanja in proučevanja smo izbrali podjetje Si.mobil, 

ki je eno izmed najuspešnejših podjetij v Sloveniji. Njihovo poslanstvo je usmeritev k 

potrošniku in ohranjanju okolja. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja v obliki 

anketiranja. Ugotovili smo, da je večina zasebnih uporabnikov Si.mobila zadovoljna z 

ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. Analiza je pokazala, da je 

internet najbolj učinkovita oblika ekološkega marketinškega komuniciranja v Si.mobilu, 

najmanj pa časopisje. Raziskava je pokazala, da anketirane osebe v povprečju nikoli ne 

uporabljajo posameznih do okolja prijaznih aplikacijskih funkcij podjetja Si.mobil, kot so: 

Moja.družina, Si.apps, Si.info, Moj Si.mobil, ORTO napovednik, Vem, kaj jem, Razglednica 

in Moja družina.  

Hipoteze, v kateri smo predvidevali, da med posameznimi skupinami zasebnih uporabnikov 

Si.mobila obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ekološkega marketinškega 

komuniciranja podjetja Si.mobil, nismo mogli sprejeti, zato smo jo zavrnili. Prav tako smo 

zavrnili hipotezo, v kateri smo predvidevali, da so ekološki TV-oglasi (Re.misli) podjetja 

Si.mobil najbolj učinkovita oblika njihovega ekološkega marketinškega komuniciranja. 

Hipotezo, s katero smo predvidevali, da je večina zasebnih uporabnikov Si.mobila zadovoljna 
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z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil, smo potrdili. Potrdili smo tudi 

hipotezo, da ekološko ozaveščeni zasebni uporabniki Si.mobil pogosteje uporabljajo do okolja 

prijazne aplikacijske funkcije Si.mobil. 

Si.mobil lahko označimo kot podjetje, ki na trgu posluje s široko paleto izdelkov in storitev. 

Ni več le mobilni operater, ampak je tudi ponudnik celovitih telekomunikacijskih rešitev: 

informacijskih, komunikacijskih in poslovnih. Vse bolj se usmerjajo tudi k varovanju okolja, 

zlasti s projektoma Re.misli in Sklad Si.voda. V okviru projekta Re.misli so v podjetju 

ustanovili interni Eko tim, v katerem prostovoljno sodeluje kar 15 % vseh zaposlenih. Skupaj 

iščejo inovativne rešitve glede varovanja okolja. Sklad Si.voda je samostojna in neodvisna 

institucija, v katero se stekajo sredstva, namenjena ohranjanju zdravih ter čistih voda v 

Sloveniji. Vendar pa naša empirična raziskava kaže, da podjetje Si.mobil premalo seznanja 

svoje uporabnike o svoji okoljski naravnanosti (Re.misli, Sklad Si.voda). Naše ugotovitve 

kažejo, da v podjetju premalo uporabljajo orodja ekološkega marketinškega komuniciranja. 

Njihovi uporabniki najpogosteje zaznajo Si.mobilovo ekološko usmerjenost na internetu in 

prek TV-oglasov. Veliko njihovih uporabnikov tudi ni seznanjenih z uporabo do okolja 

prijaznih aplikacijskih funkcij Si.mobil.  

Naša priporočila podjetju Si.mobil za nadaljnji, še uspešnejši razvoj, so: 

- potreben bi bil večji poudarek oglaševanja in razumljivosti filozofije Re.misli; 

- oglaševanje povezati z akcijo Sklad Si.voda; 

- dati večji poudarek oglaševanju pomembnosti čistih voda in okolja; 

- spodbujati ljudi k ozaveščanju škodljivosti odpadnih baterij in neuporabnih telefonov. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Vpliv strategije ekološkega marketinškega komuniciranja na odločitve potrošnikov 

 

Q1 - 1. Spol:  

 Moški  

 Ženski  

 

Q2 - 2. Starost:  

 Do 20 let  

 Od 20 do 30 let  

 31 - 40 let  

 41 - 50 let  

 51 - 60 let  

 61 - 70 let  

 Nad 70 let  

 

Q3 - 3. Dokončana stopnja izobrazbe:  

 Osnovna šola  

 Srednja šola  

 Višja šola  

 Fakulteta, visoka šola  

 Specializacija ali magisterij  

 Doktorat  

 

Q4 - 4. Status:  

 Osnovnošolec  

 Dijak  

 Študent  

 Zaposlen  

 Nezaposlen  

 Upokojenec  

 

Q5 - 5. Ali ste zasebni uporabnik Si.mobila?  

 Da  

 Ne  

 

 

Q6 - 6. V kolikšni meri so vam določeni dejavniki pomembni pri odločitvi za izbor mobilnega operaterja?  
Možnih je več odgovorov  

 Ugodne cene storitev  

 Ugodne cene mobilnih naprav  

 Etično, učinkovito in družbeno odgovorno poslovanje mobilnega operaterja  

 Varna uporaba storitev (opcija vklopitve varovalk za preprečevanje prevar in nenadzorovanega naraščanja 

stroškov - računa)  
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Q7 - 7. Kateri pogovorni paket Si.mobila uporabljate?  

