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POVZETEK 

Zeleno potrošništvo je preplavilo svet. Poleg v razvitih državah se vse bolj uveljavlja tudi v 

manj razvitih državah, kar lahko preberemo v novejši literaturi. V našem delu smo napisali 

nekaj malega o zelenem potrošništvu in zelenem kupcu. Pogledali smo ozadje razvoja ekoloških 

oznak, njihov pomen in njihovo poslanstvo. Dotaknili smo se področja kemikalij, predvsem 

nevarnih kemikalij, ki jih vsakodnevno srečujemo v naših življenjih, pa se tega niti ne 

zavedamo. Izvedli smo raziskavo s pomočjo spletnega in osebnega anketiranja, ki je pokazala, 

da so ženske bolj nagnjene k nakupovanju zelenih izdelkov, so pa enako zaskrbljene za okolje 

kot moški. V Sloveniji se še vedno malo kupuje zelene izdelke. Obstaja vrzel med namero o 

nakupu in dejanskim nakupom. Predpostavlja se, da je za vrzel odgovorno predvsem slabo 

oglaševanje in višje cene teh izdelkov. Potrošniki so premalo informirani o doprinosu nakupa 

zelenega izdelka k varovanju okolja in njih samih. 

Ključne besede: zeleno potrošništvo, zeleni izdelki, zeleno oglaševanje, nevarne kemikalije, 

ecolabel, nakupne namere potrošnikov. 

SUMMARY 

Green consumerism spread all over the world. It is not just present in developed countries, but 

also in countries in development, which can we read in recent literature. In our paper we wrote 

something about green consumerism and green buyer. We look into development of ecological 

labeling, their purpose and mission. We approached the world of chemicals, in particular 

hazardous chemicals, which we encounter in our daily lives, but do not even realize. We 

conducted a personal and web survey which has shown that women are more inclined to 

purchase green products, but they are equally concerned, about the environmental issues as 

men. In Slovenia the level of green products being bought is still very low. There is a gap 

between the intention to purchase and the actual purchase. It is assumed, that for this gap is 

responsible particularly poor advertising and higher prices of these products. Customers are not 

adequately informed about their contribution when purchasing a green product, to protect the 

environment and themselves.  

Keywords: green consumption, green products, green advertising, hazardous chemicals, 

ecolabel, purchase intention. 
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1 UVOD 

Sodobni potrošniki se vse bolj zavedamo vpliva proizvodnje in potrošnje na okolje, zato je trend 

t. i. zelenega potrošništva vse bolj v porastu. Mnogokrat se potrošniki, kljub interesu in želji po 

bolj zdravem življenju, ne odločamo vedno na podlagi ekologije, na kar vpliva tudi nezadostna 

informiranost glede te teme. Čeprav nas 'zelene' organizacije, društva, država in mediji redno 

osveščajo o pomenu 'zelenega' potrošništva, o bolj zdravem načinu življenja, o nič odpadkih, 

nič kilometrih za kupljeno prehrano ipd., so nakupi 'zelenih' izdelkov v Sloveniji še vedno 

preredki. Ritter idr. (2014) so v svoji raziskavi poročali, da razumevanje motivacije, ki spodbuja 

'zeleno' potrošništvo, lahko spodbudi okoljsko zavest za povečanje povpraševanja, posebno ker 

je trenutni ocenjeni tržni delež 'zelenih' proizvodov manj kot 4 odstotki po vsem svetu.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Preučevali smo percepcijo 'zelenega' potrošništva in nakupne namere potrošnikov pri nakupu. 

Raziskali smo, ali zadostno poznamo nevarne kemikalije, ki jih vsebujejo čistila, in ali poznamo 

ekološko oznako okoljska marjetico na embalažah. Predstavili smo nevarne kemikalije in 

njihove oznake. Nanizali smo najpogostejše ekološke oznake pri nas in opisali najpogostejšo 

oznako okoljska marjetica (EU Ecolabel); to je evropski znak za okolju prijazne izdelke. Z 

ekološko marjetico so označena tudi čistila.  

Z raziskavo smo ugotavljali, kako pogosto potrošniki kupujejo ekološke izdelke in katere vrste,  

kaj vse vpliva na odločitev za nakup, in ali se jim zdijo lahko dostopni na trgu. Kakšna se jim 

zdi cena ekoloških izdelkov, ali je sprejemljiva, in so pripravljeni plačati razliko v ceni od 

običajnega izdelka. Zanimalo nas je tudi, ali obstaja relevantna razlika med moškimi in 

ženskimi potrošniki glede varovanja okolja in nakupnih namer za 'zelene' izdelke.  

Cavallo idr. (2012) pišejo, da je že v 19. stol. nastalo gibanje, ki je izpostavljalo varovanje 

okolja, s ciljem zaščititi Zemljo ter ohraniti njeno bogastvo in prvotne lepote. Osredotočenost 

je bila na porabi proizvodov brez odpadkov, njihovi uporabi brez poškodovanja in napredku 

brez uničevanja okolja. Od 70-ih let 19. stoletja se je v gibanja zaščite okolja in ozona 

vključevala politika in tovrstne teme so kmalu postale obveznost v poslovnem procesu, posebno 

kar se tiče varovanja okolja.  

Ekološko usmerjeno potrošništvo, kot ga poznamo v današnjih dneh pa se je začelo oblikovati 

z gibanjem No Global, pri katerem je prišlo v ospredje tudi 'zeleno' potrošništvo in ne več toliko 

sama potrošnja in rast. Danes se govori celo o trajnostnem zmanjševanju rasti (angl. degrowth), 

ki zagovarja idejo, da je zaradi omejitev resursov in CO2 nadaljnja rast ekonomsko netrajnostna 

(npr. Kallis 2011). 

Okoljska marjetica omogoča potrošnikom, da se seznanijo, kako je bil proizvod narejen 

(Delafrooz, Taleghani in Nouri 2013). EU Ecolabel (okoljska marjetica) je bila ustanovljena 
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1992 s strani Evropske komisije. Ustvarjena je bila kot orodje za pomoč pri lažji identifikaciji 

izdelkov in storitev, ki imajo manjši negativni vpliv na okolje, skozi njihov celoten življenjski 

cikel. Celoten proces pridobivanja EU Ecolabel oznake je predpisan v predpisu št. 66/2010 

Evropskega parlamenta in Evropskega sveta.  

Raziskava avtorjev Martínez-Peña idr. (2013) v Mehiki je pokazala, da mešanje čistilnih 

proizvodov, npr. klora in klorovodikove kisline, potrošniki sploh ne zaznavajo kot tveganje.  

Potrošniki se vse premalo zavedamo vpliva nevarnih kemikalij na naše zdravje in na okolje. O 

njihovih vplivih smo še vedno premalo obveščeni in premalo izobraženi. Biti del 'zelenega' 

potrošništva zajema tudi uporabo ekoloških čistil v naših gospodinjstvih. 'Zelena' čistila in 

detergenti predstavljajo le 2 % vseh prodanih čistil in detergentov v ZDA, kar predstavlja trg v 

vrednosti 600 milijonov USD leta 2014 (Packaged Facts 2015). Zveza potrošnikov Slovenije v 

brošuri Kemikalije doma (Breskvar in Pondelek 2009) opozarja, da se v našem okolju uporablja 

okoli 100.000 kemičnih snovi, kar zahteva odločno ukrepanje pri osveščanju potrošnikov.  

Raziskava v Pakistanu, ki so jo izvedli Akbar idr. (2014) je pokazala, da obstaja pomembna 

povezava med odnosom do zelenega nakupa, med zaznavanjem zelene vrednosti, zaupanjem v 

zeleno ter ekološkim znanjem in namero za 'zelen' nakup. Ugotovili so, da ti faktorji vplivajo 

na namero nakupa 'zelenih' izdelkov in storitev. Namera nakupa 'zelenega', je bila po 

Netemeyeru idr. (2005) v Chen in Chang (2012) definirana kot verjetnost, da bo kupec kupil 

določen izdelek, kot rezultat njegovih ali njenih ekoloških potreb. Rezultati raziskave Yew Ling 

(2013) so razkrili, da sta odnos do okolja in samo-učinkovitost, gonilna dejavnika, ki spodbujata 

nakupno namero potrošnikov, za nakup 'zelenih' proizvodov za osebno nego. Dodatno je odkril, 

da je pripravljenost plačati več za 'zelene' proizvode za osebno nego, umirila odnos med 

odnosom do okolja in nakupnimi namerami. Potrošnikovo zaupanje, pozitivno vpliva na 

potrošnikove nakupne namere (Schlosser, White in Lloyd 2006).  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je analizirati potrošniško percepcijo 'zelenih' izdelkov in nakupne 

namere potrošnikov pri odločitvah glede 'zelenih izdelkov' in nakupa 'zelenih' čistil. Na osnovi 

ugotovitev smo podali priporočila za učinkovito oglaševanje 'zelenih' čistil. 

Cilji magistrske naloge: 

 preučiti dostopno znanstveno literaturo s področja 'zelenega' potrošništva in nakupnih 

namer; 

 raziskati poznavanje ekološke oznake okoljska marjetica na 'zelenih' izdelkih v povezavi s 

starostjo in poznavanje nevarnih kemikalij v čistilih, pri slovenskih potrošnikih; 

 analizirati povezavo med poznavanjem nevarnih kemikalij v čistilnih sredstvih in nakupom 

'zelenih' čistil; 
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 preučiti nakupne namere slovenskih potrošnikov o nakupu 'zelenih' čistil glede na 

varovanje okolja, vezano na spol; 

 preveriti povezavo med zavedanjem o problematiki o varovanju okolja in nameri nakupa  

'zelenih' izdelkov, ter razliko med spoloma; 

 ugotoviti, ali status, višina dohodka in število otrok v gospodinjstvu vplivajo na pogostost 

nakupa  'zelenih' izdelkov; 

 podati predloge za učinkovito oglaševanje 'zelenih' čistil in 'zelenih' izdelkov na 

slovenskem trgu. 

Ugotavljali smo, ali potrošniki poznajo ekološko oznako okoljska marjetica na embalaži 

čistilnih sredstev. S pomočjo raziskave smo želeli dognati, ali je ozaveščenost potrošnikov 

glede varovanja okolja in s tem neposredno tudi njihovega zdravja v Sloveniji dovolj velika, da 

posegajo po ekološko prijaznejših čistilih. Rezultati raziskave so nam dali vpogled v nakupne 

navade potrošnikov, na podlagi katerih smo podali kritičen vpogled v obstoječe stanje in podali 

predloge za usmeritev k boljšemu načinu življenja. Na podlagi ugotovitev smo podali predloge 

in priporočila, ki bi lahko prispevali k izboljšanju kvalitete življenja z uporabo okolju 

prijaznejših čistil. 

1.3 Hipoteze 

Na podlagi rezultatov raziskave smo preverjali veljavnost naslednjih hipotez, ki smo jih 

zastavili na podlagi preučene literature in naših predpostavk: 

H1: Obstajajo signifikantne razlike med moškimi in ženskami, do varovanja okolja. 

Rezultati raziskave Chena in Chaia (2010) kažejo, podobno kot številne druge raziskave, da ne 

obstajajo pomembne razlike med moškimi in ženskimi anketiranci glede njihovih stališč do 

varovanja okolja. 

H2: Obstajajo signifikantne razlike med namerami moških in žensk, do nakupa 'zelenih' 

izdelkov. 

Han, Hsu in Sheu (2010) so na primer preučevali literaturo vedenja potrošnikov in potrjujejo, 

da je iz literature zaznati razlike v nakupnih vzorcih po spolu. Mainieri idr. (1997) pravijo, da 

ženske pogosteje kupujejo 'zelene' proizvode, ker verjamejo, da so 'zeleni' proizvodi boljši za 

okolje.  

H3: Obstaja signifikantna povezava med stališči potrošnikov do varovanja okolja ter do nakupa 

'zelenih' izdelkov. 

Laroche idr. (2002) so ugotovili, da stališča potrošnikov do okoljskih problemov ne vodijo 

nujno do okoljevarstvu prijaznega nakupnega vedenja.  
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H4: Obstaja signifikantna povezava med poznavanjem nevarnosti kemikalij v čistilih in namero 

potrošnikov do nakupa 'zelenih' čistil. 

Gan idr. (2008) so v raziskavi potrdili, da so okoljevarstveno zavedni potrošniki verjetnejši 

kupci 'zelenih' izdelkov. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Za izhodišče raziskave smo vzeli predpostavko, da so potrošniki kljub obilici dosegljivih 

informacij vseeno premalo seznanjeni o zelenem potrošništvu in dejstvu, da je na trgu možno 

dobiti tudi čistila, ki so okolju bolj prijazna.  

Predpostavko smo potrdili z dejstvom, da kar 43 odstotkov anketirancev meni, da so ti izdelki 

slabo oglaševani, skoraj 30 odstotkov pa jih ne ve, kar pripisujemo temu, da oglaševanja ni 

zadosti, zato ga niti ne opazijo.  

Menili smo, da imajo potrošniki premalo znanja o nevarnih kemikalijah, ki se skrivajo v naših 

domovih, da so premalo ozaveščeni o dejanski problematiki glede onesnaževanja okolja na 

račun »čiščenja domov«. Glede na to, da 44 odstotkov anketirancev pozna kemikalije v čistilih 

srednje dobro in 38 odstotkov dobro, lahko rečemo, da je poznavanje le-teh zadovoljivo.  

Prav tako smo predvidevali, da se premalo ukvarjajo z možnostjo uporabe ekološko manj 

oporečnih čistil, kar smo z raziskavo potrdili, saj kar 48 odstotkov vseh anketirancev, v zadnjih 

treh mesecih ni kupilo nobenega ekološkega čistila.  

 

Kot smo predpostavljali, z zbiranjem in predelavo literature nismo imeli težav. Ravno tako 

nismo imeli težav s prepričevanjem ljudi za izpolnitev ankete. Se je pa uresničilo predvidevanje, 

da bo odziv spletnega anketiranja slabši, saj smo dobili vrnjenih veliko manj izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov preko elektronske pošte, kot smo želeli. Zaradi tega smo morali razširiti 

osebno anketiranje. 

Ker smo podatke zbirali le v večjih mestih pred nakupovalnimi centri, z raziskavo nismo zajeli 

potrošnikov manjših krajev. Tako rezultatov ne moremo generalizirati na vse slovenske 

potrošnike. V raziskavo tudi nismo zajeli manjših krajev, zato ne moremo z gotovostjo trditi, 

da je tam ekološka ozaveščenost in poznavanje nevarnih kemikalij v čistilih tako velika, kot v 

mestih.  

Pri razpošiljanju vprašalnikov na elektronske naslove smo bili omejeni z naslovi, ki smo jih 

imeli na razpolago v svojih bazah. Tu se je omejitev izkazala za realno, saj smo dejansko dobili 

vrnjenih zelo malo spletnih anket, odzivnost je bila namreč pod našimi predvidevanji in 

pričakovanji, kar je vodilo v spremembo velikosti vzorcev. Večino zapisanih predpostavk smo 

med opravljeno raziskavo tudi potrdili. 
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1.5 Uporabljene metode raziskovanja 

V teoretičnem delu smo uporabili predvsem sekundarne podatke iz znanstvenih in strokovnih 

člankov, objavljenih znanstvenih in strokovnih prispevkov, znanstvenih monografij, statističnih 

podatkov ipd., in sicer tako domačih kot tujih avtorjev. Pri obdelavi teh podatkov smo uporabili 

metode analize, sinteze in kompilacije, kakor tudi metodo deskripcije; teoretična spoznanja smo 

preučevali in predstavili s poudarkom na 'zelenem' potrošništvu, 'zelenih' izdelkih, ekoloških 

oznakah, nevarnih kemikalijah in  nakupnih namerah.  

V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili primarne podatke, ki smo jih pridobili s 

pomočjo anketiranja slovenskih potrošnikov. Uporabili smo metodi osebnega in spletnega 

anketiranja, anketni vprašalnik smo spisali na osnovi teoretičnih spoznanj, vseboval je zaprta 

vprašanja, večino na osnovi Likertove lestvice. Vprašalnik smo predhodno testirali na vzorcu 

tridesetih ljudi in na podlagi njihovih odgovorov preverili, ali je vprašalnik dovolj razumljiv. 

Ugotovili smo, da je primeren za našo raziskavo in da si bomo z njegovo pomočjo lahko 

odgovorili na zastavljena vprašanja.  

Osebno anketiranje je potekalo predvsem v večjih nakupovalnih središčih v Kranju, Krškem, 

BTC-ju v Novem mestu in v centru Maribora; vzorec je bil priložnosten. Spletno anketiranje 

pa smo izvedli s pošiljanjem anketnega vprašalnika preko elektronske pošte, znane pošiljatelje 

smo naprosili, da posredujejo vprašalnik naprej po metodi snežne kepe; ta vzorec je bil 

neverjetnostni. Cilj je bil pridobiti vsaj 100 odgovorov za vsakega izmed opredeljenih vzorcev.  

Odziv spletnega anketiranja je bil zelo slab, saj smo prejeli le 38 izpolnjenih anket, od tega so 

bile 3 izpolnjene nepopolno, zato jih nismo mogli uporabiti. Odločili smo se povečati osebno 

anketiranje. V analizo podatkov, smo tako vključili 35 spletnih anket in 184 osebnih anket. 

Za obdelavo podatkov je bil uporabljen program SPSS. Za preverjanje prvih dveh hipotez smo 

uporabili t-test za neodvisne vzorce, hipotezi sta bili potrjeni, če je bil p < 0,05. Za preverjanje 

prvih dveh hipotez smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Tretjo in četrto hipotezo smo 

preverjali z enostavno linearno regresijo. Obe hipotezi smo potrdili.  

Pri tretji hipotezi je bila neodvisna spremenljivka stališče potrošnikov do varovanja okolja, 

odvisna pa stališče do nakupa zelenih izdelkov. Z vprašalnikom smo preverjali mnenje 

anketirancev, v kolikšni meri se strinjajo, da mora vsak posameznik prispevati k varovanju 

okolja in v kolikšni meri bi zaradi tega zavedanja kupovali zelena čistila; na vprašanja so 

odgovarjali s pomočjo Likertove lestvice od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam / 

nikoli ne bi kupoval in 5 zelo se strinjam / pogosto bi kupoval. 

Pri preverjanju četrte hipoteze je bila neodvisna spremenljivka poznavanje nevarnosti kemikalij 

v čistilih, odvisna pa stališče potrošnikov do nakupa zelenih čistil. Z vprašalnikom smo 

preverjali mnenja anketirancev, v kolikšni meri poznajo nevarnosti kemikalij v čistilih in 



6 

kakšna so njihova stališča do nakupa zelenih čistil; na vprašanja so odgovarjali s pomočjo 

Likertove lestvice od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh ne poznam / nikoli ne bi kupil in 5 zelo 

dobro poznam / pogosto bi kupoval. S pomočjo teorije smo na podlagi ugotovitev raziskave in 

primerjanja s teoretičnimi podlagami pripravili strategijo marketinškega komuniciranja za 

uspešno promocijo 'zelenih' čistil. Obe hipotezi smo potrdili. 
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2 ZELENO POTROŠNIŠTVO 

»'Zeleno'1 je modna muha, ki je čedalje bolj popularna med sedanjimi generacijami« (Cherian 

in Jacob 2012). Z naraščajočim zavedanjem številnih okoljskih problematik se spreminja tudi 

način življenja potrošnikov. Velik preskok je viden predvsem v odnosu potrošnikov do zelenih, 

okolju prijaznejših proizvodov. Ljudje poskušajo s svojim načinom življenja čim manj 

negativno vplivati na okolje. Temu novemu načinu življenja in z njim povezane potrošnje se 

prilagajajo tudi podjetja, ki so začela svojo proizvodnjo, storitve in marketing usmerjati v okolju 

prijaznejše proizvode in storitve. Cherian in Jacob (2012) sta v članku podala izseke poročila 

Global Industry Analysts Inc. 20112, ki pravi, da bo prodaja izdelkov pod označbo zelenega 

marketinga do leta 2017 vredna 3,5 milijarde dolarjev. Poročilo navaja tudi, da je povečana 

ozaveščenost o okoljskih vprašanjih med ljudmi, podjetji in vladami eden glavnih razlogov za 

tak tržni potencial. Peatitie (1995) in Welford (2000) sta zeleni marketing definirala kot proces 

upravljanja, ki je odgovoren za prepoznavanje, predvidevanje in zadovoljevanje zahtev 

potrošnikov in družbe na način, da je donosno in trajnostno. 

Zeleno potrošništvo lahko označimo kot družbeno dilemo (Gupta in Ogden 2009; Moisander 

2007), ki jo definira situacija, v kateri občutijo potrošniki konflikt med lastnimi kratkoročnimi 

interesi ter dolgoročnimi kolektivnimi interesi (Dawes in Messick 2000). Običajno večina 

potrošnikov podpira idejo o nakupu zelenih izdelkov, vendar se ta pogosto ne prelevi v dejansko 

vedenje (Schuitem in de Groot 2015). Tudi Sachdeva, Jordan in Mazar (2015) potrjujejo, da 

lahko dražja cena zelenih izdelkov deluje kot ovira za angažiranje v zeleno potrošništvo ter 

ponujajo pregled endogenih, eksogenih in strukturnih dejavnikov, ki promovirajo zeleno 

potrošništvo. Chander in Muthukrishnan (2015) sta dokazala, da kolektivne aktivnosti 

okoljevarstveno zavednih ali zelenih potrošnikov, ki občutijo korist od potrošnje okoljsko 

čistejših izdelkov, lahko zniža onesnaževanje in izboljša kakovost življenja na enak način kot 

davki na onesnaževanje ali subvencije za zniževanje onesnaževanja.  

Hitra gospodarska rast je spodbudila prekomerno porabo in izkoriščanje naravnih virov, kar 

vodi do onesnaževanja okolja. Obsežne posledice so globalno segrevanje, onesnaževanje okolja 

(tla, zrak in voda), tanjšanje plasti ozona in življenjsko nevarne situacije za zdravje. Potrošniške 

navade gospodinjstev bistveno prispevajo k onesnaževanju okolja. Zaradi resnosti okoljskega 

onesnaževanja potrošniki postopoma spreminjajo svoj odnos, vedenje in pristop v odnosu do 

potrošništva (Biswas in Roy 2014). Grunert (1993) je že leta 1993 v svoji raziskavi objavil, da 

so okoli 40 % onesnaževanja okolja prinesla gospodinjstva s svojimi nakupnimi navadami. 

Potrošniki postajajo bolj okoljsko zavedni in zahtevajo od proizvajalcev zelene proizvode. 