 Paket z naročnino (osnovni, neskončni, ORTO za mlade, senior)  

 Paket brez naročnine (predplačniški paket SIMPL, paket SIMPL na račun, paket SIMPL KIDZ)  

 

Q8 - 8. Kakšen mobilni telefon uporabljate?  

 Pametni mobilni telefon (angl. smartphone)  

 Običajni mobilni telefon  

 Ne uporabljam mobilnega telefona  

 

Q9 - 9. Kako pogosto menjate mobilni telefon?  

 Večkrat na leto  

 Vsako leto vsaj 1x  

 Na dve leti  

 Na tri leta ali več  

 

Q10 - 10. V kakšne namene najpogosteje uporabljate mobilni aparat?  
Možnih je več odgovorov  

 Za telefoniranje  

 Za pošiljanje SMS- in MMS-sporočil  

 Za igranje iger  

 Za fotografiranje  

 Za brskanje po internetu  

 Za poslušanje glasbe  

 

Q11 - 11. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami svoje ekološke usmeritve uporabe mobilne 

telefonije? Prosimo, da v vsaki vrstici označite, koliko se strinjate s trditvijo.  

 Sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 

Delno se 

strinjam, 

delno se ne 

strinjam 

Strinjam se Popolnoma 

se strinjam 

Odslužen mobilni telefon odstranim na ekološko 

prijazen način (oddam v Si.mobilovem centru ali 

za to primerno drugo mesto). 

     

Za spremljanje porabe in varnost uporabe 

uporabljam mobilno aplikacijo Si.info in/ali 

spletni portal Moj Si.mobil. 

     

Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne tiskam 

računa).      

Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak 

mesec prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda. 
     

Ob pritisku na stikalo, se spomnim nalepke 

Re.misli »Prižgi po potrebi«.      

Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša 

smetišča in prihranimo na tone toplogrednih 

plinov. 

     

 

 



Priloga 1 

 

Q12 - 12. Kako bi ocenili (vaše lastno mnenje) stopnjo uspešnosti ekološkega marketinškega 

komuniciranja podjetja Si.mobil? Prosimo, da v vsaki vrstici označite, koliko se strinjate s trditvijo.  

 

 Zelo 

neuspešno 

Neuspešno Niti 

neuspešno 

niti uspešno 

uspešno Zelo 

uspešno 

Pridobitev certifikata družini prijazno podjetje.      

Ustanovitev Eko tima, v katerega so vključeni 

zaposleni v Si.mobilu. 
     

Dogodek Žur z razlogom je namenjen dvigu 

zavesti med mladimi o pomenu zbiranja sredstev 

za tiste mlade, ki potrebujejo pomoč, ter podpora 

programom ali projektom, ki prispevajo k razvoju 

mladih. 

     

Z nepridobitno dejavnostjo Sklad Si.voda 

financirajo oz. sofinancirajo projekte, ki 

ohranjajo čiste in zdrave vode. 
     

S Si.mobilovo filozofijo Re.misli spodbujajo 

družbeno in okoljsko odgovornost podjetja.      

 

Q13 - 13. Pred vami je naštetih 10 načinov ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil 

(Re.misli in Sklad Si.voda). Razporedite jih od 1 do 10, glede na učinkovitost oglaševanja. Številka 1 

predstavlja najmanj učinkovito oglaševanje, številka 10 pa najbolj učinkovito.  

Oglasni panoji    

TV    

Radio    

Internet    

Časopisje    

Nalepke v Si.mobilovih poslovalnicah    

Avtobusni oglasi    

Kino    

Brošure, katalogi, prospekti    

Elektronska sporočila    

 

Q14 - 14. Kako pogosto uporabljate do okolja prijazne aplikacijske funkcije podjetja Si.mobil?  

 Dnevno Tedensko Mesečno Občasno Nikoli 

Moja.družina      

Si.apps      

Si.info      

Moj Si.mobil      

ORTO napovednik      

Vem, kaj jem      

Razglednica      
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Q15 - 15. Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil.  

 Zelo nezadovoljen/na  

 Nezadovoljen/na  

 Niti zadovoljen/na niti nezadovoljen/na  

 Zadovoljen/na  

 Zelo zadovoljen/na  
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OSNOVNE STATISTIČNE ANALIZE 

Ugodne cene storitev 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ni izbran 16 7,1 7,1 7,1 

Izbran 210 92,9 92,9 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Ugodne cene mobilnih naprav 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ni izbran 96 42,5 42,5 42,5 

Izbran 130 57,5 57,5 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Etično, učinkovito in družbeno odgovorno poslovanje mobilnega operaterja 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ni izbran 144 63,7 63,7 63,7 

Izbran 82 36,3 36,3 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Varna uporaba storitev (opcija vklopitve varovalk za preprečevanje prevar in 

nenadzorovanega naraščanja stroškov - računa) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ni izbran 135 59,7 59,7 59,7 

Izbran 91 40,3 40,3 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Ugodne cene storitev 92,9 % 

Ugodne cene mobilnih naprav 57,5 % 

Etično, učinkovito in družbeno odgovorno poslovanje mobilnega operaterja 36,3 % 

Varna uporaba storitev (opcija vklopitve varovalk za preprečevanje prevar ipd.) 40,3 % 
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92,9 %

57,5 %

36,3 %

40,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0

%

Ugodne cene storitev

Ugodne cene mobilnih naprav

Etično, učinkovito in družbeno odgovorno
poslovanje mobilnega operaterja

Varna uporaba storitev (opcija vklopitve

varovalk za preprečevanje prevar ipd.)

 

 

7. Kateri pogovorni paket Si.mobila uporabljate? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Paket z naročnino (osnovni, 

neskončni, ORTO za mlade, 

senior) 
206 91,2 91,2 91,2 

Paket brez naročnine 

(predplačniški paket SIMPL, 

paket SIMPL na račun, 

paket SIMPL KIDZ) 

20 8,8 8,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

8. Kakšen mobilni telefon uporabljate? 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pametni mobilni telefon 

(angl. smartphone) 
206 91,2 91,2 91,2 

Običajni mobilni telefon 20 8,8 8,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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9. Kako pogosto menjate mobilni telefon? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Večkrat na leto 5 0,2 % 2,2 2,2 

Vsako leto vsaj 1x 16 7,1 % 7,1 9,3 

Na dve leti 149 65,9 % 65,9 75,2 

Na tri leta ali več 56 24,8 % 24,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

0,2 %

7,1 %

65,9 %

24,8 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 %

Večkrat na leto

Vsako leto vsaj 1x

Na dve leti

Na tri leta ali več
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Frequencies 

 

Statistics 

  

Namen 

uporabe 

mobilnega 

aparata 

Za 

telefoniranje 

Za pošiljanje 

SMS- in 

MMS-sporočil Za igranje iger 

Za 

fotografiranje 

Za brskanje 

po internetu 

Za poslušanje 

glasbe 

N Valid 0 226 226 226 226 226 226 

Missing 226 0 0 0 0 0 0 

 

Namen uporabe mobilnega aparata 

Frequency Percent 

226 100,0 

 

Za telefoniranje 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ni izbran 19 8,4 8,4 8,4 

izbran 207 91,6 91,6 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Za pošiljanje SMS- in MMS-sporočil 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ni izbran 25 11,1 11,1 11,1 

izbran 201 88,9 88,9 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Za igranje iger 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ni izbran 148 65,5 65,5 65,5 

izbran 78 34,5 34,5 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Za fotografiranje 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ni izbran 66 29,2 29,2 29,2 

izbran 160 70,8 70,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Za brskanje po internetu 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ni izbran 40 17,7 17,7 17,7 

izbran 186 82,3 82,3 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Za poslušanje glasbe 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ni izbran 145 64,2 64,2 64,2 

izbran 81 35,8 35,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Za telefoniranje 91,6 % 

Za pošiljanje SMS- in MMS- 

sporočil 88,9 % 

Za igranje iger 34,5 % 

Za fotografiranje 70,8 % 

Za brskanje po internetu 82,3 % 

Za poslušanje glasbe 35,8 % 
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Stopnja strinjanja lastne ekološke usmeritve uporabe mobilne telefonije 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Odslužen mobilni telefon odstranim na ekološko prijazen 

način (oddam v Si.mobilovem centru ali za to primerno 

drugo mesto). 

226 3,43 1,398 

Za spremljanje porabe in varnost uporabe uporabljam 

mobilno aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj Si.mobil. 
226 3,86 1,335 

Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne tiskam računa). 226 3,54 1,592 

Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak mesec 

prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda. 
226 1,80 1,071 

Ob pritisku na stikalo, se spomnim nalepke Re.misli »Prižgi 

po potrebi«. 
226 2,09 1,279 

Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša smetišča in 

prihranimo na tone toplogrednih plinov. 
226 4,36 ,859 

Valid N (listwise) 226     

 

Stopnja uspešnosti ekološkega marketinškega komuniciranja podjetja Si.mobil 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Pridobitev certifikata družini prijazno podjetje. 226 3,84 ,995 

Ustanovitev Eko tima, v katerega so vključeni zaposleni v 

Si.mobilu. 
226 3,78 ,994 

Dogodek Žur z razlogom je namenjen dvigu zavesti med 

mladimi o pomenu zbiranja sredstev za tiste mlade, ki 

potrebujejo pomoč, ter podpora programom ali projektom, ki 

prispevajo k razvoju mladih. 