Posledica tega je nastanek novih konceptov, kot sta zeleni marketing in zeleno potrošništvo 

                                                 

1 Izraz zelen se v nadaljevanju naloge uporablja v pomenu ekološki oz. okolju prijazen. 

2 Podatki o primarnem viru niso navedeni. 
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(Nath idr. 2013). Adams (1990) ter McKusick (1990) pišeta, da se ljudje vse bolj zavedajo 

povezave med velikimi okoljskimi težavami, kot so onesnažene vode in zrak, degradacija 

zemlje in kemično onesnaževanje ter vsakodnevni potrošniški predmeti, kot so oblačila, hrana, 

stanovanja in transport (Yam-Tang in Chan 1998). Vseeno pa to ne pomeni, da to velja za vse 

potrošnike. Grunert (1993) je v svoji raziskavi navedel, da se potrošniki na splošno niso 

odpovedali uporabljanim blagovnim znamkam in prešli na okolju prijaznejše alternative. Le 

majhna skupina potrošnikov je dovolj dosledna v svojem interesu do okolja, da dovolijo, da se 

to odraža v njihovih nakupnih odločitvah (Yam-Tang in Chan 1998). 

Murray (2012) pravi, da če je možno, potrošnikove prioritete preusmeriti k manjši potrošnji 

energije in intenzivni potrošnji virov, skozi informacije in tržne kampanje, potem se lahko zunaj 

okoljski stroški popravljeni tako, da jih vpeljemo v potrošnikovo funkcijsko korist. Preden 

začnemo programsko spodbujati preusmeritev potrošnikovih prioritet k zeleni potrošnji, 

moramo razumeti lestvico potencialnih okoljskih koristi. Na splošno se predpostavlja, da bo 

velika stopnja sprejetja obojestranske koristi (ang. win-win) glede izbire zelene potrošnje, 

bistveno zmanjšala emisije toplogrednih plinov. Avtor hkrati opozarja, da so ta predvidevanja 

podana na podlagi nepopolnih analiz.  

2.1 Začetki zelenega potrošništva 

Zametki zelenega potrošništva segajo že v 19. stoletje, prva resnejša raziskovanja pa sta 

Henoion in Kinnear na temo zelenega potrošništva izvedla leta 1976 (Cherian in Jacob 2012). 

Cherian in Jacob (2012) pišeta, da je do povečanja potrošniškega in podjetniškega zavedanja o 

vprašanjih zelenega marketinga prišlo zaradi velikega izčrpavanja neobnovljivih virov energije, 

kar spremlja tudi biološko nerazgradljivo onesnaževanje. Lin in Huang (2011) pa pravita, da 

imajo informacije, vezane na okolje in slabšanje vremenskih vzorcev, vpliv na dnevno vedenje 

potrošnikov.  

Drozdenko, Jensen in Coelho (2011) pišejo, da bi bila zelena revolucija in sprejetje zelenih 

proizvodov z vidika marketinga olajšana, če bi razumeli potrošnikovo obnašanje, podlage za 

odločitev, zaradi česa ti kupijo zelene proizvode. Trenutno je opaziti trend preusmerjanja h 

kupovanju zelenega. Avtorji pišejo, da so rezultati dveh Harrisovih interaktivnih raziskav v 

letih 2009–2010 (prav tam) pokazali, da je potrošnikovo zanimanje za zelene izdelke močno, 

ne glede na starost, spol, geografsko regijo ali ekonomski cikel. Vendar pa pravijo, da bi trgi 

zelenih proizvodov imeli korist, če bi si pridobili več posebnih, specifičnih informacij o 

dejavnikih, ki vplivajo na posvojitev zelenih proizvodov. 

Zgodovinsko gledano so zeleni trgovci verjeli, da so ljudje zaskrbljeni za okolje, ker so čutili, 

da planet trpi – in tudi njihova komunikacija je odražala ravno to. Toda današnji trgovci se vse 

bolj zavedajo, da se potrošniki zares bojijo, da bi planet izgubil zmožnost za preživetje človeške 

rase; skrbi jih za lastno zdravje in zdravje otrok. Zato so zadeve, povezane z zdravjem, kot so 
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na primer kakovost vode, nevarni odpadki in onesnaževanje zraka, razpoložljivost vode, 

globalno segrevanje in prenaseljenost, na vrhu seznama okoljskih skrbi, ki se jih potrošniki 

najbolj bojijo (Ottman 2011).  

Potrošniki so za različne zelene proizvode pripravljeni plačati različno visoke cene. Glede na 

dosedanje izkušnje lahko rečemo, da so za izdelke hrane pripravljeni plačati višji znesek kot za 

biološko razgradljive vrečke ali biološko manj oporečne čistilne proizvode. To sta potrdila tudi 

Hopkins in Roche (2009), ki sta na Boston Consulting Group predstavila podatke, da imajo 

izdelki za odlaganje, kot na primer izdelki za čiščenje domov in vrečke za smeti, najnižjo 

premijo, medtem ko imata hrana in poraba elektrike najvišjo premijo. 

Spremembam potrošniških navad so se morala prilagoditi tudi podjetja, če so želela ostati 

konkurenčna: 

Ustvarjanje zadovoljstva potrošnikov in zgraditi dolgoročen donosen odnos s potrošniki sta dva 

ključna cilja podjetij, ki želijo ohraniti svoj posel v konkurenčnem poslovnem svetu. Z 

naraščajočimi družbenimi in političnimi pritiski je veliko podjetij sprejelo strategijo zelenega 

potrošništva in tako izkoristilo okoljska vprašanja kot vir za svojo konkurenčno prednost. (Chen in 

Chai 2010) 

Vse več ljudi, predvsem zaradi lastnega občutenja krivde do onesnaževanja okolja, posega po 

okolju prijaznejših proizvodih. Seveda na motivacijo za nakup vplivajo tudi drugi dejavniki, a 

so moralne norme vseeno velik motivator. Stern (2000) je zapisal, da je moralna dolžnost ali 

osebna norma prav tako pomemben dejavnik kot osnova za okoljevarstveno obnašanje. Chen 

in Chai (2010) pa sta s svojo študijo ugotovila, da potrošniki čutijo moralno dolžnost, da 

varujejo okolje in varujejo omejene naravne vire pred njihovo porabo. Okoljska vprašanja so 

zelo pomembna za potrošnika in izzovejo njegove pozitivne občutke do zelenih izdelkov. 

Ken (2001) je opisal razvoj procesa, ki je sestavljen iz treh faz. Med prvo fazo, imenovano 

»Ekološki zeleni marketing«, se je marketing osredotočal na iskanje rešitev za ekološke 

probleme. Druga faza je bila »Okoljski zeleni marketing«, ko se je poudarek premaknil na čisto 

tehnologijo, ki vključuje oblikovanje novih, inovativnih proizvodov, kateri skrbijo za 

onesnaževanje in vprašanja odpadkov. Tretja faza je bila »Trajnostni zeleni marketing«, ki je 

bil viden v poznih 90-ih letih 20. stoletja in v začetku 21. stoletja (prav tam). 

Sachdeva, Jordan in Mazar (2015) so v svojem delu zapisali, da zeleno potrošništvo pooseblja 

dilemo, povezano z mnogimi pro socialnimi in moralnimi dejanji – navajajo osebne koristi v 

prid bolj abstraktnih, nekoliko nematerialnih koristi za nekoga ali nekoga drugega. Poleg tega, 

kot je v primeru nakupa dražjih zelenih izdelkov, je včasih dobesedno samo strošek tisti, ki 

predstavlja oviro za vključevanje v zeleno potrošništvo. Avtorji so v nalogi prikazali notranje, 

zunanje in strukturne dejavnike, ki spodbujajo zeleno potrošništvo, kar vidimo na sliki 1.  
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ZELENO POTROŠNIŠTVO  

Slika 1: Več stopenjski model obnašanja zelenega potrošnika 

Vir: Sachdeva, Jordan in Mazar 2015. 

2.2 Zeleni potrošnik 

Elkington (1994) je opredelil zelenega potrošnika, ki je: »Nekdo, ki se izogiba vsem 

proizvodom, kateri lahko škodijo, poškodujejo žive organizme, povzročajo onesnaževanje 

okolja med samim procesom proizvodnje ali med procesom uporabe, ki porabijo velike količine 

neobnovljive energije, ki vključujejo neetično testiranje na živalih ali ljudeh.« Krause (1993) 

je ugotovil, da postajajo potrošniki vse bolj zaskrbljeni glede svojih vsakodnevnih navad in 

vpliva na okolje.  

Raziskava v Indiji je pokazala, da so indijski potrošniki pokazali zanimanje za zelene izdelke, 

vendar ta interes ne vodi do dejanskega nakupa (Khare 2014). Ottman (2011) pa je opazil 

pozitiven trend, ki nakazuje, da lahko dandanes kar 83 % odraslih Američanov obravnavamo 

kot vsaj delno zelene. Pravi, da uživajo v načinu življenja, kjer so trajnostne izbire zelo 

dostopne, privlačne in pričakovane.  
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Drozdenko, Jensen in Coelho (2011) so v svojem delu povzeli ugotovitve več avtorjev raziskav, 

kar se tiče pripravljenosti plačati več za zelene proizvode. Kot sta na primer Hopkins in Roche 

(2009) v svojem delu ugotovila manjši pomen cen kot glavne ovire za sprejetje zelenih 

proizvodov, so druge raziskave prišle do drugačnih zaključkov.  

Globalna avtomobilistična potrošniška raziskava je marca 2010 pokazala, da 65 % ameriških 

in kanadskih potrošnikov ni pripravljenih plačati več za hibridni ali električni avto v primerjavi 

z dizelskim vozilom (prav tam). Ista raziskava je tudi pokazala, da je 82 % potrošnikov navedlo, 

da si želijo, da se jim nakup hibridnega ali električnega avtomobila povrne v petih letih ali manj 

(prav tam). Iz razvidne kontradikcije lahko rečemo, da gospodarska recesija in osebne finančne 

skrbi niso zmanjšale zaskrbljenosti glede okolja. Tudi Chen in Chai (2010) sta v svoji raziskavi 

potrdila, da cena ni glavni dejavnik, ki bi preprečil potrošnikom nakup zelenih izdelkov, če so 

le-ti zaskrbljeni za okolje.   

Kilbourne in Pickett (2008) sta zapisala, da lahko takrat, ko se poveča skrb, potrošniško vedenje 

postane bolj ekološko občutljivo, takrat lahko potrošniki tudi spremenijo nakupne vzorce in jih 

bolj usmerjajo k zelenim izdelkom. Straughan in Roberts (1999) pravita, da je bilo na splošno 

odkrito, da obstaja pozitivna povezava med skrbjo za okolje in okolju prijaznim vedenjem.  

Minton in Rose (1997) pišeta, da ugodnejši kot je potrošnikov odnos do okolja, močnejši je 

njegov namen nehati kupovati od družb, ki onesnažujejo, in takšni potrošniki se tudi osebno 

žrtvujejo za zmanjševanje onesnaženosti, kar privede do okolju prijaznejšega potrošniškega 

obnašanja.  

Raziskava Pickett-Baker in Ozaki (2008) je pokazala, da potrošniki, ki bolj skrbijo za okolje, z 

večjo verjetnostjo verjamejo, da bo zelen proizvod deloval, kot je pričakovano, medtem ko je 

pri večini potrošnikov glavna ovira za nakup zelenega izdelka ravno skrb, da izdelek ne bo 

deloval, kot bi moral. Raziskava v Južni Afriki pa ugotavlja, da družbeni vpliv, okoljska zavest 

in cena pozitivno vplivajo na posameznikovo obnašanje in usmerjanje k zelenim proizvodom 

(Anvar in Venter 2014). 

Rezultati raziskave avtorja Barr (2003) kažejo, da medtem ko je povezava med izraženo namero 

in vedenjem zmerno močna, se faktorji, ki vplivajo na ta dva dejavnika, pomembno razlikujejo, 

zato predlog, da naj na javno mnenje v zvezi z okoljevarstvenim ravnanjem (akcijo) vplivajo 

različna predhodna ravnanja tega dejanskega vedenja. 

Ottmanova (2011) pravi, da so se pravila nakupovanja spremenila in z njimi tudi nakupovalni 

listki. Velika večina (84 %) potrošnikov sedaj od časa do časa kupuje tudi zelene proizvode, 

naraščajo množični trgi oblačil, narejeni iz organsko predelanih tkanin, trgi z organsko 

pridelano hrano, mrzlo vodo in ultra-koncentriranimi detergenti; narašča naravno čiščenje, 

osebna nega in proizvodi za nego hišnih ljubljenčkov, več je naprav za filtracijo zraka in vode, 
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uporabljajo se barve z manj hlapnimi organskimi spojinami (VOC), v uporabi so prenosni 

ustekleničeni vodni rezervoarji ter biološki pesticidi in gnojila. 

2.3 Zeleni izdelki 

Podjetja se pri proizvodnji izdelkov in pridobivanju ter rabi surovin dolgo niso ukvarjala z 

vprašanjem okolja. Pomembno je bilo le čim več proizvesti, da bodo potrošniki čim več 

potrošili. Kako s tem mišljenje vplivajo na okolje, jih ni zanimalo. V zadnjih desetletjih pa se 

je vprašanje ekološke sprejemljivosti proizvodnje in potrošnje drastično povečalo. V okolju so 

se začele kazati posledice našega početja, kot so podnebne spremembe, onesnažen zrak, 

pomanjkanje naravnih sredstev, povišanje morske gladine, izumrtje različnih vrst tako živali 

kot rastlin itd. Vmes so posegle tudi vlade s svojimi uredbami in določili o varovanju okolja.  

Kianpour, Jusoh in Asghari (2013) so v svojem delu opredelili tri glavne igralce, ki so 

odgovorni za okoljske probleme: 1) proizvajalci; vse družbe in podjetja, ki proizvajajo 

proizvode in surov material (predpostavlja se, da predstavljajo začetne in vmesne točke v 

dobavni verigi); 2) vlade (po navadi so odgovorne za okolje in recikliranje, so oblikovalci 

pogojev, gledalci in nadzorniki); 3) potrošniki, ki so zadnji člen v dobavni verigi, njihove 

zahteve bodo določale trg in dimenzije kakovosti izdelkov.  

Cherian in Jacob (2012) menita, da imajo potrošniki še vedno premalo znanja o »zelenem« in 

zaradi tega takšne izdelke slabo prepoznavajo, organizacije še vedno ne stremijo k razvijanju 

večjega števila zelenih proizvodov, niti ne razmišljajo o zelenem pakiranju. Organizacije še 

vedno verjamejo, da imajo tržni vidiki, kot so razvijanje ustrezne verige oskrbovanja, pakiranje, 

cenovna politika itd., še vedno prednost pred pobudami zelenega marketinga.  

Vsekakor pa se to spreminja. Ljudje se začenjajo zavedati svoje vloge in odgovornosti do 

okolja. Čeprav se spremembe ne dogajajo počasi, se dogajajo. Podjetja si poskušajo pridobiti 

prednost na zelenem trgu s prepakiranjem izdelkov v okolju prijaznejše proizvode. Podjetja 

prav tako začenjajo izobraževati javnost s povečevanjem oglaševanja, ki daje poudarek zelenim 

izdelkom in pojasnjuje, kakšno dodano vrednost imajo ti za potrošnika. Ker je vse več 

potrošnikov pripravljenih plačati malo več za zelene proizvode, organizacije zaznavajo 

potrošnikovo povpraševanje, vedenje in odnos. Ritter idr. (2014) so z raziskavo pokazali, da 

razmerje med ceno in kakovostjo ne igra pomembne vloge pri odločanju glede uporabe zelenih 

proizvodov. 

Na odločitev o nakupu zelenih izdelkov vpliva več dejavnikov. Pomembne so tudi osebne 

značilnosti potrošnikov in njihovo zaznavanje zelenih izdelkov. Medtem ko nekateri avtorji 

pravijo, da je status dober motiv za nakup zelenih izdelkov, drugi trdijo nasprotno. Tako so 

Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo (2001) napisali, da družbene vrednosti nimajo pomembne 
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vloge na odločitveno obnašanje, saj nekateri anketiranci ne čutijo, da bi si zaradi prehoda na 

zeleno povečali družbeno odobravanje ali naredili dober vtis.  

Med anketiranci v drugi raziskavi je bilo veliko takih, ki imajo močno skrb do okolja in 

verjamejo, da so za ohranjanje okolja odgovorne vlade in/ali velike korporacije (Lin in Huang 

2011). Medtem ko so Griskevicius, Tybur in Van den Bergh (2010) ugotovili, da statusni motivi 

povečujejo željo po zelenih proizvodih, ki jih kupujejo v javnosti, tudi kadar so zeleni proizvodi 

dražji od konvencionalnih proizvodov. 

Biswas in Roy (2014) sta v svojem delu povzela definicijo zelenega izdelka, ki ga je zapisala 

OECD (2009), da so zeleni ali okolju prijazni izdelki tisti, ki so proizvedeni z nestrupenimi 

kemikalijami ali jih je možno reciklirati, ponovno uporabiti, so biorazgradljivi ali imajo okolju 

prijazno embalažo in imajo majhen vpliv na onesnaževanje okolja v vseh fazah življenjskega 

kroga izdelka z dolgoročnim ciljem ohranjanja naravnega okolja.  

Shamdasami, Chon-lin in Richmond (1993) so postavili definicijo zelenega proizvoda kot 

proizvoda, ki ne bo onesnaževal zemlje ali izkoriščal naravnih virov in ga je lahko reciklirati 

ali ohraniti. To je proizvod, ki vsebuje več okoljskega prizvoka ali embalažo z manj vpliva na 

okolje. 

Kar Yan in Yazdanifard (2014) pravita, da podjetja verjamejo, da vpeljava zelene oskrbovalne 

verige, oblikovanje zelenih proizvodov, embaliranje, cenovna politika in promocija lahko 

vodijo v prednosti za družbo in okolje – zato prevzema prednost pred tradicionalnimi oblikami 

marketinga. 

Ottmanova je ugotovila, da potrošniki niso pripravljeni plačevati višje cene za zeleni izdelek. 

V novejši literaturi pa lahko zasledimo: »Potrošniki so pripravljeni plačati višjo ceno za zelene 

proizvode, vendar je ta višja cena odvisna od kategorije proizvoda in možnosti prihranka.« 

(Ottman 2011, v Drozdenko, Jensen in Coelho 2011) 

Slika 2 prikazuje dejavnike, ki vplivajo na sprejetje zelenih proizvodov. To so: kategorija 

zelenega potrošnika; lastnosti potrošnikov kot so spol, prihodek, izobrazba, starost; cena 

zelenega proizvoda (premium v primerjavi z običajno različico); situacijski dejavniki (osebne 

koristi od zelenega izdelka); dodatne denarne spodbude in olajšave kot so davčne olajšave, 

subvencije ipd.; ter splošna pripravljenost plačati ceno za zeleni proizvod, ki je običajno nekaj 

višja od primerljivega »nezelenega« proizoda. 
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Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na adapcijo zelenih izdelkov 

Vir: Drozdenko, Jensen in Coelho 2011. 

2.4 Zeleno oglaševanje 

Vse več ljudi kupuje zelene izdelke, razlog je gotovo tudi v vse večji ekopismenosti in 

oglaševanju. Mediji nas skoraj na vsakem koraku opominjajo na zdravo življenje, na škodljive 

primesi v naši hrani, na nevarnosti, ki pretijo našemu okolju, ne nazadnje našemu planetu. Ker 

je obseg teh informacij vse obsežnejši in intenzivnejši, se je temu primerno povečala tudi 

potrošnja in zavedanje o zelenih izdelkih. Vse več potrošnikov posega po BIO, EKO označbah 

pri nakupu izdelkov, predvsem hrane. Nas pa zanima, kako je pri odločanju za nakup zelenih 

izdelkov za čiščenje. Rast zelenega trženja in zelenega potrošništva je po Cairncrossu (1992) 

mogoče največja priložnost za podjetja in izume, kar jih je industrijski svet kdaj videl.  

Constantinos, Constantine in Neil (2012) pravijo, da se zelena distribucija nanaša na vse 

aktivnosti glede nadzorovanja in poudarjanja okoljskih vidikov v povpraševalni verigi podjetja. 

Njihovi poskusi obsegajo sodelovanje z mrežnimi partnerji za ponovno spodbujanje proizvoda 

ali prilagajanje odlaganja odpadkov in zagotavljanje možnosti potrošnikom za recikliranje, 

uporabo recikliranih materialov.  

Wong, Turner in Stoneman (1996) tako pravijo, da je zeleno oglaševanje seznam etičnih in 

pravnih smernic, katerim naj bi sledili, na primer: oglaševana prednost ima pozitiven vpliv, 

denimo zmanjšuje onesnaževanje zraka; določa posebno prednost proizvoda glede na 

značilnosti, povezane z izboljšanjem okoljskega statusa; prikazuje specifične podatke, vezane 

Kategorija zelenega proizvoda 

Lastnosti potrošnikov 
(spol, prihodek, izobrazba, starost) 

Cena zelenega proizvoda 
(premium v primerjavi z običajno različico) 

Situacijski dejavniki 
(osebne koristi od zelenega izdelka) 

Dodatne denarne spodbude za zelene proizvode 
(npr. davčne olajšave) 

Pripravljenost plačati za zeleni proizvod 
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na prednosti proizvoda, na primer navedba odstotka in vrsto recikliranega proizvoda; 

potrošnikom zagotavlja možnost primerjave; opredeli vse tehnične pogoje in pojasni okoljsko 

prednost, ker je delež informacij, ki jih imajo potrošniki o ekoloških vprašanjih, majhen. 

Management kakovosti in kakovost izdelka sta dve pomembni orodji menedžmenta, ki lahko 

pomagata rešiti okoljske probleme in zmanjšati nevarnost škodljivih izdelkov (Kianpour, 

Ahmad in Maryam 2013). 

Glavni namen uporabe zelenega oglaševanja je predstaviti kupcem, da je podjetje ekološko 

usmerjeno, medtem si hkrati prizadevajo vplivati na nakupno odločitev potrošnikov s tem, da 

jim predstavijo možnosti izbire proizvodov, ki ne škodujejo okolju in usmerjajo njihovo 

pozornost k pozitivnim posledicam nakupne odločitve (Cherian in Jacob 2012).  

Cohen (1973) je izpostavil, da zeleno oglaševanje pomaga izoblikovati potrošnikovo znanje in 

ugodno vpliva na prenos tega znanja v nakup zelenih izdelkov. Zeleno oglaševanje lahko igra 

pozitivno vlogo pri vplivanju na potrošnika, da postane bolj okoljsko usmerjen.  

Rahbar in Wahid (2011) pa pravita, da je glavni cilj zelenega oglaševanja vplivati na 

potrošnikovo nakupno obnašanje, tako da ga vzpodbudimo, da kupuje izdelke, ki manj 

škodujejo okolju in z usmeritvijo njegove pozornosti k pozitivnim posledicam, vezanimi na 

njihovo nakupno obnašanje. 

Sharma (2011) je opazila, da obstajajo tri smernice, ki bi jim zeleno oglaševanje moralo slediti: 

na začetku oglaševanja bi se morale pojaviti izobraževalne vsebine, potem bi se moralo usmeriti 

k skrbi za okolje s poudarkom na dejstvu, da je podjetje spremenilo postopke proizvodnje s 

ciljem spodbujati zelen način življenja, na koncu pa naj oglaševanje pokaže podobo podjetja 

glede okoljske odgovornosti. Potrošniki se na splošno radi poistovetijo s podjetji, ki skrbijo za 

okolje. Schuhwerk in Lefkoff-Haugis (1995) sta objavila, da se potrošniki, ki so vključeni v 

okoljsko problematiko, pozitivno odzovejo na zeleno oglaševanje. Zatorej je lahko zeleno 

oglaševanje pomembna spodbuda. 

Po Manjunathu in Manjunathu (2013) zeleni oglasi omogočajo potrošnikom, da pridobijo 

informacije o zelenih proizvodih, zato bi se morala podjetja bolj usmeriti na zeleno oglaševanje 

z usmeritvijo na ciljne skupine: zelene potrošnike in tradicionalne potrošnike (ki niso potrošniki 

ekološko prijaznih proizvodov). Poleg tega bi morala podjetja ravno tako imeti široko paleto 

promocijskega orodja, kot so: kuponi ter ponudbe in premije za ugoden odziv potrošnikov na 

ponudbo ekološko prijaznih proizvodov. 

S tem, ko podjetja proizvajajo ekološko manj oporečne proizvode, jih imajo potrošniki raje in 

še raje kupujejo njihove proizvode. Princip je podoben kot pri blagovnih znamkah, ko jih enkrat 

vzamemo za svoje, težko spremenimo svoje mnenje. To so v svojem delu potrdili tudi 

Kianpour, Jusoh in Asghari (2013), ko so ugotovili, da bodo podjetja, ki proizvajajo proizvode 
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z manj stranskimi učinki na okolje, s tem pridobila dober ugled in dodan prestiž, kakor tudi 

spoštovanje potrošnikov in družbe nasploh.  

Biswas in Roy (2014) pravita, da bi se morali proizvajalci potruditi in ponuditi proizvode z 

zadostnimi informacijami o proizvodu, njegovem vplivu na okolje, neskladnosti in 

odstranjevanju po uporabi. »Kakorkoli, eni izmed največjih izzivov teh podjetij so spremembe 

želja potrošnikov, dvom v trditve zelenega oglaševanja, neugodno potrošnikovo dojemanje 

zelenih proizvodov in visoka investicija v razvoj zelenih proizvodov,« pravita Chen in Chai 

(2010).  

Raziskava Murray (2012) je pokazala, da se povratni učinek zgodi iz vrste izbire oglaševanja 

zelene potrošnje, kot načini gospodinjstev za zmanjševanje njihovega vpliva na okolje. Če so 

povratni učinki, ko ocenjujemo korist za okolje zaradi zelene potrošnje prezrti, potem precenijo 

dejanske verjetne koristi za vsaj 15 % v primeru ohranjevanja goriva vozil in 6 % pri varčevanju 

z električno energijo. Zares je narava stroškovne učinkovitosti glede določenih nakupnih 

odločitev bolj privlačna za gospodinjstva z nižjimi dohodki, hkrati pa bodo imela ta 

gospodinjstva največji odbijajoč efekt in za posledico najnižje okoljske izboljšave. Okoljska 

politika, usmerjena v spreminjanje potrošnikovega vedenja, je zato najbolje usmeriti v 

gospodinjstva z visokimi dohodki, ki imajo več možnosti za ukrepanj, raje z ohranitvenimi 

ukrepi, kot z ukrepi za povečanje učinkovitosti, ki se oglašuje kot bolj učinkovita odločitev 

okoljske potrošnje.  

Lin in Huang (2011) ugotavljata, da zagotavljajo vlade in zelene skupine subvencije ali 

promocije, ki spodbujajo ljudi, da postanejo zeleni, vendar je oglaševanja, ki spodbuja prehod 

na zeleno, še vedno malo. V raziskavi sta naštela in s pomočjo ankete zanesljivo ovrednotila 

razloge, zakaj potrošniki na Tajskem nikoli ne kupujejo zelenih izdelkov. Razlogi so: 

»48 odstotkov potrošnikov ne ve, ali je izdelek, ki so ga kupili, zelen izdelek«, »25 odstotkov 

potrošnikov ne pozna zelenih proizvodov«, »22 odstotkov potrošnikov ne ve, kje lahko kupijo 

zelene proizvode« in »pet odstotkov potrošnikov ni zainteresiranih za nakup zelenih izdelkov«. 

Iz česar sklepata, da ima približno 73 odstotkov anketirancev pomanjkanje razumevanja s 

področja zelenih proizvodov in njihovih značilnosti (prav tam).  

2.5 Nevarne kemikalije 

V sodobnem svetu je srečevanje s kemikalijami v vsakodnevnem življenju nekaj povsem 

običajnega. Problem nastane, ko jih zlorabljamo. Pri čistilih ne velja vedno, več je boljše in 

hitreje, ampak bi se bilo bolje držati pravila, manj je več. Mnogokrat se potrošniki ne zavedamo, 

kje vse so kemikalije prisotne. Kemikalije najdemo v izdelkih, ki so tako vsakdanji, da niti 

pomislimo ne, da bi lahko bili le-ti nevarni.  
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Raziskava avtorjev Martínez-Peña idr. (2013) v Mehiki je pokazala, da mešanje čistilnih 

proizvodov, npr. klora in klorovodikove kisline potrošniki sploh ne zaznavajo kot tveganje. 

Potrošniki se vse premalo zavedamo vpliva nevarnih kemikalij na naše zdravje in na okolje. O 

njihovih vplivih smo še vedno premalo obveščeni in premalo izobraženi. Biti del zelenega 

potrošništva zajema tudi uporabo ekoloških čistil v naših gospodinjstvih. Zelena čistila in 

detergenti predstavljajo le dva odstotka vseh prodanih čistil in detergentov v ZDA, kar 

predstavlja trg v vrednosti 600 milijonov USD leta 2014 (Packaged Facts 2015).  

Zveza potrošnikov Slovenije v brošuri Kemikalije doma  opozarja, da se v našem okolju 

uporablja okoli 100.000 kemičnih snovi, kar zahteva odločno ukrepanje pri osveščanju 

potrošnikov:  

Kemikalije je skupno ime za kemijske spojine, snovi, elemente, zmesi in pripravke. Pojem 

vključuje polimerne snovi in tiste raztopine snovi, pri katerih bi odstranitev topila povzročila 

kemično spremembo snovi ali vplivala na njeno obstojnost. Velika večina kemikalij se po uporabi 

izloči v okolje, kjer same ali kot razpadni produkti še naprej delujejo na ljudi in okolje. Škodljivi 

učinki so zaradi svoje zapoznelosti ter dolgotrajnega in počasnega delovanja težko opazni, zaradi 

razpršenosti v okolju pa zelo težko obvladljivi. (Breskvar in Pondelek 2007) 

Nevarne (škodljive) kemikalije so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Delimo 

jih na: 

Preglednica 1: Skupine nevarnih kemikalij 

Vrsta Opis 

Eksplozivne 

kemikalije 
To so trdne, tekoče, pastozne ali želatinozne kemikalije, ki lahko eksotermno 

reagirajo tudi ob odsotnosti zračnega kisika, pri čemer se zelo hitro sproščajo 

plini, ki pod določenimi pogoji detonirajo, se hitro vžgejo ali zaradi 

segrevanja in povečanja pritiska eksplodirajo, če so prostorsko omejeni. 

Oksidativne 

kemikalije 
So kemikalije, ki povzročijo močno eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z 

drugimi snovmi (predvsem z vnetljivimi). 

Zelo lahko vnetljive 

kemikalije 
So tekoče kemikalije, ki imajo izredno nizko plamenišče in nizko vrelišče ter 

plinaste kemikalije, ki so vnetljive v stiku z zrakom pri navadni temperaturi 

in tlaku. 

Lahko vnetljive 

kemikalije 
– Kemikalije, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po sebi vnamejo 

že pri navadni temperaturi in tlaku brez dovajanja zunanje energije. 

– Trdne kemikalije, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem stiku z 

virom vžiga in odtlej dalje gorijo ter se porabljajo tudi po odstranitvi tega 

vira. 

– Tekoče kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče. 

– Kemikalije, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah sproščajo 

lahko vnetljive pline. 

Vnetljive kemikalije So kemikalije, ki imajo nizko plamenišče. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kemijska_spojina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Snov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zmes
https://sl.wikipedia.org/wiki/Topilo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kemi%C4%8Dna_sprememba
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Vrsta Opis 

Zelo strupene 

kemikalije 
So kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo že v 

zelo majhnih količinah povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare 

zdravja. 

Strupene kemikalije So kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo že v 

majhnih količinah povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare 

zdravja. 

Zdravju škodljive So kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko 

povzročijo smrt ali akutne, oziroma kronične okvare zdravja. 

Jedke kemikalije So kemikalije, ki lahko poškodujejo ali uničijo živo tkivo, če pridejo v stik z 

njim. 

Dražilne kemikalije So kemikalije, ki niso jedke, vendar lahko že pri kratkotrajnem, 

dolgotrajnejšem ali ponavljajočem se stiku s kožo ali sluznico povzročijo 

njeno vnetje. 

Kemikalije, ki 

povzročajo 

preobčutljivost 

So kemikalije, ki lahko pri vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo 

reakcijo preobčutljivosti, tako da ob nadaljnji izpostavljenosti tej kemikaliji 

pride do nastanka značilnih negativnih učinkov. 

Rakotvorne kemikaliji So kemikalije, ki lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo 

povzročijo raka ali povečajo pogostnost njegovega nastanka. 

Mutagene kemikalije So kemikalije, ki lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo 

povzročijo dedne genetske okvare ali povečajo pogostnost njihovega 

nastanka. 

Kemikalije, ki so 

strupene za 

razmnoževanje 

So kemikalije, ki lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo 

povzročijo oziroma povečajo pogostnost nastajanja ne dednih škodljivih 

učinkov na potomstvo in/ali škodljivih učinkov na moške ali ženske 

razmnoževalne funkcije ali sposobnosti. 

Okolju nevarne 

kemikalije 
So kemikalije, ki lahko ob prehajanju v okolje povzročijo ali pa utegnejo 

povzročiti takojšnjo ali dolgoročno nevarnost za eno ali več sestavin okolja. 

Vir: Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije 2009.  

V poročilu raziskave, ki jo je 2012 za namene diplomskega dela izvedla Petra Kranjec, so v 

Sloveniji med anketiranimi 578 zastrupljenci, pregledanih na IPP v UKC Ljubljana, med 

povzročitelji zastrupitve na tretjem mestu kemikalije (11,37 %). S kemikalijami je bilo tako 

zastrupljenih 108 oseb. Preglednica 2 prikazuje, kolikšni so deleži zastrupitev glede na različne 

kemikalije (Kranjec 2012). 
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Preglednica 2: Zastrupitve z različnimi kemikalijami 

Kemikalije Prisotnost pri zastrupitvah (%) Št. zastrupitev 

Plini 75,90 82 

Čistilna sredstva 11,10 12 

Biocidi 4,60 5 

Profesionalne kemikalije 4,60 5 

Fitofarmacevtska sredstva 1,90 2 

Goriva 1,90 2 

Vir: Kranjec 2012. 

Kranjčeva je podala ugotovitve, da do zastrupitev s čistilnimi sredstvi prihaja zaradi 

vsakodnevne uporabe in zaradi njihove potencialne nevarnosti, saj vsebujejo veliko kemičnih 

snovi. Po njenem mnenju do nenamernih zastrupitev pride zaradi nepravilne uporabe, 

shranjevanja v neoriginalnih embalažah ali shranjevanja na neprimernih mestih. Za 

preprečevanje zastrupitev s čistilnimi sredstvi predlaga, da se uporabniki pred uporabo podučijo 

o varni in pravilni uporabi ter pravilnem shranjevanju (Kranjec 2012).  

»Nevarne kemične snovi lahko vplivajo na zdravje ljudi na različne načine. Nekatere 

povzročajo raka, druge vplivajo na plodnost ali povzročajo razvojne napake pri človeku. 

Nekatere lahko povzročijo poškodbe možganov, okvare živčnega sistema, astmo ali težave s 

kožo.« ZPS (2009) 

2.5.1 Nevarne kemikalije v našem domu 

V naših stanovanjih, hišah se dnevno srečujemo z (ne)varnimi kemikalijami. Prav tako se z 

njimi srečujemo v službah, na počitnicah, pri rekreaciji. Včasih se niti zavedamo ne, da 

proizvod, ki ga uporabljamo vsakodnevno, vsebuje kemikalije. V domačem okolju se dnevno 

ali pogosto srečujemo z naslednjimi kemikalijami: 

 mila, detergenti, 

 kozmetika (sredstva za osebno nego), 

 sredstva za nego stanovanja, avtomobilov, stavb, vrtov …, 

 čistila, 

 izdelki, ki jih uporabljamo pri hobijih, 

 pesticidi (biocidi in fitofarmacevtska sredstva), 

 izdelki, ki jih uporabljamo pri domači obrti in v kmetijstvu, 

 drugo (mini okrogle baterije). 

Le malokatera povprečna potrošnica pomisli, da so v laku za nohte, v laku za lase, v šminki, 

maskari, barvi za lase prisotne kemikalije. Prav tako jih srečamo v gelu za urejanje pričeske, v 

zobnih kremah, belilnih zobnih kremah, dezodorantih, penah za britje, v sredstvih za tuširanje 

in v šamponih. Ne nazadnje kemikalije najdemo v gospodinjskih aparatih, se pravi v hladilnikih, 
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zamrzovalnih skrinjah, pralnih strojih, najdemo jih v PVC talnih oblogah, v oblazinjenem 

pohištvu, v ležiščih, otroških igračah, tolažilnih dudah in stekleničkah, otroških plenicah za 

enkratno uporabo, še posebej, če so le-te odišavljene, ker osvežilci zraka namreč tudi vsebujejo 

kemikalije. Prav tako jih najdemo tudi v PVC pohištvu, zavesah, preprogah, televizorjih, 

računalnikih, barvah, električnem orodju, pesticidih idr. (Breskvar in Pondelek 2007).  

Po raziskavi v mestu Mérida v Mehiki so avtorji raziskave glede na rezultate, ki so pokazali, da 

bi bil lahko ključ za spreminjanje obnašanja potrošnikov izvajanje izobraževalnih strategij, ki 

bi povečale znanje o vodnih virih in sistemih za čiščenje odplak, predlagali tri glavne ideje kot 

komunikacijske strategije: a) nevarnost mešanja čistilnih proizvodov, b) koristi uporabe manj 

različnih vrst čistilnih proizvodov, c) korist z uporabo manjše količine proizvoda in doseženimi 

enakimi rezultati. Te ideje naslavljajo tveganja za zdravje in okolje in izvirajo iz pretirane 

uporabe čistilnih proizvodov (Martínez-Peña idr. 2013). 

Ko se enkrat zavemo, kako nevarne so kemikalije in kakšen je njihov vpliv na okolje, družbo 

in ne nazadnje na nas uporabnike, bomo težili k čim manjši porabi le-teh. Vsak posameznik 

lahko veliko prispeva k zmanjšanju nevarnih snovi, predvsem v svojem domu, pri uporabi 

škropiv, pri delu idr. 

2.5.2 Nevarne kemikalije v čistilnih sredstvih 

Že če pogledamo embalažo čistil in piktograme na njih, nam mora postati jasno, da gre za 

nevarne snovi. Če preučimo pralne praške, čistila za tla, milejša sanitarna čistila, na vseh 

najdemo oznako za nevarno za zdravje. Tudi embalaža agresivnejših čistil, kot so sanitarni 

odstranjevalci vodnega kamna, čistila za odmašitev odtokov, belilna sredstva idr. poleg oznak 

nevarno za zdravje vsebuje oznake jedko in nevarno za okolje.  

Celo eden najbolj vsakodnevno uporabljanih izdelkov, kot je detergent za pranje posode, ima 

znak za nevarnost. Seveda se tako zastavlja vprašanje ali je bila posoda dovolj sprana z vodo, 

da smo odstranili detergent, ali se je perilo v stroju dovolj spralo, da na oblekah, ki so v 

direktnem stiku s kožo, ni ostalo sledi pralnega sredstva. Ko si začne potrošnik postavljati taka 

vprašanja, je na dobri poti, da bo storil nekaj v smeri zmanjšanja uporabe nevarnih sredstev in 

morda začel uporabljati okolju manj škodljiva čistila in sredstva v čim večjem obsegu.  

Potrošniška družba nas je spremenila v zombije, ki slepo verjamejo oglaševalskim trikom, ki 

prikazujejo, da bo naš dom čist z enim samim potegom. Resnica je daleč od tega. Če pa že 

resnično deluje, se moramo vprašati, kaj je v tem sredstvu, da deluje, kot deluje. Že pri nakupu 

moramo biti pozorni na to, kaj kupimo, kaj bomo prinesli v svoj dom. Po možnosti izbirajmo 

čistila, ki so okolju prijaznejša.  

Avtorji Martínez-Peña idr. (2013) so na podlagi rezultatov svoje raziskave prišli do ugotovitev, 

da se tveganje za onesnaževanje podtalnice s čistilnimi sredstvi ne bo zmanjšalo, razen če bodo 
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ljudje spremenili dnevno prakso. Čeprav pridobivanje novih informacij ne vodi takoj v 

drugačno obnašanje, je pomembno, da izobražujemo skupnosti o menedžmentu vodnih virov 

in odplak.  

V čistilnih, pralnih in pomivalnih sredstvih se skriva veliko kemikalij in nekatere med njimi so 

zdravju škodljive:  

V njih najdemo več bolj ali manj nevarnih kemikalij: biocide (dezinfekcijska sredstva), hlapne 

organske spojine in triklorsan (antibakterijsko sredstvo). Detergenti za pranje in pomivanje še 

vedno vsebujejo fosfate, pralni praški pa fenole. Večini sredstev dodajajo tudi dišave (parfume). 

(Breskvar in Pondelek 2007) 

Sledi opis teh kemikalij (Breskvar in Pondelek 2007): 

 Biocidi so dezinfekcijska sredstva. Dražijo kožo in sluznico in se nalagajo v človeškem 

telesu, kjer slabijo imunski sistem. 

 Hlapne organske spojine dražijo oči, grlo in pljuča in povzročajo različne zdravstvene 

težave, celo poškodbe možganov. 

 Triklorsan je antibakterijsko sredstvo, ki se kopiči v telesu (v materinem in kravjem 

mleku). Prekomerna uporaba povzroči, da se poveča odpornost bakterij na zdravila. 

Škodljiv je za vodno okolje, saj uničuje koristne bakterije, ki razkrajajo umazanijo. 

 Fosfati dražijo kožo, škodljivi so za življenje v vodi. 

 Fenoli rušijo hormonsko ravnovesje v telesu in zmanjšujejo reproduktivne sposobnosti. 

 Nekatere sintetične dišave povzročajo alergije; na črnem seznamu je 24 dišav. 

2.5.3 Označevanje nevarnih kemikalij na embalaži proizvodov 

Tako kot v vseh ostalih članicah EU, se tudi v Slovenji trenutno uporabljata dva sistema 

razvrščanja, označevanja in pakiranja (Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije 2015): 

Star sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi in pripravkov se uporablja le 

še pogojno, in sicer za zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici) 

pred 1. 6. 2015. Te zmesi so lahko razvrščene in označene v skladu s staro zakonodajo, tj. v 

skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list 

RS, št. 67/05, 137/07, 88/08, 81/09 in 06/14) še do 1. 6. 2017! 

Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU po 40 letih 

dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje na tem področju v januarju 2009 med prvimi na 

svetu pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih 

kemikalij, tj. GHS (Globally Harmonised System).  

V EU se je dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v 

Ženevi, sprejel v obliki Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in 
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razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 

(Uradni list EU, št. L 353/1) oz. uredbe CLP (CLP – Classification, labelling and packaging of 

hazardous chemicals) (Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije 2015). 

Piktograme nevarnih kemikalij smo vsi spoznavali že v osnovni šoli, vprašanje je le, ali smo 

nanje pri nakupu čistil in ostalih sredstev dovolj pozorni. Večina nas ima v spominu rumene 

kvadratke, ki vsebujejo sličice. Z novo uredbo in sprejemom novega sistema GHS so se s 1. 6. 

2015 začeli spreminjati tudi piktogrami na embalažah in do 1. 6. 2017 morajo nove piktograme 

uporabljati vsi proizvajalci, trgovci in vsi, ki trgujejo z nevarnimi snovmi in nevarnimi 

kemikalijami.  

Zavedati se moramo, da piktogrami niso na embalažah kar tako, ampak imajo svoj pomen. 

Pomenijo, da je potrebno s stvarmi, ki imajo take piktograme, delati strogo po predpisih, slediti 

navodilom za uporabo in z njimi delati racionalno, varčno, kot dober gospodar. Na sliki 3 so 

predstavljeni različni piktogrami in njihov pomen. 

Fizikalne nevarnosti 

 

1  2  3  4  5  

   

Nevarnosti za zdravje 

 

6 7  8  9   

  

Nevarnosti za okolje 

10   

Slika 3: Piktogrami nevarnih lastnosti kemikalij 

Vir: Humar-Jurič 2009. 

https://eucbeniki.sio.si/kemija1/479/FL4_plini_novo
https://eucbeniki.sio.si/kemija1/479/nestabilni_eksplozivi_novo
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Pomeni piktogramov so opisani spodaj po zaporedju slik (ECHA b. l.): 

1. Piktogram 1 nas opozarja na naslednje vnetljive pline, aerosole, tekočine in trdne snovi: 

 samosegrevajoče se snovi in zmesi, 

 piroforne tekočine in trdne snovi, ki lahko povzročijo požar ob stiku z zrakom, 

 snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, 

 samoreaktivne snovi ali organske perokside, ki pri segrevanju lahko povzročijo požar. 