226 4,15 ,977 

Z nepridobitno dejavnostjo Sklad Si.voda financirajo oz. 

sofinancirajo projekte, ki ohranjajo čiste in zdrave vode. 
226 3,78 1,035 

S Si.mobilovo filozofijo Re.misli spodbujajo družbeno in 

okoljsko odgovornost podjetja. 
226 3,88 ,991 

Valid N (listwise) 226     

 

Skupna stopnja zadovoljstva 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in 

uspešnost z ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

226 3,67 ,827 

Valid N (listwise) 226     
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Pogostost uporabe do okolja prijaznih aplikacij 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Moja.družina 226 4,49 1,016 

Si.apps 226 4,51 ,925 

Si.info 226 3,54 1,376 

Moj Si.mobil 226 3,49 1,287 

ORTO napovednik 226 4,66 ,745 

Vem, kaj jem 226 4,75 ,680 

Razglednica 226 4,76 ,608 

Valid N (listwise) 226     

 

Pogostost uporabe do okolja prijaznih aplikacij 

 

Statistics 

  Moja.družina Si.apps Si.info Moj Si.mobil 

ORTO 

napovednik 

Vem, kaj 

jem Razglednica 

N Valid 226 226 226 226 226 226 226 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pogostost uporabe do okolja prijaznih aplikacij 

 

Moja.družina 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dnevno 6 2,7 2,7 2,7 

Tedensko 13 5,8 5,8 8,4 

Mesečno 13 5,8 5,8 14,2 

Občasno 26 11,5 11,5 25,7 

Nikoli 168 74,3 74,3 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

Si.apps 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dnevno 6 2,7 2,7 2,7 

Tedensko 8 3,5 3,5 6,2 

Mesečno 8 3,5 3,5 9,7 

Občasno 47 20,8 20,8 30,5 

Nikoli 157 69,5 69,5 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Si.info 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dnevno 24 10,6 10,6 10,6 

Tedensko 36 15,9 15,9 26,5 

Mesečno 36 15,9 15,9 42,5 

Občasno 53 23,5 23,5 65,9 

Nikoli 77 34,1 34,1 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

Moj Si.mobil 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dnevno 18 8,0 8,0 8,0 

Tedensko 37 16,4 16,4 24,3 

Mesečno 54 23,9 23,9 48,2 

Občasno 50 22,1 22,1 70,4 

Nikoli 67 29,6 29,6 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

ORTO napovednik 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dnevno 3 1,3 1,3 1,3 

Tedensko 3 1,3 1,3 2,7 

Mesečno 10 4,4 4,4 7,1 

Občasno 36 15,9 15,9 23,0 

Nikoli 174 77,0 77,0 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

Vem, kaj jem 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dnevno 3 1,3 1,3 1,3 

Tedensko 3 1,3 1,3 2,7 

Mesečno 4 1,8 1,8 4,4 

Občasno 27 11,9 11,9 16,4 

Nikoli 189 83,6 83,6 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Razglednica 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Dnevno 2 ,9 ,9 ,9 

Mesečno 9 4,0 4,0 4,9 

Občasno 28 12,4 12,4 17,3 

Nikoli 187 82,7 82,7 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

 

Statistics 

  

Oglasn

i 

panoji TV Radio Internet Časopisje 

Nalepke v 

Si.mobilovih 

poslovalnicah 

Avtobus

ni oglasi Kino 

Brošure, 

katalogi, 

prospekti 

Elektrons

ka 

sporočila 

N Valid 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Oglasni panoji 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 11,9 11,9 11,9 

2 21 9,3 9,3 21,2 

3 20 8,8 8,8 30,1 

4 21 9,3 9,3 39,4 

5 22 9,7 9,7 49,1 

6 20 8,8 8,8 58,0 

7 23 10,2 10,2 68,1 

8 38 16,8 16,8 85,0 

9 17 7,5 7,5 92,5 

10 17 7,5 7,5 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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TV 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 31 13,7 13,7 13,7 

2 24 10,6 10,6 24,3 

3 11 4,9 4,9 29,2 

4 6 2,7 2,7 31,9 

5 15 6,6 6,6 38,5 

6 11 4,9 4,9 43,4 

7 12 5,3 5,3 48,7 

8 21 9,3 9,3 58,0 

9 45 19,9 19,9 77,9 

10 50 22,1 22,1 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

Radio 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 6,6 6,6 6,6 

2 23 10,2 10,2 16,8 

3 36 15,9 15,9 32,7 

4 22 9,7 9,7 42,5 

5 24 10,6 10,6 53,1 

6 26 11,5 11,5 64,6 

7 32 14,2 14,2 78,8 

8 27 11,9 11,9 90,7 

9 14 6,2 6,2 96,9 

10 7 3,1 3,1 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Internet 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 8,4 8,4 8,4 