2. Piktogram 2 nas opozarja, da imamo opravka z oksidativnimi plini, trdnimi snovmi in 

tekočinami, ki lahko ob prisotnosti kisika povzročijo ali okrepijo požar in eksplozijo. 

3. Piktogram 3 nas opozarja, da imamo opravka s snovjo, ki je jedka in lahko povzroči hude 

opekline kože in poškodbe oči. Je tudi jedka za kovine. 

4. Piktogram 4 nas opozarja, da imamo opravka s plini pod tlakom: 

 stisnjen plin – segrevanje lahko povzroči eksplozijo, 

 utekočinjen plin – lahko povzroči ozebline in poškodbe, 

 ohlajen utekočinjen plin – lahko povzroči ozebline in poškodbe, 

 raztopljen plin – segrevanje lahko povzroči eksplozijo 

Tudi običajno varni plini lahko pod tlakom postanejo nevarni. 

5. Piktogram 5 nas opozarja na izdelke, ki vsebujejo snovi, ki so eksplozivne, samoreaktivne 

snovi in organske perokside, katerih segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 

6. Piktogram 6, pri njem moramo vedeti, da imamo opravka s kemikalijo, ki je akutno strupena 

v stiku s kožo, pri vdihavanju ali po zaužitju, kar je lahko smrtno nevarno. 

7. Piktogram 7 nam pove, da ima snov ali zmes, označena s tem piktogramom, enega ali več 

naslednjih učinkov: 

 je rakotvorna, 

 učinkuje na rodnost in nerojenega otroka, 

 povzroča mutacije, 

 je povzročitelj preobčutljivosti dihal, lahko povzroči alergijo, astmo ali težave z 

dihanjem pri vdihavanju, 

 je strupena za določene organe, 

 je nevarna pri vdihavanju, pri zaužitju in vstopu v dihalne poti pa je lahko smrtna ali 

zdravju škodljiva. 

8. Piktogram 8 predstavlja eno ali več naslednjih lastnosti snovi ali zmesi: 

 je akutno strupena (škodljiva), 

 povzroča preobčutljivost kože, draženje kože in oči, 

 draži dihalne poti, 

 ima narkotični učinek, povzroča zaspanost ali omotico, 

 je nevarna za ozonski plašč. 
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9. Piktogram 9 smo opisali že pod piktogramom 3. 

10. Piktogram 10 opozarja, da je snov nevarna za okolje in da povzroča akutno strupenost za 

vodno okolje.  

Glavni cilj poenotenja podajanja informacij glede kemikalij je: »Ugotoviti, kakšne nevarne 

lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati 

uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo, tako na 

lokalnem kot tudi globalnem nivoju« (Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije 2015). 

Etiketa na izdelku, ki vsebuje nevarne kemikalije, mora vsebovati točno določene informacije, 

katere so opredeljene v 17. členu Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.  

Etikete, ki jih uporabljamo na embalaži, morajo v prehodnem obdobju 2015–2017 – dano v 

promet po 1. 6. 2016, vsebovati naslednje informacije (Mehić Hajrlahović in Humar-Jurič 

2015): 

 ime, naslov in tel. številka dobavitelja;  

 identifikatorji izdelka (ime kemi. CAS …);  

 piktogram; 

 opozorilne besede (Pozor, Nevarno);  

 stavke o nevarnosti;  

 previdnostne stavke; 

 nominalno količino (splošna uporaba);  

 dodatne informacije (dodatni stavki o nevarnosti …); 

 besedilo etikete: v uradnem jeziku; 

 večjezičnost: dopustna; 

 odstopanja od standardiziranega označevanja: 

 majhna embalaža: 125 ml (izvlečne, privezane etikete, manj info …), 

 topljiva enkratna embalaža, 

 nevarne kemikalije brez embalaže. 

Proizvode s kemikalijami pa mora spremljati tudi varnostni list, kjer so napisani vsi podatki o 

sestavinah izdelka in ostali pomembni podatki za pravilno rokovanje z njimi.  

REACH uredba zahteva obveščanje o varni uporabi snovi za ljudi in okolje v dobavni verigi v 

dveh smereh, dobavitelji kupcem in obratno. Glavni instrument za takšno obveščanje po 

dobavni verigi navzdol je varnostni list. Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik pripravi 

varnostni list v skladu s Prilogo II REACH uredbe. Varnostni list ima po novem t. i. dodatek, 

ki vključuje scenarije izpostavljenosti, v katerih so določeni pogoji, pod katerimi je snov ali 

pripravek mogoče varno uporabljati. Te informacije so tudi del registracijske dokumentacije 

(GZS 2015). 
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2.6 Ekološke oznake 

Danes nas mediji zasipavajo z oglasi o BIO, EKO, ekološko predelano itd., vendar ne vemo 

vedno, kaj vse to pomeni. V ta sklop lahko uvrstimo vse proizvode in storitve, ki delujejo po 

določenih standardih, za določene skupine. Ekološke oznake lahko uporabljamo pri 

označevanju hrane, tehničnih naprav, zdravil, določenih storitev, tekstilnih izdelkov, čistilnih 

sredstev, papirne galanterije itd. Vsaka izmed teh oznak ima v svojem sklopu merila in 

standarde, ki se jih morajo držati, da lahko proizvod/storitev klasificirajo kot ekološko.  

Gertz (2005) pravi, da je cilj ekoloških oznak identifikacija in promocija proizvodov, kateri 

imajo zmanjšan vpliv na okolje v primerjavi z drugimi podobnimi proizvodi. Ekološka oznaka 

je oznaka, ki opredeljuje predvsem okoljske preference proizvoda ali storitve znotraj določene 

kategorije izdelkov/storitev. Thogersen (2000) je zapisal, da so ekološke oznake uporabne za 

perspektivo okoljske politike samo, če jih potrošniki opazijo v procesu nakupovanja, in nadalje, 

da je izdelek bolj razumljen, zaupanja vreden in ima vrednost kot orodje za odločanje.  

Rashid (2009) je v raziskavi poročal, da bi se malezijski potrošniki na ekološke oznake odzvali 

pozitivno. V bistvu pravi, da bi v situaciji, kjer se od njih zahteva, da preučijo okoljski vidik 

proizvoda, katerega želijo kupiti, bila ekološka oznaka zagotovo ključni dejavnik, ki jih bo 

vzpodbudila k pravilni odločitvi o nakupu. Splošno je razumeti zaznavanje, da so ekološke 

označbe instrument, ki pripravijo potrošnike k nakupu, s pojasnjevanjem vpliva izdelka na 

okolje.  

Teisl, Roe in Hicks (2002) so v raziskavi prišli do zaključka, da se lahko potrošniki na ekološke 

označbe odzivajo pozitivno in posledično vplivajo na naraščajoč tržni delež zadevnega izdelka. 

Grankvist, Dahlstrand in Biel (2004) so prav tako ugotovili, da informacije o okoljskih 

rezultatih (ki so lahko negativni ali pozitivni), ki jih pridobimo z ekološkim označevanjem, 

vplivajo na prednost izdelka, posebno pri tistih, ki imajo veliko skrb za okolje. Poleg tega so 

prav tako zaznali, da so mlade diplomirane ženske anketiranke pokazale pozitiven odnos do 

ekološko označenih proizvodov.  

Nekatere raziskave poročajo o majhni povezavi med skrbjo za okolje in izbiro ekološko 

označenega izdelka (Magnusson idr. 2001, v Rashid in Abdul 2009). Thorgersen (2002) je prav 

tako izpostavil, da večina potrošnikov posveča pozornost ekološkemu označevanju. 

Rashid (2009) je ugotovil, da imajo potrošniki, ki so pridobili znanje o varovanju okolja skozi 

osebno izkušnjo, bolj trden namen kupiti zelen izdelek, vendar le, če je narejen z večjo 

zavednostjo o okolju prijaznih značilnostih proizvoda, z ustrezno ekološko oznako. Prav tako 

je prišel do zaključka, da večja kot je ozaveščenost o ekoloških oznakah, močnejša je povezava 

med konkretnim znanjem in namenom nakupa izdelka z ekološko prijaznejšimi lastnostmi. 
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Danes je na voljo več kot 30 različnih metod ekološkega označevanja (Cherian in Jacob 2012). 

V svetu poznamo različne ekološke označbe, večinoma gre za državne ekološke oznake, ki se 

uporabljajo pri označevanju naravnih, ekoloških proizvodov. Na sliki 4 so prikazane nekatere 

izmed njih. 

 

    

Nordijske države Švedska Rusija Evropska unija 

    

Kitajska Kitajska Švedska Nemčija 

    

Severna Amerika Avstralija Japonska Brazilija 

Slika 4: Globalne ekološke oznake 

Vir: Global Ecolabelling Network 2016. 

Pri nas so med najbolj znanimi ekološkimi znaki ekološki znak za živila, evropski logotip za 

ekološko kmetijstvo, okoljska marjetica, FSC, ekološko drevo itd. Slika 5 prikazuje nekatere 

med njimi. 

 

http://www.globalecolabelling.net/gen-members/nordic-countr
http://www.globalecolabelling.net/gen-members/rus
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Slovenski državni znak 

»ekološko« 

Evropski logotip za 

ekološko kmetijstvo 

Evropski znak za okolje Evropska organizacija 

za gospodarjenje z 

gozdovi 

Slika 5: Ekološke oznake 

Vir: Barjans 2014. 

Program ekoloških oznak (angl. Ecolabel) naj bi zajemal celoten življenjski krog izdelka, 

vključno z izdelavo, porabo in odstranjevanjem. Prvi tak program je bil nemški program Modri 

angel (angl. German’s Blue Angel), ki se je razvil leta 1978. Številni programi so se razvili v 

drugih državah: Labod (angl. The Swan) je nordijska ekološka oznaka, v Kanadi se je leta 1988 

razvila Ekološka odločitev (angl. Environmental Choice), leta 1989 na Japonskem Ekološka 

oznaka (angl. Eco Mark), v ZDA 1990 Zeleni pečat (angl. Green Seal), v Indiji 1991 Ekološka 

oznaka (angl. Eco-Mark) in 1993 v Evropi ekološka marjetica (angl. Eco-label) (Rashid 2009). 

Rex in Baumann (2006, v Lin in Huang 2011) sta v svoji raziskavi podala sklep, da je kljub 

velikemu trudu, vloženemu v izdelovanje ekoloških oznak na zelenih izdelkih, njihov tržni 

delež še vedno majhen. Horne (2009) je zapisal, da je povečano zanimanje za podnebne 

spremembe v zadnjih nekaj letih privedlo do naraščajočih pozivov za označevanje, ki 

potrošnikom omogoča razlikovanje med bolj ali manj trajnostnimi opcijami. Takšni klici očitno 

domnevajo, da če se potrošnikom na nalepki predstavi prave informacije, se bo njihov nakup 

spremenil in posledica bo bolj trajnostna potrošnja. 

Ekološke oznake in njihova prepoznavnost naj bi potrošnikom pomagali pri izbiri in nakupu 

okolju prijaznejših proizvodov. Ekološke oznake in certifikati so orodje, ki ekološko 

ozaveščenim potrošnikom olajša nakupne odločitve. Kako pa te oznake dejansko vplivajo na 

nakupne odločitve potrošnikov, je odvisno od njihovega poznavanja le-teh in njihove 

ekopismenosti. Ekološko označevanje proizvodov bo zvišalo vrednost znanja na zelenem 

preferencialnem segmentu in kasnejšem trajnostnem sprejetju potrošniškega obnašanja 

(Bisswas in Roy 2014).  

Ekološke oznake oziroma certifikati za kozmetične izdelke naj bi nam dali zagotovilo, da so 

sestavine in postopki priprave le-teh naravni, iz naravnih sestavin. Kdaj je izdelek naraven ali 

naraven in ekološki, je pojasnila Rudolfova (2014), da pridobi proizvajalec certifikat za naravni 

in ekološki izdelek, če izdelek vsebuje 95 % sestavin s certificirano ekološko kmetijsko 

pridelavo. Za certifikat naraven kozmetični izdelek mora biti tako pridelanih in pridobljenih 

vsaj 50 % sestavin. V izdelkih ni dovoljena uporaba etoksiliranih sestavin, glikolov, parabenov, 
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umetnih dišav oz. parfumov. Izdelki ne smejo biti testirani na živalih. Obvezno mora biti 

uporabljena mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin INCI v razumljivem jeziku 

uporabnika (prav tam).  

 

Slika 6: Certifikati za naravno in ekološko kozmetiko 

Vir: Rudolf 2014. 

Pri nas je najbolj poznana ekološka oznaka Okoljska marjetica.  

 »Znak za okolje je znak, ki ga je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že od leta 1992, 

njegovega pridobitelja pa zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni meri v 

celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču« (ARSO 

2000). 

Okoljska marjetica omogoča potrošnikom, da se seznanijo, kako je bil proizvod narejen 

(Delafrooz, Taleghani in Nouri 2014). Okoljska marjetica (angl. EU Ecolabel) je bila 

predstavljena 1992 s strani Evropske komisije. Ustvarjena je bila kot orodje za pomoč pri lažji 

identifikaciji izdelkov in storitev, ki imajo manjši negativni vpliv na okolje skozi njihov 

življenjski cikel. Celoten proces pridobivanja EU Ecolabel oznake je predpisan v Uredbi (ES) 

št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje 

(Uradni list EU, št. L 27/1). D’Souza, Taghian in Lamb (2006) so zapisali, da je promocija 

ekoloških oznak na okolju prijaznih proizvodih eno izmed pomembnih orodij zelenega 

marketinga.  

Sammer in Wüstenhager (2006) trdita, da je ekološko označevanje (angl. eco labeling) 

učinkovit ukrep, ki pomaga premostiti vrzeli med prodajalci in kupci z zagotavljanjem 

informacij z dveh vidikov: informacijska funkcija, ki predstavlja neopredmetene kakovostne 

ukrepe, vključno s kakovostjo izdelka, in vrednostna funkcija, ki predstavlja možnost 

recikliranja in družbeno odgovornost podjetij, povezani s prestižem znamke. 

Podjetja, ki želijo za svoj proizvod ali skupino proizvodov pridobiti evropski znak za okolje, 

okoljsko marjetico, morajo v obzir vzeti celoten življenjski cikel izdelka. Pri proizvodnji 
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izdelka morajo gledati na okolje, od pridobivanja surovin, proizvodnje, pakiranja in prevoza, 

skozi potrošnikovo uporabo, do recikliranja.  

 

Slika 7: Življenjski cikel izdelka z okoljsko marjetico 

Vir: Evropska komisija 2016.  

Slika 7 prikazuje življenjski cikel izdelka, ki ima dodeljen znak okoljske marjetice. Ta pristop 

zagotavlja, da so glavni vplivi teh proizvodov na okolje zmanjšani v primerjavi s podobnimi 

proizvodi, ki so na voljo na trgu (Evropska komisija 2016).  

Slika 8 prikazuje uradni znak okoljska marjetica, kot je predstavljen na uradni spletni strani 

Evropske komisije. Tak znak najdemo na proizvodih in storitvah, ki so si pridobile znak 

okoljske marjetice.  

 

Slika 8: Oznaka evropskega znaka za okolje, okoljska marjetica 

Vir: Evropska komisija 2016. 

Za pridobitev znaka okoljska marjetica so morali posamezniki ali podjetja vložiti posebno 

vlogo za dodelitev znaka. Pridobitelji znaka okoljske marjetice so morali plačevati letno 

pristojbino za uporabo le-tega, v nasprotnem primeru ga niso smeli uporabljati. Evropska 

Komisija je z Odločbo Komisije (2000/728/ES) 10. novembra 2000 določila letne pristojbine, 

ki so veljale za vse članice. Najnižja pristojbina za vlogo je bila 300 €, najvišja pa 1300 €. V 

posebnih primerih so se lahko pristojbine zmanjšale za 25 %. Pridobitelji znaka okoljske 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en
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marjetice so morali po odločbi komisije plačevati letno premijo v višini 0,15 % letnega obsega 

prodaje proizvoda, ki je tak znak prejel. Na skupino proizvodov enega vlagatelja je najnižja 

premija znašala 500 €, najvišja premija pa 25000 € (ARSO 2000).  

Leta 2010 so se z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta višine pristojbine, 

ki jih lahko pristojni organi zahtevajo od vlagateljev prošenj za dodelitev znaka okoljske 

marjetice, spremenili. Tako najnižja pristojbina za vlogo znaša 200 €, najvišja pa 1200 €. 

Omenjeni pristojbini se lahko ob določenih pogojih zmanjšata za 20 %. Najvišja letna 

pristojbina, ki jo lahko organ zaračuna pridobitelju znaka za uporabo, je 1500 €, za majhna in 

srednje velika podjetja ter izvajalce iz držav v razvoju znaša največ 750 €. V primerih 

mikropodjetij pa lahko letna premija za uporabo znaka okoljske marjetice znaša največ 350 €. 

Preko povezave na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-

ecolabel_fees.pdf pa lahko najdemo preglednice s pristojbinami za posamezne primere. 

Določila pristojbin za Slovenijo so prikazana v preglednici 3. 

Preglednica 3: Pristojbine za EU ekološko oznako za Slovenijo 

Pristojbina za vlogo in podaljšanje 
Pristojbina za razširitev/ 

spremembe 
Letna pristojbina 

Inšpekcijska 
pristojbina 

Standardna 

MSP in pri 

upravljalcih 

iz držav v 
razvoju 

Mikro 

podjetja 
Standardna 

MSP in pri 

upravljalcih 

iz držav v 
razvoju 

Mikro 

podjetja 
Standardna 

MSP in pri 

upravljalcih 

iz držav v 
razvoju 

Mikro 

podjetja 
Evropa 

Zunaj 

Evrope 

200,00 200,00 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: Evropska komisija 2010. 

Opomba: Valuta: EUR. Dodatne informacije: pristojbine za vloge se zmanjšajo za 30 % za tiste prosilce, 

ki so registrirani v sistemu EMAS, ali za 15 % za tiste prosilce, ki so certificirani v skladu z ISO 14001; 

popusti se ne seštevajo.  

Po pregledu spletnih strani Evropske komisije, katera je ustanovitelj evropske oznake za okolje 

okoljska marjetica (angl. Ecolabel), vidimo, da je v sistem vključenih veliko število proizvodov 

in storitev. Evropska komisija je izdelke in storitve, ki lahko pridobijo znak ekološke marjetice, 

razdelila v skupine proizvodov. Prav tako je navdihujoč podatek, da je na trgih EU, Islandije, 

Lichtensteina in Norveške, kjer so ti izdelki na voljo, dostopnih že več kot 37.000 izdelkov z 

evropsko oznako okoljska marjetica. 

Povzeto po spletni strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, so te skupine 

proizvodov sledeče (ARSO 2010): 

1. Osebna nega 

 mila, šamponi in balzami za lase. 

2. Čistila 

 univerzalna čistila in čistila za sanitarne prostore, 

 detergenti za pomivalne stroje, 

 detergenti za strojno pomivanje posode za uporabo v ustanovah, 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-ecolabel_fees.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-ecolabel_fees.pdf
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 detergenti za ročno pomivanje posode, 

 detergenti za perilo, 

 detergenti za perilo za uporabo v industrijskem in institucionalnem sektorju. 

3. Oblačila in obutev 

 tekstilni izdelki, 

 obutev. 

 »Naredi sam« 

 barve in laki. 

 Elektronska oprema 

 osebni računalniki, 

 prenosni računalniki, 

 televizijski sprejemniki. 

4. Talne obloge 

 lesene talne obloge, 

 trde talne obloge, 

 tekstilne talne obloge. 

5. Pohištvo 

 leseno pohištvo. 

6. Vrtnarjenje 

 sredstva za izboljšanje tal, rastlinski substrati. 

7. Izdelki za dom 

 svetlobni viri, 

 toplotne črpalke. 

8. Maziva 

 maziva 

9. Drugi izdelki za dom 

 posteljni vložki, 

 sanitarna armatura. 

10. Papir 

 kopirni in grafični papir, 

 časopisni papir, 

 tiskan papir, 

 tissue (vpojni) papir za higienske namene uporabe. 

 Počitniške nastanitve 

 storitve kampov, 

 turistične nastanitvene storitve. 
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Kdo vse lahko zaprosi za pridobitev evropskega znaka za okolje? Zanj lahko zaprosijo 

proizvajalci, uvozniki, ponudniki servisnih storitev, trgovci na debelo in drobno. Trgovci se 

lahko prijavijo za proizvod, katerega dajejo na trg pod svojo lastno blagovno znamko.  

Podjetja, ki želijo za svoj izdelek, skupino izdelkov ali storitev pridobiti evropski znak za 

okolje, okoljsko marjetico, morajo najprej preveriti, ali je le-ta upravičen do znaka. Se pravi, če 

je na seznamu izdelkov in storitev, ki lahko ta znak pridobijo. Če izdelek ali storitev lahko 

uvrstimo v eno skupino proizvodov ali storitev, lahko začnemo s prijavo. Kako prijava poteka 

in na kaj vse morajo biti prijavitelji pozorni, je napisano na spletni strani Agencije Republike 

Slovenije za okolje. Navodila, kako pridobiti evropski znak za okolje, si lahko ogledate tudi na 

spletnih povezavah: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/user_manual/sl. pdf 

in http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ecat_user_manual/sl.pdf. 

Za pridobitev ekološkega znaka, okoljska marjetica, morajo prosilci pred podajanjem vloge za 

dodelitev izpolnjevati naslednje kriterije (ZPS 2000): 

 zmanjševanje porabe naravnih virov in energije, 

 zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in tal, 

 zniževanje stroškov ravnanja z odpadki, 

 zmanjševanje hrupa in  

 ohranjanje ekosistemov. 

 

Uporaba ekoloških označb predstavlja po Horneu (2009) priložnost za povečanje prodaje skozi 

dieferenciacijo izdelkov, povečano družbeno odgovornost ali povečano izbirnost ponudbe za 

potrošnike v čedalje bolj zelenečem maloprodajnem okolju. V resničnosti pa imamo preveč 

izdelkov, premalo informacij ter skromen obseg neodvisnih, dostopnih in razimljivih informacij 

o vplivih na okolje. 

2.7 Pravne podlage in priporočila 

Okoljevarstvena pravna zakonodaja je niz pravnih principov, predpisov, regulativ, direktiv in 

zakonov, ki vplivajo tako na okolje kakor tudi na prebivalce vsake države ali zveze; cilj 

takšnega sistema pa je izboljšati okolje ter kakovost življenja (Glavič in Lukman 2007). 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/2006) določa, da za »obravnavo 

strokovnih vprašanj, ki se nanašajo na celovito politiko do proizvodov glede varstva okolja, za 

podeljevanje znaka za okolje in za vključevanje organizacij v sistem EMAS minister ustanovi 

Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov, skladno z zakonom«. V tem 

strokovnem svetu sedijo predstavniki odgovornega ministrstva, kakor tudi predstavniki občin, 

gospodarstva, nevladnih organizacij in varstva potrošnikov. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/user_manual/sl.%20pdf
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Predpisi dodeljevanja označb in znakov okolju prijaznih izdelkov so bili podrobno predstavljeni 

že v prejšnjem podpoglavju. Poleg evropskih znakov pa s v uporabi še opisane nacionalne 

označbe, ki jih predpiše nacionalna zakonodaja, so pa vsi ti predpisi v državah EU usklajeni z 

direktivami Evropskega parlamenta in sveta. 

K povečevanju zavedanja o pomembnosti zelenih izdelkov za varovanje okolja veliko 

pripomore tudi zgled, ki ga daje svojim državljanom vlada in njeni uradi. Vlada RS je že 2011 

sprejela Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 

2/13 in 89/14), pri čemer se kot zeleno javno naročanje upoštevajo nakupna dejanja naročnika 

po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), ko ta »naroča 

blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v 

celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enake ali boljše funkcionalnosti«.  

Že pred tem pa je vlada RS leta 2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za 

obdobje 2009 – 2012 (2009); v njem sledi usmeritvam Evropske komisije glede naročanja 

okolju prijaznih izdelkov ter storitev, da bi se ob oddajanju javnih naročil več kot polovica le 

teh oddala ob uporabi meril in pogojev za zelena javna naročila. Osnovni namen tega akcijskega 

načrta je, da bi zmanjšali vpliv dejavnosti javnega sektorja na okolje ob vključevanju okoljskih 

meril v javno naročanje. (Skupnost občin 2015) 

Ta merila bi se morala upoštevati ob določanju razpisnih pogojev, meril, tehničnih specifikacij 

ter pogodb. Pri uresničevanju teh ciljev naj bi bila uporabljena postopnost, ob upoštevanju 

ozaveščenosti zavezancev za javno naročanje in tudi stopnjo razvitosti trga z uporabo ekološko 

manj obremenjujočih izdelkov in storitev na slovenskem trgu. (Skupnost občin 2015) 

Z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 

89/14) so bile določene minimalne okoljske zahteve, priporočila kako dosegati višje okoljske 

standarde, načini vključenosti okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja ter načini 

dokazovanja izpolnjevanja okoljskih zahtev, ki jih mora predložiti ponudnik izdelkov ali 

storitev. Te okoljske zahteve pa se morajo odraziti v opisih predmetov javnega naročanja, v 

tehničnih specifikacijah, pogojih za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merilih izbiranja 

najugodnejšega ponudnika ter pogodbenih določilih. V Uredbi so tudi natančneje določene 

ekološke zahteve in enajst skupin izdelkov: električna energija, hrana in gostinske storitve, 

pisarniški material ter higienski papir, računalniška oprema, televizorji, bela tehnika, stavbe, 

pohištvo, prevozna sredstva ter pnevmatike in ne nazadnje čistila, storitve čiščenja ter pranja 

perila. 

V prilogi 9 Uredbe (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) so 

predstavljene temeljne ekološke zahteve za čistila in povezane storitve. Predpisani so največji 

deleži posameznih sestavin, za katere veljajo standardna opozorila, stavki za nevarnost ali 

previdnostni stavki iz zakona, ki ureja kemikalije ali Uredbe (ES) št. 1272/2008, kakor tudi 

načini dokazovanja ponudnika. Dodana so tudi specifična določila, ki jih mora vsebovati 
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pogodba. Čistila so pri tem razdeljena na univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila 

za čiščenje oken, čistila za ročno pomivanje posode, detergente za pomivalne stroje, detergente 

za pranje perila, ter za povezane storitve. 

V EU predstavlja področje zelenih javnih naročil prostovoljni instrument, zatorej lahko 

posamezne države članice in javni organi sami izberejo obseg za njihovo izvajanje. Uporablja 

se lahko za naročila nad in pod pragom za izvajanje dveh direktiv EU o javnih naročilih: 

direktiva o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in 

transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (Direktiva 2004/17/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta) ter direktiva o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, 

blaga in storitev (Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta). 

Pravno podlago za pridobitev znaka za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma 

okoljska marjetica) v Sloveniji predstavlja 31. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 

39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdI. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 48/12 in 57/12), ki določa, da se za spodbujanje proizvodnje izdelkov ali opravljanja 

storitev, ki imajo v primerjavi drugimi istovrstnimi proizvodi manjše negativne vplive na okolje 

v celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k učinkoviti rabi delov okolja ter visoki 

stopnji varstva okolja, lahko podeli znak za okolje. Skupine proizvodov oziroma storitev, 

pogoji, ki jih mora proizvod izpolnjevati za pridobitev znaka za okolje, in oblika znaka, so 

določeni s predpisi EU, ki se nanašajo na sistem EU za podeljevanje znaka za okolje (ARSO 

2010). 
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3 NAKUPNE NAMERE POTROŠNIKOV 

Namero lahko po Fishbeinu in Ajzenu (1975) definiramo kot subjektivno verjetnost za 

uresničitev določenega vedenja. Vloga namer v odnosu med stališči in vedenjem je odvisna od 

potrebnega napora za izvedbo dejanja, kakor je nakup izdelka ali storitve (Bagozzi, Yi in 

Baumgartner 1990). 

3.1 Pregled področja 

Chen in Chang (2012) sta razvila okvir za preučevanje učinkov zaznavanja zelene vrednosti in 

zaznavanje zelenega tveganja, glede na namere zelenega nakupa, kot tudi, da bi našla vlogo 

zaupanja v zeleno, na te omenjene spremenljivke. Študija je pokazala pozitiven vpliv 

zaznavanja zelene vrednosti na zaupanje v zeleno in na namere nakupov zelenega, medtem ko 

ima zaznavanje zelenega tveganja negativen vpliv na oba. Poleg tega je študija tudi pokazala, 

da na zaznavanje zelenih namer in njihovega predhodnika zaznavanje zelene vrednosti, ter na 

zaznavanje zelenega tveganja, delno vpliva zeleno zaupanje. Iz tega sta naredila sklep, da bi 

morali sredstva vlagati v povečevanje zaznavanja zelene vrednosti in zmanjševanje zaznavanja 

zelenega tveganja, kar bo privedlo do večjega zaupanja in namer za nakup zelenega.  

Rahbar in Wahid (2011) sta raziskovala vpliv orodij zelenega marketinga (ekološka 

označevanja, ekološke blagovne znamke, okoljsko oglaševanje in zaupanje v ekološka 

označevanja in ekološke blagovne znamke) na dejanske nakupne odločitve potrošnikov. 

Rezultati študije so pokazali, da so zaupanje, ekološke oznake in ekološke blagovne znamke, 

bistveno povezane. Medtem ko povezava med poznavanjem ekoloških označevanj in njegovim 

vplivom na potrošnikove nakupne odločitve, ni bila bistvena. Nadalje, sta ugotovila, da 

ekološko oglaševanje, ena izmed dimenzij zelenega marketinga, ne igra pomembne vloge pri 

potrošnikovem odločanju o nakupu zelenega.  

Ansar (2013) je v raziskavi, kjer je želel ugotoviti, kaj bistveno vpliva na nakupne namere 

zelenih potrošnikov ugotavljal, katere socialno-demografske spremenljivke so pomembne za 

zelene potrošnike, ali visoka cena zelenih proizvodov, kupce odvrača od njihovega nakupa, ali 

zeleno oglaševanje pozitivno vpliva k nakupnim nameram potrošnikov in ali ekološko pakiranje 

proizvodov, pozitivno prispeva k nakupni nameri zelenih izdelkov. Prišel je do zaključkov, da 

socialno-demografske spremenljivke (v raziskavo je vključil starost, izobrazbo in prihodke), ne 

prispevajo k nameri o nakupu zelenega. Nadalje je ugotovil, da imajo visoke cene ekoloških 

izdelkov, negativen vpliv na nakupne namere, kar pomeni, da ima cena pozitivno povezavo, z 

namero o nakupu zelenega. Pozitivne in pomembne povezava pa ni našel med ekološkim 

oglaševanjem in namero o nakupu, kar pomeni, da zeleno oglaševanje ne spodbuja potrošnikov 

k nakupu zelenega. Kot zadnje pa je prišel do zaključka, da ima ekološko pakiranje pozitiven 

vpliv na nakupne namere zelenih potrošnikov. Povezava med nakupnimi namerami zelenih 

potrošnikov in ekološkim pakiranjem je sicer šibka, ampak obstaja. 
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Raziskava Yew Ling-a (2013), ki je raziskoval, kaj vse vpliva na potrošnikovo namero o nakupu 

ekoloških izdelkov za osebno nego je pokazala, da imajo največjo povezanost med namero in 

nakupom teh proizvodov skrb za okolje in samo-učinkovitost. Pri analiziranju spremenljivke 

skrb za okolje, je anketirance razdelil v dve skupini. Prva so bili tisti, ki so občutljivi na ceno 

in niso pripravljeni plačati več za zelen izdelek za osebno nego, v primerjavi z alternativo. 

Druga skupina pa so bili tisti, ki so sprejeli razliko med ceno in so jo pripravljeni tudi plačati. 

Ocena spremembe v nameri nakupa za vsako postopno spremembo glede odnosa do okolja je 

večja, v primerjavi z vplivom na potrošnike, kateri so sprejeli dejstvo, da je cena zelenih 

proizvodov za osebno nego praviloma višja, od alternative. To pomeni, da potrebujejo 

anketiranci, ki so občutljivi na ceno, višjo raven skrbi do okolja, kar bi jih privedlo, do večjih 

namen nakupa.  

Zatorej na pripravljenost potrošnikov plačati več, za zelene izdelke za osebno nego, v veliki 

meri vpliva skrb za okolje. Samo-učinkovitost ima največji vpliv na nakup zelenih izdelkov za 

osebno nego, v primerjavi z drugimi pomembnimi spremenljivkami. Z drugimi besedami, 

anketiranci v tej raziskavi verjamejo, da imajo možnost narediti nakup zelenih proizvodov za 

osebno nego, če sami to želijo. Iz tega sklepamo, da je pogostost uspešnega nakupa visoka, ko 

anketirance prosimo, naj jih kupijo. Kar sta pred leti potrdila tudi Bandura in Adams (1997) ki 

sta razkrila, da lahko povečanje pričakovanj samo-učinkovitosti, poveča pogostost uspeha 

osebe, da izvede dano nalogo ali vedenje. To razkritje je tudi v skladu s študijo avtorjev Kim in 

Chung (2011), ki jasno kaže, da ima samo-učinkovitost direktno povezavo z namero o nakupu 

organskih izdelkov za osebno nego. 

Iz tega lahko sklepamo, da je za odločitev o nakupu specifičnih zelenih izdelkov, kot so izdelki 

za osebno nego, pomembna ekološka ozaveščenost. Če potrošniki smatrajo, da bodo z nakupom 

teh izdelkov pripomogli k varovanju okolja, jih bodo kupili prej, kljub razliki v ceni, glede na 

alternativne ne zelene proizvode. Na potrošnike, ki pa so bolj občutljivi na ceno, pa lahko 

vplivamo tudi z ranimi promocijami in popusti.  

Buda in Zhang (2000) pravita, da je najbolj učinkovito orodje, ki ga tržniki in oglaševalci 

pogosto uporabljajo, da pridobijo potrošnikovo pozornost, oglaševanje, ki jim pomaga 

oblikovati njihovo znanje o značilnostih in specifikaciji proizvodov. Zinkhan in Carlson (1995) 

sta definirala zeleno oglaševanje kot poziv, ki poskuša zapolniti potrošnikove potrebe in 

aspiracijo v zvezi s skrbjo do okolja in zdravstvenimi vprašanji, iz druge perspektive, vključno 

s sporočili o ekologiji, trajnosti in brez onesnaževanja.  

Zhu (2012) je s svojo raziskavo želel ugotoviti, ali obstaja povezava med potrošnikovim 

odnosom do zelenega oglaševanja in potrošnikovo namero o nakupu zelenih proizvodov ter, ali 

obstaja povezava med verodostojnostjo zelenih trditev in potrošnikovo namero o nakupu 

zelenih proizvodov. Izsledki raziskave kažejo, da igra verodostojnost zelenih trditev v zelenem 

oglaševanju, najpomembnejšo vlogo pri vplivanju na nakupne namere potrošnikov, za nakup 

zelenih proizvodov v Šanghaju. Ker obstaja velika skrb glede verodostojnosti trditev, morajo 
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biti podrobne informacije in dejanska prednost uživanja zelenih proizvodov, na voljo. 

Raziskava je prav tako potrdila, da ima zeleno oglaševanje prav tako pozitiven vpliv na 

potrošnikovo namero o nakupu zelenih proizvodov. Nakupna namera zelenih proizvodov  

Kitajskih potrošnikov je velika, kot njihov odnos do zelenega oglaševanja, je pozitivna. Avtor 

predlaga, da bi morale biti zelene oglaševalske kampanje povezane z jasno, pregledno, 

razumljivo in natančno okoljsko trditvijo, preko katere bi si podjetja lahko pridobila 

potrošnikovo pozornost. 

Akbar idr. (2014) so zeleno nakupno namero preprosto definirali, kot potrošnikova namera za 

nakup proizvoda, ki je manj ali ne nevaren za družbo in okolje. Prav tako lahko rečemo, da gre 

za notranjo željo in pripravljenost ljudi, za nakup manj škodljivih in ekološko prijaznejših 

proizvodov. To opazimo pri pazljivem potrošnikovem izbiranju proizvodov, ki imajo ekološko 

prednost. V študiji prav tako govorijo, da je zelena nakupna namera, posameznikov namen, da 

kupi proizvode, ki niso škodljivi za okolje in ljudi.  

Peattie (1995) pravi, da zelena nakupna namera pomembno vpliva na zeleno nakupno 

obnašanje. Ljudje so mnogo bolj zavestni o okoljskih problemih, veliko potrošnikov ima 

okoljska prepričanja, in so zato pripravljeni kupovati zelene proizvode, ki imajo manj škodljivih 

vplivov na okolje.  

Akbar idr. (2014) trdijo, da če imajo potrošniki pozitivno, predvsem zaupanja vredno izkušnjo 

s prodajalcem, imajo višjo stopnjo nakupne namere. S pomočjo analize študije lahko enostavno 

določimo, da obstaja pri ljudeh razvijajoč trend, pri uporabi takih proizvodov, ki so manj 

škodljiva za okolje. Za proizvode, ki imajo manjši vpliv na okolje, so celo pripravljeni plačati 

več. Če potrošniki zaznajo, da je vrednost proizvoda višja, so prej pripravljeni kupiti ta proizvod 

(Chang in Chen 2008).  

Učinek zaznavanja zelene vrednosti in zeleno nakupno namero je pozitivno zaznavanje 

vrednosti in je sklop lastnosti, ki so povezane z zaznavanjem vrednosti proizvoda, tako lahko 

zgradi pozitiven od ust do ust učinek in poveča nakupne namere. Na nakupne namere, v veliki 

meri vpliva zelena vrednost proizvoda. Zaznavanje zelene vrednosti, velja za zelo pomemben 

dejavnik, pri nakupni nameri zelenih izdelkov, kar je potrdila tudi raziskava avtorjev Akbar idr. 

(2014). Avtorji so v raziskavi prav tako potrdili, da obstaja pozitivna povezava med nakupno 

namero zelenih izdelkov in zaznavnim zaupanjem v zeleno, kakor tudi med nakupno namero 

zelenih proizvodov in ekološkim znanjem.  

Že Maslow (1943) je govoril o teoriji motivacije nakupa, napisal je, da, ko potrošniki čutijo, da 

bi morali kupiti okolju prijazen izdelek, ga bodo avtomatsko kupili. Prav zato je pomembno, da 

vemo, kateri dejavniki motivirajo potrošnike, da kupijo izdelek, ki je okolju prijazen. 

Potrošniki, na katere so vplivale določene skupine, bodo kupili zelene izdelke. Eden izmed 

pomembnih motivatorjev okoljsko odgovornega ravnanja, so tudi družbene norme  (Kianpour 

idr. 2014).  
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Moč normativnega vpliva potrošnikove družine in družbenih skupin na nakupne odločitve, so 

odvisne od značilnosti proizvodov (npr. luksuz namesto potrebnih stvari, javno prikazano ali 

uporabljeno zasebno), dovzetnost posameznega kupca in prisilne moči skupine, kateri potrošnik 

pripada. (Hoyer in MacInnis 2007)     

3.2 Dejavniki zelenega nakupnega vedenja 

Hallin (1995), kot tudi McCarty in Shrun (2001) so potrošnikovo zeleno nakupno vedenje 

definirali kot, da so to ljudje, ki se vključujejo v okoljsko problematiko, kot rezultat njihove 

želje po reševanju okoljskih problemov, da postanejo vzorniki in tudi verjamejo, da lahko 

pomagajo ohraniti okolje. Kakorkoli, Laroche, Bergeon in Barbaro-Forleo (2001) pišejo, da 

pozitiven odnos potrošnikov do okoljskih vprašanj ne vodijo nujno do dejanskega nakupa 

okolju prijaznejših izdelkov. Večina potrošnikov ne kupuje proizvodov, ker bi jih skrbelo samo 

za okolje in ne bodo delali kompromisov z drugimi lastnostmi izdelkov za boljše okolje (Yam-

Tang in Chan 1998).  

V dodatno argumentacijo pa lahko napišemo, da je Hueber (1991) v svoji raziskavi že leta 1991 

poročal, da 70 % Američanov podpira varovanje okolja, in 49 % jih je reklo, da bi se izognili 

nakupu proizvodov, ki so morebiti škodljivi za okolje. Kljub vsemu je odstotek premajhen, saj 

menimo, da bi moral vsak posameznik skrbeti ta okolje. Raziskava je stara že 25 let, tako lahko 

predvidevamo, da se je odstotek v teh letih vseeno zvišal.  

Po Boztepe (2012) bi lahko okoljska ozaveščenost, lastnosti zelenih izdelkov, dejavnosti zelene 

promocije in zelena cena, pozitivno vplivali na zeleno nakupno vedenje potrošnikov. V 

zadnjem času, se je večina potrošnikov zavedla, da ima njihovo nakupno vedenje, direkten vpliv 

na ekologijo. Potrošniki so se odzvali proti tej nevarni situaciji, z razmišljanjem o okolju, ko 

gredo nakupovati (npr. preverijo, ali je proizvod ovit z recikliranim materialom) in z 

nakupovanjem samo ekološko združljive proizvode (npr. biološko razgradljiva barva, lak za 

lase brez CFC ali nebeljeni kavni filtri) Bergeon, Laroche in Barbaro-Forleo (2001). Verjetno, 

je stopnja človeške skrbi do okolja, povezana z njihovo namero in pripravljenostjo za nakup 

zelenih izdelkov. Raziskave kažejo, da igra skrb do okolja pomembno vlogo na potrošnikovo 

namero o nakupu (Zimmer, Stafford in Stafford 1994).  

Kianpour idr. (2014) so v svoji raziskavi preverjali štiri glavne motivatorje, ki vplivajo na 

nakupne namere potrošnikov. Z raziskavo so potrdili, da imajo promocijska orodja, kot so radio 

in televizija močen vpliv na potrošnike. Tako lahko rečemo, da imajo mediji veliko sposobnost 

prepričati ljudi, da kupijo okolju prijazen izdelek, ter jih podučijo o vprašanjih vezanih na 

naravo in probleme glede podnebnih sprememb. Ker so imeli anketiranci dovolj znanja o 

konceptu razgradnje proizvodov in recikliranju, so avtorji prav tako potrdili, da potrošnikovo 

znanje, zaznana učinkovitost in skrb, prav tako pomembno vplivajo na potrošnikovo namero o 

nakupu okolju prijaznih izdelkov.  
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Nadalje pravijo, da imajo pomemben vpliv na nakupne namere potrošnikov tudi zakoni in 

predpisi. Hkrati pa so ugotovili, da anketiranci menijo, da so ti predpisi vseeno premalo 

obvezujoči, posebno v nekaterih državah sveta. In kot četrti motivator so navedli referenčne 

skupine, ki pa se niso izkazale kot pomemben motivator za nakupne namere potrošnikov. 

Anketiranci so odgovarjali, da pri nakupu okolju prijaznih proizvodov, večinoma sledijo 

prijateljem, sodelavci in razne skupine, pa na njih nimajo tolikšnega vpliva.  

Webster (1975) je razkril, da družbeno zavesten potrošnik močno občuti, da lahko on/ona naredi 

nekaj glede onesnaževanja in poskuša v obzir vzeti družben vpliv njegovega/njenega 

nakupnega obnašanja. En tip okoljske zavesti je okoljska potrošnja (ang. green buying) – 

nakupovanje in uporabljanje proizvodov, ki so v skladu z okoljem. Konceptualni okvir 

dejavnikov, ki vplivajo na nakupne namere potrošnikov, je prikazan na sliki 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Konceptualni okvir dejavnikov, ki vplivajo na zeleno nakupno vedenje 

potrošnikov 

Vir: Sarumathi 2014 

Grimmer in Woolley (2014), sta v svoji raziskavi prišla do zaključka, da potrošnikova stopnja 

okoljske ozaveščenosti, vpliva na to, kako se bo potrošnik odzval, na različna promocijska 

okoljevarstvena sporočila. Tiste z višjo stopnjo okoljske zavesti, bodo čisto okoljski oglasi lažje 

prepričali v nakup zelenih proizvodov, tiste z nižjo stopnjo okoljske zavesti, pa se bodo prej 

odzvali na osebi okoljski oglas.  

Lee (2009) ugotavlja, da izkazujejo odraščajoče ženske pomembno višjo stopnjo v stališčih do 

varovanja okolja, skrbi za okolje, zaznani resnosti okoljevarstvenih problemov ter odgovornosti 

za okolje, kakor tudi glede vpliva vrstnikov ter zelenega nakupnega vedenja kot fantje. V 

nasprotju z zahodnimi študijami pa Mostafa (2006) v raziskavi o egiptovskih potrošnikih 

odkrije večjo skrb za okolje ter večjo naklonjenost nakupu zelenih izdelkov pri moških. 

Pironova (2000) raziskava potrjuje številne predhodne študije, ki ugotavljajo, da so pri 

odločanju za nakup ekstrinzične lastnosti izdelka, kot je npr. država izvora izdelka, manj 

pomembne kot intrinzične lastnosti, npr. zanesljivost in delovanje. Vendar pa to ne pomeni da 

država izvora ni pomembna: v omenjeni raziskavi so potrošniki dodelili temu dejavniku srednjo 
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vrednost med 2,95 in 3,79 za štiri različne izdelke. Potrošniki so tako menili, da je država izvora 

pomembna tako za luksuzne izdelke, ter nekoliko pomembna za nujne potrebščine. 