2 21 9,3 9,3 17,7 

3 16 7,1 7,1 24,8 

4 15 6,6 6,6 31,4 

5 13 5,8 5,8 37,2 

6 8 3,5 3,5 40,7 

7 15 6,6 6,6 47,3 

8 25 11,1 11,1 58,4 

9 37 16,4 16,4 74,8 

10 57 25,2 25,2 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

Časopisje 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 7,1 7,1 7,1 

2 33 14,6 14,6 21,7 

3 28 12,4 12,4 34,1 

4 38 16,8 16,8 50,9 

5 32 14,2 14,2 65,0 

6 27 11,9 11,9 77,0 

7 21 9,3 9,3 86,3 

8 14 6,2 6,2 92,5 

9 15 6,6 6,6 99,1 

10 2 ,9 ,9 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Nalepke v Si.mobilovih poslovalnicah 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 34 15,0 15,0 15,0 

2 28 12,4 12,4 27,4 

3 25 11,1 11,1 38,5 

4 19 8,4 8,4 46,9 

5 17 7,5 7,5 54,4 

6 23 10,2 10,2 64,6 

7 22 9,7 9,7 74,3 

8 24 10,6 10,6 85,0 

9 12 5,3 5,3 90,3 

10 22 9,7 9,7 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

Avtobusni oglasi 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 4,0 4,0 4,0 

2 19 8,4 8,4 12,4 

3 27 11,9 11,9 24,3 

4 30 13,3 13,3 37,6 

5 28 12,4 12,4 50,0 

6 34 15,0 15,0 65,0 

7 36 15,9 15,9 81,0 

8 20 8,8 8,8 89,8 

9 15 6,6 6,6 96,5 

10 8 3,5 3,5 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Kino 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 44 19,5 19,5 19,5 

2 27 11,9 11,9 31,4 

3 26 11,5 11,5 42,9 

4 18 8,0 8,0 50,9 

5 17 7,5 7,5 58,4 

6 16 7,1 7,1 65,5 

7 12 5,3 5,3 70,8 

8 16 7,1 7,1 77,9 

9 19 8,4 8,4 86,3 

10 31 13,7 13,7 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

Brošure, katalogi, prospekti 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 8,4 8,4 8,4 

2 18 8,0 8,0 16,4 

3 22 9,7 9,7 26,1 

4 36 15,9 15,9 42,0 

5 33 14,6 14,6 56,6 

6 23 10,2 10,2 66,8 

7 24 10,6 10,6 77,4 

8 16 7,1 7,1 84,5 

9 26 11,5 11,5 96,0 

10 9 4,0 4,0 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Elektronska sporočila 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 6,2 6,2 6,2 

2 12 5,3 5,3 11,5 

3 15 6,6 6,6 18,1 

4 21 9,3 9,3 27,4 

5 25 11,1 11,1 38,5 

6 38 16,8 16,8 55,3 

7 28 12,4 12,4 67,7 

8 25 11,1 11,1 78,8 

9 25 11,1 11,1 89,8 

10 23 10,2 10,2 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Skupna stopnja zadovoljstva 

 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim 

marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

N Valid 226 

Missing 0 

Mean 3,67 

Std. Deviation ,827 

 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja 

Si.mobil. 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zelo nezadovoljen/na 4 1,8 1,8 1,8 

Nezadovoljen/na 11 4,9 4,9 6,6 

Niti zadovoljen/na niti 

nezadovoljen/na 
69 30,5 30,5 37,2 

Zadovoljen/na 113 50,0 50,0 87,2 

Zelo zadovoljen/na 29 12,8 12,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0   

      

  f f % Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zelo nezadovoljen 4 1,8% 1,8 1,8 

Nezadovoljen 11 4,9% 4,9 6,6 

Niti niti  69 30,5% 30,5 37,2 

Zadovoljen 113 50,0% 50,0 87,2 

Zelo zadovoljen 29 12,8% 12,8 100,0 

Total 226 100,0 100,0   
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Descriptive Statistics 

TwoStep Cluster Number N Mean Std. Deviation 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

Odslužen mobilni telefon odstranim na ekološko prijazen 

način (oddam v Si.mobilovem centru ali za to primerno 

drugo mesto). 

113 2,79 1,479 

Za spremljanje porabe in varnost uporabe uporabljam 

mobilno aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj Si.mobil. 

113 3,67 1,612 

Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne tiskam računa). 113 3,16 1,771 

Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak mesec 

prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda. 

113 1,16 ,621 

Ob pritisku na stikalo, se spomnim nalepke Re.misli »Prižgi 

po potrebi«. 

113 1,32 ,771 

Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša smetišča in 

prihranimo na tone toplogrednih plinov. 

113 4,30 ,905 

Valid N (listwise) 113     

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

Odslužen mobilni telefon odstranim na ekološko prijazen 

način (oddam v Si.mobilovem centru ali za to primerno 

drugo mesto). 

113 4,08 ,946 

Za spremljanje porabe in varnost uporabe uporabljam 

mobilno aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj Si.mobil. 

113 4,05 ,953 

Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne tiskam računa). 113 3,91 1,293 

Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak mesec 

prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda. 

113 2,44 1,043 

Ob pritisku na stikalo, se spomnim nalepke Re.misli »Prižgi 

po potrebi«. 