Tudi Chan (2001) je preučeval dejavnike nakupa zelenih izdelkov in ugotovil naslednje 

najpomembnejše dejavnike: vpliv orientacije posameznika do narave, stopnja kolektivizma, 

odnos do ekologije ter marginalno ekološko znanje. Chen in Chai (2010) pa sta v študiji 

ugotovila, da se potrošniki pri odločanju o nakupu zelenih izdelkov v veliki meri odločajo na 

podlagi svojih stališč o vlogi vlade ter osebnih norm do okolja: pri čemer so osebne norme 

najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju nakupnih namer, zaščita okolja pa pri tem ni bistveno 

prispevala k stališčem do zelenih izdelkov. 

Po Triandisu (1993) sta namreč dve temeljni vrednoti tisti, ki najbolj vplivata na nakupno 

vedenja potrošnikov, individualizem in kolektivizem. Po eni strani predstavlja individualizem 

koliko je posameznik osredotočen na svoj neodvisni jaz (koliko je odvisen od samega sebe). 

Individualistični posamezniki se npr. vključujejo v prostovoljska društva, pri čemer poskrbijo 

da ostanejo razločljivi posamezniki, tudi ko pripadajo skupinam. Z drugimi tudi tekmujejo za 

status, ki je odvisen od njihovih dosežkov, bolj kot njihovo članstvo v skupini. Sodimo, da 

takšen tip posameznika ni najbolj usmerjen k okoljevarstveni prijaznosti.  

Na drugi strani pa kolektivizem implicira sodelovanje, pomoč ter prizadevanja za doseganje 

skupinskih ciljev, bolj kot individualnih. Biti kolektivističen pomeni, da lahko se lahko 

posameznik odpove individualni motivaciji za dobrobit skupine. Delo Triandisa (1993) ter 

McCartya in Shruma (1994) nakazuje, da so kolektivistični posamezniki prijaznejši do okolja 

in izkazujejo močnejše nakupne namere za okolju prijazne izdelke, medtem ko so namere 

individualističnih posameznikov manj izrazite.  

Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo (2001) prav tako ugotavljajo, da so namere potrošnikov, 

ki so pripravljeni plačati več za zelene izdelke, odvisne od izražene stopnje kolektivizma in 

varnosti, kot najpomembnejših vodil v njihovih življenjih. Tudi Gupta in Ogden (2009) 

izpostavljata kolektivistične dejavnosti znotraj skupinske identitete, pričakovanja verjetnosti 

sodelovanja drugih ter zaznano učinkovitost. 

Rezultati raziskave Kima in Chunga (2011) o povpraševanju in nakupih izdelkov za osebno 

potrošnjo pa razkrivajo, da imajo pretekle izkušnje posameznika z zelenimi izdelki pomemben 

vpliv na nakupno namero, kar naj bi dokazovalo da se življenjski stil posameznika odseva na 

vzorce posameznikove potrošnje.  

Na nakupne namere potrošnikov torej vpliva več dejavnikov. Glede na pregledano literaturo pa 

lahko zaključimo, da so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na potrošnikovo namero o 

nakupu zelenih izdelkov ekološka zavest potrošnikov, zeleno oglaševanje in skrb za okolje. 

Razberemo lahko, da sta znanje in izobraževanje na področju ekologije, pozitivna spodbudna 

dejavnika za nakup zelenih proizvodov. Ljudje, ki imajo več znanja o okoljski problematiki, se 
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prej odločijo za nakupe zelenih proizvodov, in to bi morala podjetja upoštevati tudi pri svojih 

promocijah.  
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4 RAZISKAVA 

Z raziskavo smo pridobili odgovore, kakšno je stanje ekopismenosti in ekološkega zavedanja 

na slovenskem trgu. Ali je slovenski potrošnik pri nakupu izdelkov pozoren na ekološke 

oznake, predvsem okoljsko marjetico in kupuje ekološko? Z analizo smo prišli do vpogleda, 

koliko se potrošniki zavedajo nevarnih kemikalij, ki nas dnevno spremljajo, ali poznajo 

najpogosteje uporabljeno ekološko oznako pri nas okoljsko marjetico in ali se zavedajo, da 

lahko kot posamezniki pripomorejo k varovanju okolja. Prišli smo do odgovorov, kako pogosto 

slovenski potrošnik kupuje zelene izdelke in kakšne vrste ekoloških izdelkov kupujejo 

najpogosteje. Odgovarjali smo na vprašanje, zakaj obstaja tako velika vrzel med nakupno 

namero in dejanskim nakupom zelenih izdelkov, in ugotavljali, kaj bi lahko marketing in 

oglaševalske agencije naredile za povečanje prodaje teh izdelkov.  

4.1 Metodologija raziskave 

Najprej smo preučili literaturo na temo zelenega potrošništva, ekologije, nevarnih kemikalij in 

potrošnikovih namer za nakup. Pri pregledu le-te smo ugotavljali, da je zeleno potrošništvo in 

zavedanje, da lahko vsak posameznik pripomore k izboljšanju okolja, vse večje. Na temo 

zelenega potrošništva in ekološkega ozaveščanja je napisane precej literature, zato s 

pridobivanjem le-te nismo imeli težav.  

Vprašalnik, sestavljen na osnovi teoretičnih izhodišč, smo najprej testirali na vzorcu tridesetih 

ljudi, da smo se prepričali, ali je ustrezno sestavljen in dovolj razumljiv. Ugotovili smo, da je 

vprašalnik primeren, zato ga naknadno nismo spreminjali. Smo pa med samo analizo rezultatov 

ugotovili, da so pomanjkljivosti, saj si na nekatera vprašanja nismo mogli odgovoriti. 

Za raziskavo smo uporabili metodi spletnega in osebnega anketiranja. Zanju smo se odločili, 

ker lahko v razmeroma kratkem času zberemo veliko količino podatkov na velikem vzorcu 

ljudi. Anketiranje smo opravili preko poslanih spletnih prošenj, kjer je bil odziv razmeroma 

slab. Preko spletnega anketiranja nam ni uspelo pridobiti želenega priročnega vzorca vsaj 100 

popolnoma izpolnjenih in vrnjenih anketnih vprašalnikov. Spletno anketiranje se je izvajalo od 

8. 3. 2016, ko smo vprašalnik posredovali na elektronske naslove, in zaključilo 27. 3. 2016. V 

tem času smo dobili vrnjenih le 38 anketnih vprašalnikov, od tega so bili trije nepopolni, zato 

jih nismo mogli uporabiti.  

Ker je bil odziv spletnega anketiranja tako slab, smo se odločili, da bomo izvedli osebno 

anketiranje v večjem obsegu. Anketiranje smo izvajali na dveh lokacijah pred nakupovalnimi 

središči v Kranju, Krškem, BTC-ju v Novem mestu in v centru Maribora. V Kranju smo 

anketiranje izvajali med vikendom, in sicer od 11. 3. 2016 do 13. 3. 2016 in od 18. 3. 2016 do 

20. 3. 2016. V Krškem smo anketiranje izvedli v petek 25. 3. 2016, v Novem mestu in Mariboru 

pa 26. 3. 2016. Vzorec v raziskavi je bil tako priročen. Z osebnim anketiranjem smo dobili 
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izpolnjenih 235 vprašalnikov. Od teh je bilo 16 nepopolno izpolnjenih. Za našo raziskavo smo 

analizirali 219 popolno izpolnjenih anketnih vprašalnikov.  

Osebno anketiranje smo izvajali tako, da smo ljudi naprošali za nekaj njihovega časa, če so 

pripravljeni pomagati in sodelovati v raziskavi. Anketiranci so ankete izpolnjevali v prisotnosti 

anketarja, tako smo jih takoj dobili nazaj. Dobra stran takšnega anketiranja je tudi, da smo bili 

prisotni za dodatna pojasnila, če komu ni bilo kaj jasno. Stopnja odzivnosti na prošnje za 

sodelovanje je bila zadovoljiva. Le redki so anketo odklonili z razlogom, da nimajo časa in da 

se jim mudi. 

Vprašalnik (Priloga 1) je obsegal osemnajst vprašanj. Vprašanja so bila zaprtega tipa, kjer so 

lahko anketiranci izbirali med naštetimi možnostmi. Devet vprašanj je bilo postavljenih v obliki 

petstopenjske Likertove lestvice, sedem vprašanj je bilo demografskih. Vprašanja so bila 

sestavljena iz več sklopov. S prvim sklopom smo želeli dobiti vpogled, kakšno mnenje imajo 

ljudje o eko izdelkih, kako pogosto jih kupujejo in zakaj. Zanimalo nas je, ali ljudje poznajo 

evropski znak za okolje okoljsko marjetico. Drugi sklop vprašanj se je navezoval na varovanje 

okolja in okolju prijaznejša čistila ter poznavanje nevarnih kemikalij, ki so v njih. Tretji sklop 

vprašanj je bil demografski. Zanimali so nas predvsem spol, starost, velikost gospodinjstva, 

status anketirancev in velikost dohodka.  

Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS. Za preverjanje prvih dveh hipotez smo 

uporabili t-test za neodvisne vzorce, hipotezi sta bili potrjeni, če je bil p < 0,05. Tretjo hipotezo 

smo preverjali z enostavno linearno regresijo, neodvisna spremenljivka je bila stališče 

potrošnikov do varovanja okolja, odvisna pa stališče do nakupa zelenih izdelkov. Z 

vprašalnikom smo preverjali mnenje anketirancev, v kolikšni meri se strinjajo, da mora vsak 

posameznik prispevati k varovanju okolja in v kolikšni meri bi zaradi tega zavedanja kupovali 

zelena čistila; na vprašanja so odgovarjali s pomočjo Likertove lestvice od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni sploh se ne strinjam / nikoli ne bi kupil in 5 zelo se strinjam / pogosto bi kupoval.  

Četrto hipotezo smo preverjali z enostavno linearno regresijo, neodvisna spremenljivka je bila 

poznavanje nevarnosti kemikalij v čistilih, odvisna pa stališče potrošnikov do nakupa zelenih 

čistil. V vprašalniku smo spraševali anketirance, v kolikšni meri poznajo nevarnosti kemikalij 

v čistilih in kakšna so njihova stališča do nakupa zelenih čistil; na vprašanja so odgovarjali s 

pomočjo Likertove lestvice od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh ne poznam / nikoli ne bi kupil 

in 5 zelo dobro poznam / pogosto bi kupoval. S pomočjo utemeljene teorije smo na podlagi 

ugotovitev raziskave in primerjanja s teoretičnimi podlagami pripravili strategijo 

marketinškega komuniciranja za uspešno promocijo zelenih čistil. 
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4.2 Rezultati raziskave 

Najprej predstavljamo demografske značilnosti vzorca. Anketirance smo spraševali po spolu, 

stanu, številu otrok v gospodinjstvu, starosti, statusu, mesečnih prihodkih. Preko analize 

rezultatov demografskih značilnosti smo si želeli ustvariti sliko, kateri ljudje so bolj 

ekopismeni, kateri manj in kje so vrzeli.  

V raziskavo je bilo vključenih 219 oseb, od tega 92 moških, kar predstavlja 42 %, in 127 žensk, 

kar je 58 % vseh anketirancev. V preglednici 4 lahko vidimo sestavo anketirancev, na sliki 10 

pa deleže. 

Preglednica 4: Sestava anketirancev glede 

na spol  

 

Spol Frekvenca Odstotek 

Moški 92 42 

Ženski 127 58 

Skupaj 219  
 

 
Slika 10: Delež anketirancev glede na spol  

Med spoloma smo primerjali, kdo pogosteje kupuje ekološke izdelke in komu ekološka 

vprašanja več pomenijo. Glede na vprašanje, kjer smo spraševali, kakšne vrste ekoloških 

izdelkov so kupovali v zadnjih treh mesecih in kako pogosto, smo dobili odgovore, da se je v 

zadnjih treh mesecih za nakup ekoloških izdelkov pogosto odločilo 17 % anketiranih moških 

in 23 % žensk, zelo pogosto se je za nakup odločilo 12 % moških in 24 % žensk. Zanimiv pa je 

rezultat, da se kar 40 % moških v zadnjih treh mesecih ni odločilo za nakup ekoloških izdelkov 

in 22 % žensk. Če združimo skupaj, rezultat pokaže, da kar 62 % anketirancev v zadnjih treh 

mesecih ni kupilo nobenega ekološkega izdelka.  

Podrobneje smo pogledali nakup ekološke hrane in dobili odgovore, ki smo jih ločili po spolu, 

ter dobili informacijo, da hrano pogosteje kupujejo anketirane ženske, saj jih je kar 32 % 

obkrožilo možnost, da so hrano v zadnjih treh mesecih kupile zelo pogosto, 37 % pa jih je 

obkrožilo možnost pogosto. Pri moških je bilo obratno, in sicer jih je 41 % obkrožilo, da so 

hrano v zadnjih treh mesecih kupili pogosto in 12 % zelo pogosto. Deleži preostalih odgovorov 

so prikazani na sliki 11 in 12. 
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Slika 11: Deleži nakupov hrane pri 

moških 

Slika 12: Deleži nakupov hrane pri ženskah 

Če pogledamo podrobneje še nakupe ekoloških čistil, opazimo, da tudi čistila pogosteje 

kupujejo ženske, je pa nakup zelo skromen. Kar 48 % anketirancev v zadnjih treh mesecih ni 

kupilo nobenega ekološkega čistila, 17 % jih je kupilo ekološka čistila kupilo redko, 30 % pa 

zelo redko. Le 2 % anketirancev je odgovorilo, da so v zadnjih treh mesecih ekološka čistila 

kupil pogosto, in 3 % zelo pogosto. Sicer menimo, da je bolje, da ekološki izdelek kupiš zelo 

redko, kot pa nikoli, vseeno pa je potrošnja ekoloških čistil v Sloveniji znatno premajhna. Smo 

mnenja, da bi lahko na večjo potrošnjo okolju prijaznih čistil vplivala predvsem vlada, s svojimi 

določili, saj se gre tu predvsem za onesnaževanje odpadlih voda, ker bi moral biti večji nadzor. 

Med anketiranci je bilo 52 % samskih in 48 % poročenih. Sestavo in deleže le-teh nam 

prikazujeta preglednica 5 in slika 13.  

Preglednica 5: Sestava anketirancev glede 

na stan 

 

Stan Frekvenca Odstotek 

Samski 113 52 

Poročen 106 48 

Skupaj 219  
 

 
Slika 13: Delež anketirancev glede na stan 

Zanimalo nas je, kako pogosto, glede na stan anketirancev, bodo v naslednjem mesecu kupili 

ekološke izdelke. Do odgovora smo prišli tako, da smo glede na stan analizirali šesto vprašanje, 

v katerem smo spraševali, ali nameravajo v naslednjem mesecu kupiti zelene / ekološke izdelke. 

Anketiranci so odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici, kjer je 1 pomenila ne, zagotovo 

jih ne bom kupoval, 5 pa da, zagotovo jih bom kupoval. Analiza je pokazala, da so poročeni 

bolj nagnjeni k nakupu zelenih / eko izdelkov kot samski. Kako so posamezniki odgovarjali, 

vidimo na slikah 14 in 15. 
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Slika 14: Namera nakupa ekoloških 

izdelkov v naslednjem mesecu – samski 

Slika 15: Namera nakupa ekoloških 

izdelkov v naslednjem mesecu – poročeni 

Prav tako nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med stanom anketirancev in željo po varovanju 

okolja z nakupom zelenih / eko čistil. Da smo dobili ta odgovor, smo s stanom povezali deveto 

vprašanje, ki se je glasilo, ali bi kupovali zelena / eko čistila in s tem prispevali k varovanju 

okolja. Odgovarjali so po petstopenjski Likertovi lestvici, kjer je 1 pomenila, da jih ne bi nikoli 

kupovali, 5 pa da bi jih kupovali pogosto. Iz analize smo ugotovili, da so poročeni bolj nagnjeni 

k varovanju okolja, vendar je razlika zanemarljiva. Če združimo število poročenih 

anketirancev, ki so obkrožili možne odgovore 4 in 5, lahko sklepamo, da bi kar 75 % le-teh 

pogosto kupovalo ekološka čistila in s tem prispevalo k varovanju okolja. Tudi odstotek 

samskih, ki so obkrožili možna odgovora 4 in 5, je velik, saj znaša 71 %. V preglednici 6 se 

vidi, kako so odgovarjali posamezniki.  

Preglednica 6: Deleži nakupov zelenih čistil zaradi varovanja okolja 

Zakonski 

stan 
1 – nikoli jih ne 

bi kupoval 
2 3 4 

5 – pogosto bi jih 

kupoval 

Samski 3 4 25 72 9 

Poročeni 0 3 22 67 13 

 

Anketirance smo spraševali tudi, koliko otrok je v gospodinjstvu. Največ je bilo anketirancev 

brez otrok, kar 47 %, sledili so tisti z 1 otrokom, teh je bilo 31 %, 19 % je bilo takih, kjer sta v 

gospodinjstvu 2 otroka in le 3 % teh, kjer so 3 otroci ali več. Rezultate lahko vidimo v 

preglednici 7, na sliki 16 pa deleže. Slabost vprašanja smo našli pri odgovorih, kjer so o številu 

otrok v gospodinjstvu odgovarjali študentje, saj so šteli brate in sestre, bilo pa je mišljeno na 

lastne otroke, katere morajo anketiranci vzdrževati.  
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Preglednica 7: Sestava anketirancev 

glede na število otrok v gospodinjstvu 

 

Št. otrok Frekvenca Odstotki 

0 103 47 

1 67 31 

2  43 19 

3 ali več  6 3 

Skupaj 219  
 

 
Slika 16: Deleži anketirancev glede na 

število otrok v gospodinjstvu 

Vprašanje smo povezali s pogostostjo nakupa ekoloških izdelkov (hrana, kozmetika, čistila, 

žarnice ipd.), na podlagi česar smo skušali ugotoviti, ali je število otrok v gospodinjstvu povod 

za nakup ekoloških izdelkov, ali posamezniki pogosteje kupujejo ekološke izdelke ko še nimajo 

otrok. Z analizo smo ugotovili, da se odstotek anketirancev, ki so odgovorili na odgovor 3 – 

nikoli, glede na povečanje števila otrok v gospodinjstvu zmanjšuje, razen pri 3 otrocih in več, 

je procent večji, za kar bi bil lahko razlog v majhnem vzorcu. Pri možnostih 1 – zelo redko, 2 

– redko in 4 – pogosto, večjih razlik glede na število otrok v gospodinjstvu nismo ugotovili. Pri 

možnosti 5 – zelo pogosto, pa se količina nakupov ekoloških izdelkov povečuje, z rastjo 

družine. Glede na dobljene podatke, ne moremo trditi, da večje število otrok v družini, pomeni 

tudi več nakupov ekoloških izdelkov. Kar pomeni, da velikost družine, ni pomemben dejavnik, 

ki bi vplival na pogostost nakupa ekoloških izdelkov. Odgovori so prikazani na sliki 17. 

 

Slika 17: Pogostost nakupa ekoloških izdelkov glede na število otrok v gospodinjstvu 

Pri starosti smo odgovore razvrstili v šest starostnih razredov. Največ anketirancev, kar 35 %, 

je bilo v starostnem razredu med 36 in 50 let. V starostni skupini med 51 in 65 leti, je bilo 17 % 

anketiranih, 16 % vprašanih je bilo starosti med 27 in 35 let, 12 % je bilo anketirancev v starosti 
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do 20 let in 6 % anketirancev v starosti nad 66 let. Sestavo anketirancev glede na starost lahko 

vidimo tudi v preglednici 8, na sliki 18 pa deleže. 

Preglednica 8: Sestava anketirancev 

glede na starost 

 

 

Starost Frekvenca Odstotki 

Do 20 27 12 

21– 26 30 14 

27– 35 36 16 

36– 50 76 35 

51– 65 37 17 

Nad 66 13 6 

Skupaj 219  

 
Slika 18: Deleži anketirancev glede na 

starost 

Zanimalo nas je, ali starost potrošnikov, vpliva na poznavanje poznavanjem evropskega znaka 

za okolje, okoljsko marjetico. Najprej smo preverili splošno prepoznavnost, in videli, da od 219 

anketirancev, znak okoljske marjetice pozna 180 ljudi, kar predstavlja 82 %, vseeno pa je še 

precej takih, ki znaka ne poznajo. Odgovor 'ne' je obkrožilo kar 39 ljudi, kar predstavlja 18 % 

vseh anketirancev. Nato smo poznavanje okoljskega znaka preverili glede na starost 

anketirancev in ugotovili, da je poznavanje le-tega izredno slabo do 20 leta starosti. Kar 22 

anketirancev od 27 v starostnem razredu do 20 let obkrožilo, da okoljske marjetice ne poznajo. 

Število predstavlja 82 % anketirancev do 20 let. Pri ostalih starostnih skupinah, je poznavanje 

okoljskega znaka zadovljivo. V preglednici 9 in sliki 19 lahko vidimo odgovore, kako so 

anketiranci odgovarjali številčno in kaj to pomeni v deležih. 

Preglednica 9: Sestava anketirancev glede na starost in poznavanje ekološkega znaka 

okoljske marjetice 

Starost DA NE Skupaj 

Do 20 5 22 27 

 21–26 24 6 30 

 27–35 35 1 36 

 36–50 72 4 76 

 51–65 32 5 37 

Nad 66 12 1 13 

Skupaj 180 39 219 
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Slika 19: Deleži anketirancev glede na starost in poznavanje ekološkega znaka okoljske 

marjetice 

Med anketiranci je bilo 161 zaposlenih (73 %) in šest (3 %) brezposelnih. Anketirali smo 32 

študentov, kar predstavlja 15 %, in 20 upokojencev, kar pomeni 9 %. Sestavo anketirancev 

glede na status, lahko vidimo v preglednici 10 in sliki 20, kjer vidimo deleže. 

Preglednica 10: Sestava anketirancev glede 

na status 

 

 

Status Frekvenca Odstotek 

Zaposlen/a 161 73 

Nezaposlen/a 6 3 

Študent/ka 32 15 

Upokojen/ka 20 9 

Skupaj 219 100 

 
Slika 20: Deleži anketirancev glede na 

status 

Anketirance smo spraševali tudi, ali imajo redne mesečne prihodke in kakšnega nivoja so. 87 % 

anketirancev je odgovorilo, da ima redne mesečne prihodke, ostalih 13 % je obkrožilo, da 

rednih dohodkov nima. Od tega je največ, kar 78 % anketirancev obkrožilo, da imajo srednje 

visoke dohodke, 12 % jih je obkrožilo, da so njihovi dohodki nizki, 10 % anketirancev pa pravi, 

da so njihovi dohodki visoki. 

Velikost dohodka smo primerjali s pogostostjo nakupa zelenih / eko proizvodov. Ugotovili smo, 

da višina dohodka pomembno vpliva na pogostost odločanja, za nakup ekoloških izdelkov. Na 

sliki 21 so prikazani odstotki glede na dohodke in pogostost nakupa zelenih ekoloških izdelkov. 

V oklepaju je navedeno število anketirancev iz posameznega vzorca, glede na dohodek. 
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Slika 21: Pogostost nakupov ekoloških izdelkov, vezano na višino dohodka 

4.3 Ugotovitve raziskave 

Bolj smo se približevali zaključku raziskave, bolj nam je postajalo jasno, da pri slovenskem 

potrošniku ni težava, da se ekoloških problemov ne bi zavedali ali da ne bi bilo interesa za 

nakup ekoloških izdelkov, ampak bolj v tem, da premalo sami naredimo za boljši jutri. Iz 

raziskave smo ugotovili, da potrošniki še vedno premalokrat posegamo po zelenih / ekoloških 

izdelkih. Še vedno je preveč ljudi, takih je kar 28 % od vseh anketiranih potrošnikov, ki 

ekološke izdelke kupuje manj kot enkrat na mesec. Young idr. (2009) tako poročajo o vrzeli 

med stališči in vedenjem oz. med vrednotami in akcijo, saj naj bi v povprečju 30 % potrošnikov 

izjavljalo, da so zelo zaskrbljeni glede okoljskih vprašanj, težave pa nastanejo pri pretvorbi teh 

stališč v dejanja. Spraševali smo se, zakaj. Premalo poznajo zelene izdelke, ne vedo, kako jih 

prepoznati, ne najdejo jih na trgovskih policah, menijo, da niso zdravi ali dobre kakovosti. 

Zanimalo nas je, kaj si mislijo o njihovi ceni in oglaševanju. 

Glede na to, da še vedno precej potrošnikov ne posega po ekoloških izdelkih, smo preverili, 

kakšni so razlogi za to. Izbrali smo si dejavnike, za katere smo smatrali, da bi lahko vplivali na 

nakupne odločitve potrošnikov, glede na nakup zelenih / ekoloških izdelkov. Ugotavljali smo, 

da se 59 % anketirancev zelo strinja, da so eko izdelki dobri za okolje in da se kar 70 % 

anketirancev strinja, da so ekološki izdelki zdravi. Kljub temu, da 66 % anketirancev pravi, da 

so ekološki izdelki dobre kakovosti, in jih 53 % meni, da so boljše kakovosti od običajnih 

izdelkov, je odstotek teh, ki pravijo, da ne vedo, ali imajo dober okus in vonj, kar 73 %. Kmalu 

pa smo odkrili preobrat, saj kar 77 % anketirancev meni, da so ekološki izdelki predragi in da 

so slabo oglaševani, teh je 43 %. Zanimiv rezultat pa je nastala v deležu teh, ki pravijo, da so 

ekološki izdelki lahko dostopni na trgu, teh je 37 %, in samo en odstotek več jih meni, da so 

slabo dostopni, teh je 38 %. Generalno gledano, lahko iz tega sklepamo, da  slovenski potrošnik 

pozna ekološke izdelke, da vedo da so zdravi, da so dobre kakovosti in dobri za okolje, tako da 
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tu ne more tičati razlog za majhen nakup. Nadalje pa lahko razberemo, da ima višja cena teh 

izdelkov, veliko vlogo pri nakupni nameri. Prav tako slovenski potrošniki menijo, da je 

oglaševanje ekoloških izdelkov slabo. Če sedaj primerjamo ugotovitve drugih avtorjev, ki 

pravijo, da ima oglaševanje velik vpliv na nakupne namere potrošnikov, in da igra pomembno 

vlogo na odločitev potrošnikov za dejanski nakup, posebno na tiste, ki izdelkov ne poznajo, 

menimo, da tu obstaja potencijal, kjer bi lahko slovenska podjetja izkoristila svoj potencial. 

Analiza je predstavljena na slikah 22 in 23, kjer so prikazani odstotki odgovorov. 

 

Slika 22: Deleži strinjanja s trditvami, kakšni so eko izdelki 1/2 

 

Slika 23: Deleži strinjanja s trditvami, kakšni so eko izdelki 2/2 

Glede na analizo menimo, da je največji problem, zakaj slovenski potrošniki še vedno tako 

skromno povprašujejo po ekoloških izdelkih, prav višja cena in slabo oglaševanje. Da bi bolj 
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zagotovo potrdili to predvidevanje, smo preverili, ali so potrošniki pripravljeni plačati več (npr. 

10 %) za ekološki proizvod in dobili odgovor, da je kar 67 % anketirancev pripravljenih plačati 

več. Na sliki 24 lahko vidimo deleže odgovorov. 

 

Slika 24: Pripravljenost plačati več (npr. 10 %) za ekološki izdelek 

Za dodatno potrditev drugega predvidevanja, da na še vedno nizke nakupe ekoloških 

proizvodov vpliva slabo oglaševanje, pa smo še preverili, kako je slovenski potrošnik pozoren 

na oglaševanje ekoloških izdelkov in ali verjamejo temu oglaševanju. Analiza nam je pokazala, 

da kljub temu, da 43 % anketirancev meni, da so ekološki proizvodi slabo oglaševani, je vseeno 

37 % takih, ki so na oglaševanje ekoloških izdelkov pozorni. Je pa kar 29 % takih, ki so 

odgovorili, da ne vedo, ali so ekološki proizvodi dobro oglaševani, zato lahko smatramo, da je 

takega oglaševanja še vedno premalo. Preverili smo tudi, ali potrošniki zaupajo oz. verjamejo 

oglaševanju ekoloških proizvodov. Zanimivo, da se kar 44 % anketirancev strinja s trditvijo, da 

verjamejo v oglaševanje ekoloških proizvodov in le odstotek več, se pravi 45 %, je takih, ki ne 

vedo, ali vanje zaupajo. Na sliki 25 lahko vidimo deleže odgovorov, kako so anketiranci 

odgovarjali na trditev, da so pozorni na oglaševanje ekoliških proizvodov, na sliki 26 pa lahko 

vidimo deleže odgovorov na trditev, da verjamejo oglaševanju ekoloških proizvodov.  

  

Slika 25: Delež anketirancev glede 

pozornosti na oglaševanje ekoloških 

proizvodov 

Slika 26: Delež anketirancev glede 

zaupanja oglaševanju ekoloških 

proizvodov 
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Preverili smo tudi, ali na nakupne odločitve mogoče vpliva, da potrošniki ne vedo, kje najti 

ekološke proizvode v svoji trgovini ali da jih ne najdejo v drugi trgovini. Ugotovili smo, da 

dobra polovica anketirancev ve, kje najti ekološke proizvode v svoji trgovini, takih je 57 %, in 

jih tudi zlahka najdejo v drugih trgovinah, teh je 48 %. Rezultati pokažejo, da se potrošniki kar 

dobro znjdejo v trgovinah, ko iščejo ekološke proizvode, to torej ne more biti razlog, zaradi 

katerega se ne bi odločili, za nakup ekološkega proizvoda.  

Analiza je pokazala, da je kar 63 % anketirancev pozornih na mnenja prijateljev / družine glede 

nakupov ekoloških proizvodov, 48 % anketirancev pa ekološke proizvode priporoča tudi 

prijateljem in družini. Če primerjamo naš rezultat z razultati ostalih avtorjev, lahko rečemo, da 

so tudi oni ugotovili, da na nakupne namere potrošnikov, pozitivno vplivajo mnenja družine in 

prijateljev. Nismo pa preverjali, ali na nakupne namere upivajo referenčne skupine, kar so 

avtorji v svojih raziskavah ovrgli. Nadalje smo ugotovili, da potrošniki ne kupujejo zelenih/eko 

izdelkov, ker bi jim to okrepilo imidž, to je potrdilo 83 % anketiancev, ali ker bi se z nakupom 

teh izdelkov počutili v trendu, to je potrdilo 75 % anketirancev. Potrošniki se niti ne 

obremenjujejo s tem, da bi jih drugi obsojali, če zelenih/eko izdelkov ne bi kupili. Preprečljivih 

89 % anketirancev je to potrdilo. Ugotovili pa smo, da kar 82 % potrošnikov kupi ekološke 

proizvode nenačrtovano, se pravi, da se za nakup odločijo med samim nakupovanjem. Glede 

zadovoljstva z večino ekoloških izdelkov je 52 % anketirancev odgovorilo, da so bili 

zadovoljni, kar 42 % pa jih je bilo neodločenih.  

Z raziskavo smo želeli odgovoriti tudi na vprašanja glede varovanja okolja in poznavanja 

nevarnih kemikalij, ki nas obkrožajo. Ugotovili smo, da so slovenski potrošniki, kar zadeva 

varovanja okolja, precej zavedni, saj jih je kar 93 % odgovorilo, da se strinjajo in zelo strinjajo 

z mislijo, da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja. Zaradi varovanja okolja bi 

74 % anketirancev bilo pripravljenih pogosteje kupovati zelena / ekološka čistila. Tudi 

odgovori glede nakupa zelenih čistil zaradi vsebnosti nevarnih kemikalij sovpadajo s 

poznavanjem le-teh. Največ, kar 44 %, jih je odgovorilo, da nevarnosti kemikalij poznajo 

srednje dobro, 38 % jih pravi, da jih poznajo dobro, in 8 % jih pravi, da jih poznajo zelo dobro. 

7 % anketirancev jih pozna le delno, 3 % anketirancev pa je odgovoril, da jih sploh ne pozna. 

Ugotavljamo, da je poznavanje nevarnosti kemikalij v čistilnih sredstvih v Sloveniji precej 

veliko, zato nas ni presenetilo dejstvo, da je kar 76 % anketirancev odgovorilo, da bi zaradi 

poznavanja vsebnosti kemikalij pogosto kupovali ekološka čistila. Tudi ostali avtoji so 

ugotovili, da je znanje o škodljivih učinkih potrošnje na okolje, dober motivator, ki pripomore 

k višji nameri kupcev, za nakupe zelenih izdelkov. Vendar namera o nakupu ni dovolj, zanima 

nas, kje se zatakne, da ne pride do dejanskega nakupa.  

Če povzamemo, lahko z veliko zanesljivostjo rečemo, da na nakupne namere glede nakupa 

zelenih / ekoloških izdelkov v veliki meri vpliva njihova cena in slabo oglaševanje teh izdelkov. 

Potrošniki oglasom načeloma zaupajo, vendar se za nakupe ekoloških izdelkov vseeno ne 

odločijo zaradi previsoko postavljene cene. To trditev lahko podpremo z dejstvom, da je skoraj 
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polovica anketirancev, 47 %, na vprašanje, ali bodo v naslednjem mesecu kupili zelene / eko 

proizvode, odgovorilo z odgovorom 3, kar je nekako na sredini in kar pomeni, da še ne vedo. 

Različni avtorji pišejo, da na nakupne namere vpliva tako cena, kot oglaševanje oziroma znanje 

o izdelkih, in varovanju okolja. Pravijo, da oglaševanje in znanje razbijeta razliko v ceni, med 

ekološkimi izdelki in običajnimi izdelki. Večina potrošnikov, pa želi tudi vedeti dodano 

vrednost, ki jo z nakupom takega izdelka doprinesejo. Ker smo z našo raziskavo ugotovili, da 

znanje o nevarnostih kemikalij imamo, se nam pa zdijo izdelki predragi, predvidevamo, da na 

nenakupe v veliki meri vpliva to, da ti izdelki niso dovolj oglaševani. Nikakor pa na nakupne 

odločitve ne vpliva imidž ali mnenje drugih potrošnikov. Poznavanje ekološkega znaka 

okoljska marjetica je veliko, kar 82 % anketirancev ga pozna, prav tako je veliko tudi 

poznavanje nevarnosti kemikalij v čistilnih sredstvih. Potrošniki bi zelene izdelke kupovali in 

kolikor smo lahko ugotovili z našo raziskavo, je razlog, zakaj jih ne kupujejo tako pogosto, kot 

bi si jih morda želeli, prav v višji ceni in slabem oglaševanju.  

4.4 Preverjanje hipotez 

Na podlagi rezultatov raziskave smo sprejeli ali ovrgli naslednje hipoteze: 

H1: Obstajajo signifikantne razlike med moškimi in ženskami, do varovanja okolja. 

Stališče moških in žensk do varovanja okolja smo merili s tremi spremenljivkami, ki se 

nanašajo na varovanje okolja. In sicer z vprašanjem 3.1, kjer smo spraševali v kolikšni meri se 

strinjajo ali ne strinjajo s trditvijo, da so ekološki izdelki dobri za okolje. Stopnjo strinjanja smo 

ocenjevali po petstopenjski Likertovi lestvici od 1 močno se strinjam do 5 močno se ne strinjam. 

Iz analize vprašalnikov smo dobili rezultate, ki so predstavljeni v preglednici 11. 

Preglednica 11: Sestava anketirancev glede strinjanja ali nestrinjanja, ali so ekološki 

izdelki dobri za okolje 

 

Močno se 

strinjam Strinjam se Ne vem Ne strinjam se 
Močno se ne 

strinjam 

Moški 52 29 12 0 0 

Ženske 77 33 17 0 0 

Skupaj 129 64 26 0 0 

Če združimo možna odgovora močno se strinjam in strinjam se ugotovimo, da se kar 88 % vseh 

anketirancev strinja s trditvijo, da  so ekološki izdelki dobri za okolje. Če dobljen podatek 

razdelimo po spolu pa  ugotovimo, da  se s trditvijo strinja 87 % moških anketirancev in ravno 

tako 87 % ženskih anketirank. 12 % vseh anketirancev je obkrožilo možnost, da ne vedo, ali so 

ekološki izdelki dobri za okolje. Nihče izmed anketirancev pa ni obkrožil možnosti, da se s 

trditvijo, da so ekološki izdelki dobri za okolje, ne strinjajo ali močno ne strinjajo. Iz dobljenih 

podatkov sklepamo, da se slovenski potrošniki večinoma strinjajo s trditvijo, da so ekološki 

izdelki dobri za okolje. 
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Z vprašanjem 7.2, kjer smo anketirance spraševali, v kolikšni meri se strinjajo, da bi kupili 

zelene / eko izdelke zato, ker želijo obvarovati planet. Stopnjo strinjanja smo ocenjevali po 

petstopenjski Likertovi lestvici od 1 močno se ne strinjam do 5 močno se strinjam.  

Iz analize smo dobili podatke, da se 66 % vseh anketirancev močno strinja, da bi zelene izdelke 

kupovali zato, ker želijo obvarovati planet. Takih, kateri se strinjajo, da bi kupili ekološki 

izdelek, ker želijo obvarovati planet je 24 % vseh anketirancev. Če torej združimo, ti dve 

možnosti pridemo do rezultata, ki nam pokaže, da bi 90 % vseh anketirancev kupilo zelene / 

eko izdelke zato, ker želijo obvarovati planet. Če podatek razdelimo glede na spol ugotovimo, 

da je delež moških, kateri bi kupili zelen / eko izdelek, zato ker želijo obvarovati planet 84 %, 

delež žensk pa 94 %. Iz tega lahko sklepamo, da bi se ženske prej odločile za nakup zelenih / 

eko izdelkov zato, ker želijo obvarovati planet. Zanemarljivih 5 % anketirancev, pa so 

odgovorili, da zelenih izdelkov ne bi kupili z razlogom, ker bi s tem želeli obvarovati planet. 

Podatki po spolu so prikazani v preglednici 12, na sliki 27 pa deleži. 

Preglednica 12: Sestava anketirancev, koliko bi jih kupilo zelene / eko izdelke, ker želijo 

obvarovati planet 

 

Močno se ne 

strinjam Ne strinjam se Neodločen Strinjam se 
Močno se 

strinjam 

Moški 3 4 8 24 53 

Ženske 2 2 3 29 91 

Skupaj 5 6 11 53 144 

 

 

Slika 27: Deleži anketirancev, koliko bi jih kupilo zelene/eko izdelke, ker želijo 

obvarovati planet 

Ter z vprašanjem 8, kjer smo anketirance spraševali, če menijo, da mora vsak posameznik 

prispevati k varovanju okolja. Stopnjo strinjanja smo ocenjevali po petstopenjski Likertovi 
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lestvici od 1 sploh se ne strinjam do 5 zelo se strinjam. Vse tri spremenljivke smo navezovali 

na vprašanje 12, kjer smo anketirance spraševali po spolu.  

Analiza rezultatov nam je pokazala, da se kar 143 od vseh anketirancev, kar predstavlja 66 %, 

močno strinja s trditvijo, da bi moral vsak posameznik prispevati k varovanju okolja. 62 

anketirancev, kar predstavlja 28 %, se strinja s trditvijo, možni odgovor neopredeljeno je 

obkrožilo 12 anketirancev, kar predstavlja 6 %. Ostali dve možnosti delno se strinjam in sploh 

se ne strinjam, je obkrožil po en anketiranec. Obe vrednosti za nas v odstotkih pomenita 0 %. 

Iz odgovorov lahko sklepamo, da večina anketirancev meni, da je za varovanje okolja 

odgovoren vsak posameznik, kar je dobra popotnica za lepšo prihodnost. Sestavo anketirancev 

glede na spol lahko vidimo v preglednici 13. 

Preglednica 13: Sestava anketirancev glede na mnenje, ali bi moral vsak posameznik 

prispevati k varovanju okolja 

 

Sploh se ne 

strinjam 
Delno se 

strinjam Neopredeljeno Strinjam se Zelo se strinjam 

Moški 1 0 7 33 51 

Ženske 0 1 5 29 92 

Skupaj 1 1 12 62 143 

Dobljeni razultati razdeljeni po spolu in pokazali, da je delež moških anketirancev, ki se zelo 

strinjajo z mnenjem, da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja 81 %, delež 

ženskih anketirank pa 95 %. Iz tega sklepamo, da se ženske bolj zavedajo, da je vsak 

posameznik odgovoren za varovanje okolja. 

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, če obstajajo statistično značilne razlike med 

moškimi in ženskami v stopnji strinjanja z zgornjimi vprašanji, kar je prikazano v preglednici 

14. 

Preglednica 14: Primerjava moških in žensk v nameri do varovanja okolja 

Spremenljivka  N AS SO t p 

Eko izdelki so dobri za okolje.  
Moški 92 1,53 0,67 

0,053 0,958 
Ženski 127 1,53 0,72 

Zelene / eko izdelke bi kupil/a, ker želim 

obvarovati planet. 

Moški 92 4,30 1,02 -

2,456 
0,015 

Ženski 127 4,61 0,76 

Menite da mora vsak posameznik prispevati 

k varovanju okolja? 

Moški 92 4,45 0,73 -

2,415 
0,017 

Ženski 127 4,67 0,59 

N – frekvenca, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 

t – t-vrednost t-testa za neodvisne vzorce, p – statistična značilnost (2. sm.) 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo »Eko izdelki so dobri za okolje.« je bila tako pri moških 

kot pri ženskah 1,53, razlika pa je premajhna, da bi bila statistično značilna (t = 0,053, 

p = 0,958). Povprečna ocena strinjanja s trditvijo »Zelene / eko izdelke, bi kupil/a, ker želim 



 

57 

 

obvarovati planet.« je pri moških 4,30, pri ženskah pa kar 4,61, razlika pa je tudi statistično 

značilna (t = -2,456, p = 0,015). Tako lahko trdimo, da bi ženske v večji meri kupile zelene / 

eko izdelke zaradi obvarovanja planeta, v primerjavi z moškimi. Povprečna ocena strinjanja z 

vprašanjem »Menite da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja?« je bila pri 

moških 4,45, pri ženskah pa 4,67. Razlike so se ponovno izkazale za statistično značilne 

(t = -2,415, p = 0,017), tako da lahko trdimo, da se ženske v večji meri strinjajo, da mora vsak 

posameznik prispevati k varovanju okolja, v primerjavi z moškimi. 

Ker smo potrdili, da med spoloma obstajajo razlike v dveh spremenljivkah, ki merijo namero 

do varovanja okolja, lahko sprejmemo prvo hipotezo in trdimo, da obstajajo signifikantne 

razlike med namerami moških in žensk, do varovanja okolja. 

H2: Obstajajo signifikantne razlike med namerami moških in žensk, do nakupa zelenih 

izdelkov. 

Namere moških in žensk do nakupa zelenih izdelkov smo merili z dvema vprašanjema in sicer 

z vprašanjem 1, kjer smo anketirance spraševali, kako pogosto so kupili ekološki izdelek v 

zadnjih treh mesecih. Možni odgovori so bili 1 enkrat na teden ali pogosteje, 2 vsaj enkrat na 

mesec in 3 manj kot enkrat na mesec.  

Najprej smo s χ2 testom preverili, če obstaja povezanost med pogostostjo nakupov ekoloških 

izdelkov v preteklih treh mesecih in spolom. Primerjavo pogostosti nakupov med spoloma 

lahko vidimo v preglednici 15. 

Preglednica 15: Primerjava moških in žensk v nameri pogostosti nakupa ekoloških 

izdelkov v zadnjih treh mesecih 

  Moški Ženski Skupaj 

Enkrat na teden ali pogosteje N 8 46 54 

% po stolpcu 8,7% 36,2% 24,7% 

Vsaj enkrat na mesec N 45 59 104 

% po stolpcu 48,9% 46,5% 47,5% 

Manj kot enkrat na mesec N 39 22 61 

% po stolpcu 42,4% 17,3% 27,9% 

Skupaj N 92 127 219 

% po stolpcu 100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 = 28,497, p = 0,000 

Enkrat na teden ali pogosteje je v zadnjih treh mesecih kupilo ekološke izdelke 8,7 % moških 

in kar 36,2 % žensk, vsaj enkrat na mesec je ekološke izdelke kupilo 48,9 % moških in 46,5 % 

žensk, manj kot enkrat na mesec pa je ekološke izdelke v zadnjih treh mesecih kupilo kar 

42,4 % moških in le 17,3 % žensk. Glede na χ2 test lahko trdimo, da obstaja statistično značilna 
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povezanost med pogostostjo nakupov ekoloških izdelkov v zadnjih treh mesecih in spolom 

(χ2 = 28,497, p < 0,000). 