113 2,86 1,224 

Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša smetišča in 

prihranimo na tone toplogrednih plinov. 

113 4,42 ,810 

Valid N (listwise) 113     
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Descriptive Statistics 

TwoStep Cluster Number N Mean Std. Deviation 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

Odslužen mobilni telefon odstranim na ekološko prijazen 

način (oddam v Si.mobilovem centru ali za to primerno drugo 

mesto). 

113 2,79 1,479 

Za spremljanje porabe in varnost uporabe uporabljam 

mobilno aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj Si.mobil. 

113 3,67 1,612 

Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne tiskam računa). 113 3,16 1,771 

Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak mesec 

prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda. 

113 1,16 ,621 

Ob pritisku na stikalo, se spomnim nalepke Re.misli »Prižgi 

po potrebi«. 

113 1,32 ,771 

Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša smetišča in 

prihranimo na tone toplogrednih plinov. 

113 4,30 ,905 

Valid N (listwise) 113     

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

Odslužen mobilni telefon odstranim na ekološko prijazen 

način (oddam na Si.mobilovem centru ali za to primerno 

drugo mesto). 

113 4,08 ,946 

Za spremljanje porabe in varnost uporabe uporabljam 

mobilno aplikacijo Si.info in/ali spletni portal Moj Si.mobil. 

113 4,05 ,953 

Pri plačilu storitev uporabljam e-račun (ne tiskam računa). 113 3,91 1,293 

Vklopljeno imam opcijo Re.misli in tako vsak mesec 

prispevam 1 EUR v Sklad Si.voda. 

113 2,44 1,043 

Ob pritisku na stikalo, se spomnim nalepke Re.misli »Prižgi 

po potrebi«. 

113 2,86 1,224 

Z recikliranjem izdelkov razbremenimo naša smetišča in 

prihranimo na tone toplogrednih plinov. 

113 4,42 ,810 

Valid N (listwise) 113     
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Statistics 

TwoStep Cluster Number 1. Spol 2. Starost 

3. Dokončana 

stopnja izobrazbe 4. Status 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

N Valid 113 113 113 113 

Missing 
0 0 0 0 

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

N Valid 113 113 113 113 

Missing 
0 0 0 0 

 

1. Spol 

TwoStep Cluster Number Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

Valid Moški 45 39,8 39,8 39,8 

Ženski 68 60,2 60,2 100,0 

Total 113 100,0 100,0   

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

Valid Moški 40 35,4 35,4 35,4 

Ženski 73 64,6 64,6 100,0 

Total 113 100,0 100,0   

       

2. Starost 

TwoStep Cluster Number Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

Valid Do 20 let 14 12,4 12,4 12,4 

Od 20 do 30 let 68 60,2 60,2 72,6 

31 - 40 let 18 15,9 15,9 88,5 

41 - 50 let 10 8,8 8,8 97,3 

51 - 60 let 2 1,8 1,8 99,1 

61 - 70 let 1 ,9 ,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0   

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

Valid Do 20 let 17 15,0 15,0 15,0 

Od 20 do 30 let 57 50,4 50,4 65,5 

31 - 40 let 23 20,4 20,4 85,8 

41 - 50 let 12 10,6 10,6 96,5 

51 - 60 let 4 3,5 3,5 100,0 

Total 113 100,0 100,0   
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3. Dokončana stopnja izobrazbe 

TwoStep Cluster Number Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

Valid Osnovna šola 11 9,7 9,7 9,7 

Srednja šola 53 46,9 46,9 56,6 

Višja šola 11 9,7 9,7 66,4 

Fakulteta, 

visoka šola 
36 31,9 31,9 98,2 

Specializacija 

ali magisterij 
1 ,9 ,9 99,1 

Doktorat 1 ,9 ,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0   

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

Valid Osnovna šola 10 8,8 8,8 8,8 

Srednja šola 52 46,0 46,0 54,9 

Višja šola 13 11,5 11,5 66,4 

Fakulteta, 

visoka šola 
34 30,1 30,1 96,5 

Specializacija 

ali magisterij 
3 2,7 2,7 99,1 

Doktorat 1 ,9 ,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0   

       

4. Status 

TwoStep Cluster Number Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

Valid Osnovnošolec 2 1,8 1,8 1,8 

Dijak 8 7,1 7,1 8,8 

Študent 40 35,4 35,4 44,2 

Zaposlen 42 37,2 37,2 81,4 

Nezaposlen 20 17,7 17,7 99,1 

Upokojenec 1 ,9 ,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0   

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

Valid Osnovnošolec 5 4,4 4,4 4,4 

Dijak 7 6,2 6,2 10,6 

Študent 31 27,4 27,4 38,1 

Zaposlen 54 47,8 47,8 85,8 

Nezaposlen 15 13,3 13,3 99,1 

Upokojenec 1 ,9 ,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0   
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HIPOTEZA 1 

T- Test 

 

One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prosim, ocenite skupno stopnjo 

zadovoljstva in uspešnost z 

ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

226 3,67 ,827 ,055 

 

 

One-Sample Test 

  

Test Value = 3,5 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95 % Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Prosim, ocenite skupno stopnjo 

zadovoljstva in uspešnost z 

ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

3,138 225 ,002 ,173 ,06 ,28 
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HIPOTEZA 2 

Oneway 

Descriptives 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95 % Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Osnovna šola 21 4,05 ,669 ,146 3,74 4,35 3 5 

Srednja šola 105 3,74 ,785 ,077 3,59 3,89 1 5 

Višja šola 24 3,71 ,859 ,175 3,35 4,07 2 5 

Fakulteta, 

visoka šola 
70 3,47 ,880 ,105 3,26 3,68 1 5 

Specializacija 

ali magisterij 
4 3,25 ,957 ,479 1,73 4,77 2 4 

Doktorat 2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

Total 226 3,67 ,827 ,055 3,56 3,78 1 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Prosimo, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim 

marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,290 5 220 ,269 

 

ANOVA 

 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim komuniciranjem 

podjetja Si.mobil. 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,109 5 1,422 2,133 ,063 

Within Groups 146,661 220 ,667     

Total 153,770 225       
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Oneway 

Descriptives 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

  N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95 % Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound 

Upper 

Bound 

Do 20 let 31 3,84 ,820 ,147 3,54 4,14 1 5 

Od 20 do 30 let 125 3,68 ,829 ,074 3,53 3,83 1 5 

31 - 40 let 41 3,59 ,805 ,126 3,33 3,84 2 5 

41 - 50 let 22 3,64 ,848 ,181 3,26 4,01 1 5 

51 - 60 let 6 3,50 1,049 ,428 2,40 4,60 2 5 

61 - 70 let 1 3,00         3 3 

Total 226 3,67 ,827 ,055 3,56 3,78 1 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z 

ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,532a 4 220 ,713 

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of 

homogeneity of variance for Prosimo, ocenite skupno stopnjo 

zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim 

komuniciranjem podjetja Si.mobil.. 

 

ANOVA 

 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim komuniciranjem 

podjetja Si.mobil. 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,834 5 ,367 ,531 ,753 

Within Groups 151,936 220 ,691     

Total 153,770 225       
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Oneway 

 

Descriptives 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

  N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95 % Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Osnovnošolec 7 4,00 ,816 ,309 3,24 4,76 3 5 

Dijak 15 3,67 ,976 ,252 3,13 4,21 1 5 

Študent 71 3,65 ,812 ,096 3,46 3,84 1 5 

Zaposlen 96 3,65 ,846 ,086 3,47 3,82 1 5 

Nezaposlen 35 3,74 ,780 ,132 3,47 4,01 2 5 

Upokojenec 2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

Total 226 3,67 ,827 ,055 3,56 3,78 1 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Prosimo, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z 

ekološkim marketinškim komuniciranjem podjetja Si.mobil. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,294 5 220 ,916 

 

ANOVA 

 

Prosim, ocenite skupno stopnjo zadovoljstva in uspešnost z ekološkim marketinškim komuniciranjem 

podjetja Si.mobil. 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,095 5 ,219 ,316 ,903 

Within Groups 152,675 220 ,694     

Total 153,770 225       
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T-Test 

 

Group Statistics 

1. Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prosim, ocenite skupno stopnjo 

zadovoljstva in uspešnost z ekološkim 

marketinškim komuniciranjem podjetja 

Si.mobil. 

Moški 
85 3,59 ,791 ,086 

Ženski 
141 3,72 ,846 ,071 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Prosim, ocenite skupno 

stopnjo zadovoljstva in 

uspešnost z ekološkim 

marketinškim 

komuniciranjem 

podjetja Si.mobil. 

Equal 

variances 

assumed 

,024 ,878 -1,192 224 ,235 -,135 ,113 -,359 ,088 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -1,212 186,532 ,227 -,135 ,112 -,355 ,085 
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HIPOTEZA 3 

NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Oglasni panoji 226 5,45 2,850 1 10 

TV 226 6,35 3,380 1 10 

Radio 226 5,17 2,496 1 10 

Internet 226 6,59 3,203 1 10 

Časopisje 226 4,66 2,314 1 10 

Nalepke v Si.mobilovih 

poslovalnicah 
226 5,04 2,969 1 10 

Avtobusni oglasi 226 5,39 2,325 1 10 

Kino 226 4,96 3,236 1 10 

Brošure, katalogi, prospekti 226 5,26 2,564 1 10 

Elektronska sporočila 226 6,07 2,587 1 10 

 

Friedman Test 

 

Ranks 

  Mean Rank 

Internet 6,60 

TV 6,35 

Elektronska sporočila 6,07 

Oglasni panoji 5,45 

Avtobusni oglasi 5,40 

Brošure, katalogi, prospekti 5,26 

Radio 5,18 

Nalepke v Si.mobilovih poslovalnicah 5,04 

Kkino 4,97 

Časopisje 4,67 

 

Test Statisticsa 

N 226 

Chi-Square 88,689 

df 9 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 
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Kendall's W Test 

 

Ranks 

  Mean Rank 

Internet 6,60 

TV 6,35 

Elektronska sporočila 6,07 

Oglasni panoji 5,45 

Avtobusni oglasi 5,40 

Brošure, katalogi, prospekti 5,26 

Radio 5,18 

Nalepke v Si.mobilovih poslovalnicah 5,04 

Kino 4,97 

Časopisje 4,67 

 

Test Statistics 

N 226 

Kendall's Wa ,044 

Chi-Square 88,689 

df 9 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kendall's Coefficient of Concordance 
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HIPOTEZA 4 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Cluster razdelitev * 

Moja.družina 
226 100,0% 0 0,0% 226 100,0 % 

Cluster razdelitev * Si.apps 226 100,0% 0 0,0% 226 100,0 % 

Cluster razdelitev * Si.info 226 100,0% 0 0,0% 226 100,0 % 

Cluster razdelitev * Moj 

Si.mobil 
226 100,0% 0 0,0% 226 100,0 % 

Cluster razdelitev * ORTO 

napovednik 
226 100,0% 0 0,0% 226 100,0 % 

Cluster razdelitev * Vem, kaj 

jem 
226 100,0% 0 0,0% 226 100,0 % 

Cluster razdelitev * 

Razglednica 
226 100,0% 0 0,0% 226 100,0 % 

 

Cluster razdelitev * Moja.družina 

 

Crosstab 

  

Moja.družina 

Total dnevno tedensko mesečno občasno nikoli 

Cluster 

razdelitev 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

2 3 5 7 96 113 

Ekološko ozaveščeni 

uporabniki 
4 10 8 19 72 113 

Total 6 13 13 26 168 226 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,095a 4 ,007 

Likelihood Ratio 14,549 4 ,006 

Linear-by-Linear Association 9,460 1 ,002 

N of Valid Cases 226     

a. 2 cells (20,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,00. 
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Cluster razdelitev * Si.apps 

 

Crosstab 

  

Si.apps 

Total dnevno tedensko mesečno občasno nikoli 

Cluster razdelitev Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

0 3 3 14 93 113 

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

6 5 5 33 64 113 

Total 6 8 8 47 157 226 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,038a 4 ,000 

Likelihood Ratio 22,621 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,529 1 ,000 

N of Valid Cases 226     

a. 6 cells (60,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,00. 

 

Cluster razdelitev * Si.info 

Crosstab 

  

Si.info 

Total dnevno tedensko mesečno občasno nikoli 

Cluster 

razdelitev 

Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

8 20 20 18 47 113 

Ekološko ozaveščeni 

uporabniki 
16 16 16 35 30 113 

Total 24 36 36 53 77 226 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,762a 4 ,013 

Likelihood Ratio 12,944 4 ,012 

Linear-by-Linear Association 1,965 1 ,161 

N of Valid Cases 226     

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 12,00. 

 



Priloga 7 

 

Cluster razdelitev * Moj Si.mobil 

 

Crosstab 

  

Moj Si.mobil 

Total dnevno tedensko mesečno občasno nikoli 

Cluster razdelitev Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

8 20 27 17 41 113 

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

10 17 27 35 24 113 

Total 18 37 54 52 65 226 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,944a 4 ,049 

Likelihood Ratio 9,064 4 ,049 

Linear-by-Linear Association ,601 1 ,412 

N of Valid Cases 226     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 9,00. 

 

Cluster razdelitev * ORTO napovednik 

 

Crosstab 

  

ORTO napovednik 

Total dnevno tedensko mesečno občasno nikoli 

Cluster razdelitev Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

1 1 4 8 99 113 

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

2 2 6 28 75 113 

Total 3 3 10 36 174 226 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,488a 4 ,004 

Likelihood Ratio 16,171 4 ,003 

Linear-by-Linear Association 7,668 1 ,006 

N of Valid Cases 226     

a. 4 cells (40,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50. 

 



Priloga 7 

 

Cluster razdelitev * Vem, kaj jem 

 

Crosstab 

  

Vem, kaj jem 

Total dnevno tedensko mesečno občasno nikoli 

Cluster razdelitev Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

2 0 1 5 105 113 

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

1 3 3 22 84 113 

Total 3 3 4 27 189 226 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,370a 4 ,002 

Likelihood Ratio 19,438 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 6,464 1 ,011 

N of Valid Cases 226     

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,50. 

 

Cluster razdelitev * Razglednica 

 

Crosstab 

  

Razglednica 

Total dnevno mesečno občasno nikoli 

Cluster razdelitev Ekološko 

neozaveščeni 

uporabniki 

1 3 3 106 113 

Ekološko 

ozaveščeni 

uporabniki 

1 6 25 81 113 

Total 2 9 28 187 226 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,628a 3 ,000 

Likelihood Ratio 24,120 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 9,393 1 ,002 

N of Valid Cases 226     

a. 4 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

 