In z vprašanjem 6, kjer smo anketirance spraševali, ali bodo v naslednjem mesecu kupili zelene 

/ eko izdelke. Namero so ocenili po petstopenjski Likertovi lestvici, od 1 ne, zagotovo ne bom, 

do 5 da, zagotovo bom. Iz preglednice 16 lahko razberemo, kako so po spolu svojo namero o 

nakupu ekoloških izdelkov odgovarjali anketiranci. Iz analize lahko razberemo, da kar 47 % 

vseh anketirancev ne ve, ali bodo v naslednjem mesecu kupili zelen / eko izdelek. Skupni delež 

smo razdelili po spolu in dobili rezultat, da je moških anketirancev, ki ne vedo, ali bodo v 

naslednjem mesecu kupili zelen / eko izdelek 69 %, ženskih anketirank pa 31 %. Z 

združevanjem možnih odgovorov 1 in 2 smo ugotovili, da je 12 % moških in 20 % žensk takih, 

ki zelenega / eko izdelka v naslednjem mesecu ne bodo kupili. Z združitvijo možnih odgovorov 

4 in 5 pa, da bo 19 % moških in 48 % žensk takih, ki bodo zelen / eko izdelek v naslednjem 

mesecu kupili. Iz tega lahko razberemo, da se ženske bolj zavedajo okoljske problematike, in 

so mogoče tudi bolj podučene o zelen / eko potrošništvu, saj je razlika med namero o nakupu 

takih izdelkov med spoloma kar 29 %. 

Preglednica 16: Primerjava moških in žensk glede namere nakupa zelenih / eko izdelkov 

v naslednjem mesecu 

 

Ne, zagotovo ne 

bom Ne bom Ne vem Da bom 
Da, zagotovo 

bom 

Moški 2 9 63 16 2 

Ženske 8 18 40 54 7 

Skupaj 10 27 103 70 9 

Nadalje smo s t-testom za neodvisne vzorce preverili, če obstajajo statistično značilne razlike v 

stopnji strinjanja z vprašanjem, če bodo v naslednjem mesecu kupili zelene / eko izdelke, kar 

lahko vidimo v preglednici 17.  

Povprečna ocena namera nakupa zelenih / eko izdelkov v naslednjem mesecu pri moških je 

3,08, pri ženskah pa 3,27, razlike pa so nekoliko premajhne, da bi bile statistično značilne 

(t = -1,713, p = 0,088), tako da čeprav imajo ženske nekoliko večjo namero do nakupa, tega ni 

mogoče trditi s 95 % gotovostjo. 

Preglednica 17: Statistična primerjava moških in žensk v nameri do nakupa zelenih / 

eko izdelkov v naslednjem mesecu 

 N AS SO t p 

Moški 92 3,08 0,67 
-1,713 0,088 

Ženski 127 3,27 0,99 

N – frekvenca, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 

t – t-vrednost t-testa za neodvisne vzorce, p – statistična značilnost (2. sm.) 
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Ker smo potrdili, da so ženske v zadnjih treh mesecih pogosteje kupile ekološke izdelke, imajo 

pa tudi nekoliko višjo namero za nakup zelenih / eko izdelkov v naslednjem mesecu (kar lahko 

potrdimo pri 10 % stopnji tveganja), lahko sprejmemo tudi drugo hipotezo in trdimo, da 

obstajajo signifikantne razlike med namerami moških in žensk, do nakupa zelenih izdelkov. 

H3: Obstaja signifikantna povezava med stališči potrošnikov do varovanja okolja ter do nakupa 

zelenih izdelkov. 

Hipotezo smo preverjali z enostavno linearno regresijo. Za neodvisno spremenljivko smo vzeli 

stališče potrošnikov do varovanja okolja, odvisna pa je bilo stališče do nakupa zelenih izdelkov. 

Za analizo neodvisne spremenljivke smo uporabili vprašanje 8, kjer smo anketirance spraševali, 

ali menijo, da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja, z možnimi odgovori po 

petstopenjski Likertovi lestvici od 1 sploh se ne strinjam, do 5 zelo se strinjam. Rezultate lahko 

vidimo na sliki 28, kjer lepo vidimo, da je kar 66 % vseh anketirancev odgovorilo, da se zelo 

strinjajo, da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja in 28 %  takih, ki se s trditvijo 

strinjajo. 0 % anketirancev se ni strinjalo, da mora vsak posameznik prispevati k varovanju 

okolja, iz česar sklepamo, da Slovenci vemo, da mora vsak posameznik narediti največ možno, 

da poskrbimo za svoje okolje. 

 

Slika 28: Deleži anketirancev glede na mnenje, ali bi moral vsak posameznik prispevati 

k varovanju okolja 

Za analizo odvisne spremenljivke pa vprašanje 9, kjer smo anketirance spraševali, ali bi 

kupovali zelena / eko čistila, in s tem prispevali k varovanju okolja. Odgovarjali so po 

petstopenjski Likertovi lestvici, od 1 nikoli jih ne bi kupoval, do 5 pogosto bi jih kupoval. 

Deleže odgovorov vidimo na sliki 29. Če združimo možna odgovora 4 in 5 dobimo navdihujoč 

rezultat, ki kaže, da bi kar 74 % vseh anketirancev kupovalo zelena / eko čistila in s tem 

prispevalo k varovanju okolja.  
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Slika 29: Deleži anketirancev glede na mnenje, ali bi kupovali zelena / eko čistila in s tem 

prispevali k varovanju okolja 

Ko pa rezultat primerjamo z vprašanjem, kako pogosto pa so v zadnjih treh mesecih kupili 

ekološko čistilo, kar vidimo na sliki 30, je rezultat ravno nasprotni, saj je kar 48 % anketirancev 

odgovorilo, da ga sploh niso kupili, 17 % ga je kupilo redko, 30 % pa zelo redko. Kje nastane 

luknja med namero o nakupu in dejanskim nakupom, smo že ugotavljali in prišli do zaključka, 

da zaradi previsoke cene in preslabega oglaševanja ekoloških izdelkov. 

 

Slika 30: Deleži anketirancev glede na nakup ekoloških čistil, v zadnjih treh mesecih 

Z enostavno linearno regresijsko analizo smo preverili, kakšen je vpliv spremenljivke »Menite 

da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja?« z odgovori na petstopenjski Likertovi 

lestvici od 1 sploh se ne strinjam, do 5 zelo se strinjam, na spremenljivko »Ali bi kupovali 

zelena / eko čistila, in s tem prispevali k varovanju okolja?«, ki je bila merjena na petstopenjski 

Likertovi lestvici od 1 nikoli jih ne bi kupoval do 5 pogosto bi jih kupoval, kar je prikazano v 

preglednici 18. 
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Preglednica 18: Povezanost med stališči potrošnikov do varovanja okolja ter do nakupa 

zelenih izdelkov 

   Ali bi kupovali zelena / eko čistila, in s tem 

prispevali k varovanju okolja? 

Skupaj 

   1 – 

nikoli 

jih ne bi 

kupoval 2 3 4 

5 - 

pogosto 

bi jih 

kupoval 

Menite da mora 

vsak 

posameznik 

prispevati k 

varovanju 

okolja? 

Sploh se ne 

strinjam 
N 0 1 0 0 0 1 

% po stolpcu 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5% 

Delno se 

strinjam 
N 1 0 0 0 0 1 

% po stolpcu 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5% 

Neopredeljeno N 1 0 10 1 0 12 

% po stolpcu 33,3 % 0,0 % 21,3 % 0,7 % 0,0 % 5,5% 

Strinjam se N 0 5 20 36 1 62 

% po stolpcu 0,0 % 62,5 % 42,6 % 25,9 % 4,5 % 28,3% 

Zelo se 

strinjam 
N 1 2 17 102 21 143 

% po stolpcu 33,3 % 25,0 % 36,2 % 73,4 % 95,5 % 65,3% 

Skupaj N 3 8 47 139 22 219 

% po stolpcu 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Model: R2 = 0,231,  

ANOVA: F(1,217) = 65,356, p < 0,000 

Koeficienti: β = 0,481, p < 0,000 

Regresijski model je statistično značilen (F(1,217) = 65,356), p < 0,000), R2 je enak 0,231. 

Izkazalo se je, da spremenljivka »Menite da mora vsak posameznik prispevati k varovanju 

okolja?« statistično značilno pozitivno napoveduje vrednost spremenljivke »Ali bi kupovali 

zelena / eko čistila, in s tem prispevali k varovanju okolja?« (β = 0,481, p < 0,000), tako da 

lahko sprejmemo tretjo hipotezo in trdimo, da obstaja signifikantna povezava med stališči 

potrošnikov do varovanja okolja ter do nakupa zelenih izdelkov. Povezanost je dobro razvidna 

tudi iz križne tabele v preglednici 18. 

H4: Obstaja signifikantna povezava med poznavanjem nevarnosti kemikalij v čistilih in namero 

potrošnikov do nakupa zelenih čistil. 

Hipotezo smo preverjali z enostavno linearno regresijo. Za neodvisno spremenljivko smo vzeli 

poznavanje nevarnosti kemikalij v čistilih, kar smo spraševali v vprašanju 10, kjer je bilo možno 

odgovarjati po petstopenjski Likertovi lestvici od 1 sploh jih ne poznam, do 5 zelo dobro jih 

poznam. Ugotavljamo, da je poznavanje nevarnosti kemikalij v čistilih v Sloveniji zadovoljivo, 

saj skoraj polovica anketirancev pravi, da jih poznajo srednje dobro, teh je 97. Je pa kar 83 
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takih, ki pravijo, da jih poznajo dobro, 17 pa takih, ki jih poznajo zelo dobro. 6 je teh, ki 

nevarnosti kemikalij v čistilnih sredstev sploh ne poznajo in 16 takih, ki jih pozna le delno. 

Deleži so prikazani na sliki 31. 

 

Slika 31: Delež anketirancev glede poznavanja nevarnosti kemikalij v čistilnih sredstvih 

Za analizo odvisne spremenljivke, smo uporabili 11 vprašanje, kjer smo spraševali, ali bi zaradi 

vsebnosti nevarnih kemikalij v običajnih kupovali zelena čistila. Anketiranci so odgovarjali po 

petstopenjski Likertovi lestvici od 1 nikoli jih ne bi kupoval, do 5 pogosto bi jih kupoval. 

Analiza podatkov nam je pokazala, da bi, če skupaj združimo možna odgovora 4 in 5, zelena 

čistila, zaradi vsebnosti kemikalij v običajnih, kupovalo kar 168 anketirancev. Ponovno se 

vprašamo, kje nastane vrzel med namero in dejanskim nakupom. Odgovor, ki se nam porodi, 

je v premajhnem poznavanju nevarnih kemikalij v čistilnih sredstvi in njihov vpliv na okolje, 

ker smo ugotovili tudi, da bi zaradi želje po varovanju okolja, več kupovali zelena / eko čistila. 

Vrzel tako pripisujemo slabemu oglaševanju in visoki ceni, enako kot to pripisujemo nakupu 

ostalim zelenim / eko izdelkom. Za natančnejšo določitev, zakaj do te vrzeli prihaja, bi bilo 

potrebno izvesti nadaljnje raziskave v tej smeri. Deleži so prikazani na sliki 32.   

 

Slika 32: Delež anketirancev, ki bi zaradi vsebnosti kemikalij v običajnih kupovali 

zelena čistilna sredstva 
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Z enostavno linearno regresijsko analizo smo preverili, kakšen je vpliv spremenljivke »Ali 

poznate nevarnosti kemikalij, ki jih vsebujejo čistilna sredstva?« z odgovori na petstopenjski 

Likertovi lestvici od 1 sploh jih ne poznam do 5 zelo dobro jih poznam na spremenljivko »Ali 

bi zaradi vsebnosti nevarnih kemikalij v običajnih kupovali zelena čistilna sredstva?«, ki je bila 

merjena na petstopenjski Likertovi lestvici od 1 nikoli jih ne bi kupoval do 5 pogosto bi jih 

kupoval, kar je prikazano v preglednici 20. 

Regresijski model je statistično značilen (F(1,217) = 8,722), p = 0,003), R2 je enak 0,039. 

Izkazalo se je, da spremenljivka »Ali poznate nevarnosti kemikalij, ki jih vsebujejo čistilna 

sredstva?« statistično značilno pozitivno napoveduje vrednost spremenljivke »Ali bi zaradi 

vsebnosti nevarnih kemikalij v običajnih kupovali zelena čistilna sredstva?« (β = 0,197, 

p = 0,003), tako da lahko sprejmemo tudi četrto hipotezo in trdimo, da obstaja signifikantna 

povezava med poznavanjem nevarnosti kemikalij v čistilih in stališči potrošnikov do nakupa 

zelenih čistil. Povezanost med spremenljivkama je dobro razvidna tudi iz križne tabele v 

preglednici 19. 

Preglednica 19: Povezanost med poznavanjem nevarnosti kemikalij v čistilih in stališči 

potrošnikov do nakupa zelenih čistil 

   Ali bi zaradi vsebnosti nevarnih kemikalij v 

običajnih kupovali zelena čistilna sredstva? 

Skupaj 

   1 – 

nikoli 

jih ne bi 

kupoval 2 3 4 

5 - 

pogosto 

bi jih 

kupoval 

Ali poznate 

nevarnosti 

kemikalij, ki jih 

vsebujejo 

čistilna 

sredstva? 

Sploh jih ne 

poznam 

N 2 0 2 2 0 6 

% po stolpcu 40,0 % 0,0 % 5,4 % 1,4 % 0,0 % 2,7 % 

Delno jih 

poznam 

N 1 2 5 7 1 16 

% po stolpcu 20,0 % 22,2 % 13,5 % 4,9 % 4,0 % 7,3 % 

Srednje 

dobro jih 

poznam 

N 0 3 14 73 7 97 

% po stolpcu 0,0 % 33,3 % 37,8 % 51,0 % 28,0 % 44,3 % 

Dobro jih 

poznam 

N 2 2 13 52 14 83 

% po stolpcu 40,0 % 22,2 % 35,1 % 36,4 % 56,0 % 37,9 % 

Zelo dobro 

jih poznam 

N 0 2 3 9 3 17 

% po stolpcu 0,0 % 22,2 % 8,1 % 6,3 % 12,0 % 7,8 % 

Skupaj N 5 9 37 143 25 219 

% po stolpcu 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Model: R2 = 0,039,  

ANOVA: F(1,217) = 8,722, p = 0,003 

Koeficienti: β = 0,197, p = 0,003 
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4.5 Priporočila 

Ob testiranju vprašalnika smo ugotovili, da je le-ta dobro sestavljen in da bomo s pomočjo 

njegovih odgovorov lahko ovrgli ali sprejeli hipoteze. Ob nadaljnjem analiziranju vprašanj in 

njihovem primerjanju pa se venomer porajajo nova vprašanja, kaj bi še lahko raziskali.  

Iz raziskave smo ugotovili, da je zavedanje Slovencev glede ekoloških vprašanj, onesnaževanja, 

nevarnih kemikalij in poznavanja alternativnih, se pravi zelenih/eko izdelkov veliko. Vendar 

med poznavanjem nevarnosti, namero o nakupu in dejanskim ukrepanjem, npr. nakupom 

zelenih izdelkov, obstaja velika vrzel. Ko smo potrošnike spraševali, ali menijo, da bi moral 

vsak posameznik prispevati k varovanju okolja, jih je kar 93 % odgovorilo, da se strinjajo oz. 

da se zelo strinjajo. Ko smo jih nadalje vprašali, ali bi zato, da bi obvarovali okolje, kupovali 

zelene izdelke, jih je 74 % odgovorilo, da bi jih kupovali pogosto ali zelo pogosto. Že tu smo 

prišli so spoznanja, da se slovenski potrošniki zavedajo, da lahko kot posamezniki pomagajo, 

nastane pa luknja med zavedanjem in namero o nakupu, razlike je kar za 19 %. In če namero o 

nakupu primerjamo z dejanskimi nakupi, spoznamo, da kar 28 % potrošnikov zelenih izdelkov 

ni kupilo niti enkrat na mesec v zadnjih treh mesecih. 25 % je takih, ki jih kupujejo vsaj enkrat 

na teden, in 48 % je teh, ki jih kupujejo vsaj enkrat na mesec. Preglednica 20 nam kaže, kakšne 

ekološke izdelke so anketiranci kupovali v zadnjih treh mesecih in kako pogosto. 

Preglednica 20: Deleži nakupov ekoloških izdelkov v zadnjih treh mesecih (v %) 

  Zelo redko Redko Nikoli Pogosto Zelo pogosto 

Hrana 10 18 9 39 24 

Kozmetika 34 4 53 7 2 

Čistila 30 17 48 2 3 

Žarnice ipd. 7 8 4 38 43 

Podobno se zgodi, ko primerjamo poznavanje nevarnosti kemikalij v čistilih in s tem povezane 

namere o nakupu zelenih čistil. Se pravi, da neka stopnja poznavanja je, ni pa dejanskega 

nakupa. Spraševali smo se zakaj in podrobneje pogledali vpliv cene in oglaševanja. Ugotovili 

smo, da se potrošnikom zdi cena zelenih izdelkov previsoka, na drugi strani pa so odgovarjali, 

da so pripravljeni plačati več za zelene izdelke. Da bi lahko zanesljivo potrdili, da na nakupe 

zelenih izdelkov vpliva cena, bi morali opraviti nadaljnje raziskave.  

Glede na raziskave po svetu menimo, da tudi pri naših potrošnikih obstajajo razlike, za katere 

zelene izdelke so pripravljeni plačati več in koliko ter za katere niso. Predlagana izhodiščna 

točka za možne nadaljnje raziskave je torej, kaj dejansko vpliva, da se potrošniki po izraženih 

namerah za nakup zelenih izdelkov, dejansko ne odločijo za nakup le-teh. Tako sta Tanner in 

Wölfing Kastova (2003) v študiji o osebnih in situacijskih ovirah za nakup zelene hrane 

preučevali ločene kategorije osebnih dejavnikov (kot so stališča, osebne vrednote, zaznane 

vedenjske ovire, znanje) ter situacijske dejavnike (kot so družbeno-ekonomske značilnosti, 

stanovanjske razmere ter trgovinske značilnosti) švicarskih potrošnikov.  
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Velik odstotek, kar 76 odstotkov vseh anketiranih v naši raziskavi, je odgovorilo, da nakup 

zelenega izdelka opravijo nenačrtovano. Ta odstotek se nam zdi velik, zato smo nadalje 

preverili, ali se dobro znajdejo v trgovinah pri iskanju ekoloških izdelkov in velika večina 

anketiranih nima problema najti ekološke izdelke v svoji trgovini, teh je 67 odstotkov, in 56 

odstotkov jih zlahka najde tudi v drugih trgovinah. Vprašanje zakaj tako velik delež 

nenačrtovanih nakupov je lahko možno izhodišče za nadaljnje raziskave.  

Wood (2005) je npr. opredelil diskrecijsko nenačrtovano nakupovanje, ki ga razlikuje od 

impulznega nakupovanja; bilo naj bi sestavni del potrošniške družbe: potrošniki kupujejo 

izdelke z diskrecijskim dohodkom namerno, vendar brez predhodnega načrtovanja. Takšni 

nakupi naj bi izvirali iz pomembnega deleža vzburjenja ter hedonističnega zadovoljstva, ki ga 

potrošnik doživi med procesom nakupovanja. 

Zelo pogosto slišimo, vidimo, preberemo izraze kot so BIO, EKO, naravno ipd., gre pa v večini 

primerov za oglaševanje ekološke prehrambne industrije. Preostalih ekoloških izdelkov se 

oglašuje zelo malo. Menimo, da je poznavanje zelenih izdelkov predpogoj za sprejemanje 

nakupne odločitve. Glede na to, da so ti izdelki vseeno nekoliko dražji, se potrošniki še bolj 

intenzivno informirajo o njih, o njihovem delovanju, prihranku in tudi o prispevku le-teh k 

varovanju okolja. Tudi Ritter idr. (2014) pravijo, da bi izobraževanje povečalo zeleno 

potrošnjo. Thøgersen (2000) pa opozarja, da so eko označbe učinkovite le, če jih potrošnik v 

nakupovalni situaciji opazi ter to označbo, kar je tudi pomembno, razume, ji zaupa in jo ceni 

kot orodje za sprejemanje odločitev. 

Glede na izsledke naše raziskave, marketingu v zelenih podjetjih in oglaševalskim agencijam 

predlagamo učinkovitejše oglaševanje zelenih / ekoloških izdelkov in storitev. Pickett-Baker in 

Ozaki (2008) sta sicer potrdila korelacijo med zaupanjem potrošnikov v učinkovitost zelenih 

izdelkov ter njihovimi prepričanji o varovanju okolja na splošno; ugotovitve njune raziskave pa 

kažejo, da večina potrošnikov ne prepozna zlahka zelenih izdelkov (razen čistilnih izdelkov). 

Čeprav bi raje kupili izdelke zelenih proizvajalcev, se jim marketing teh izdelkov ne zdi 

posebno relevanten ali vključujoč.  

Menimo, da je potrebno prikazati pozitivne učinke teh izdelkov na okolje, kot tudi za 

uporabnika samega. Potrošnike je potrebno informirati, zakaj nastane razlika v ceni in jo 

opravičiti z dejanskim doprinosom tako za okolje, kot za uporabnika, ki se bo na podlagi teh 

informacij lažje odločil in prešel iz namere o nakupu, k dejanskemu nakupu zelenega / 

ekološkega izdelka ali koriščenju zelene / ekološke storitve.  

Pri analizi potencialnih in obstoječih potrošnikov zelenih izdelkov je potrebno izhajati iz 

njihovih stališč do teh izdelkov in povezanih problemov, zaradi katerih so ti izdelki sploh 

ponujani na trgu. Stališča se izredno težko spreminjajo, zato mora raziskovalec temeljito 

preučiti, kako se ta stališča oblikujejo. Za podroben vpogled v nakupne razloge pa kvantitativne 

raziskovalne metode niso primerne. Priporočamo uporabo fokusnih skupin, poglobljenih 
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individualnih intervjujev, etnološke raziskave ter eksperimentalne metode.  Šele ko razumemo 

potrebe potrošnikov, se lahko posvetimo oblikovanju izdelkov za določene ciljne skupine, ki 

morajo biti ustrezno pozicionirani.  

Želeno sliko o izdelku pa lahko ustvarimo z marketinškim spletom, katerega elementi morajo 

biti usklajeni medsebojno, kakor tudi s pričakovanji potrošnikov. Agarwal in Ganesh (2016) sta 

v študiji učinkovitosti in zaznavanja elementov marketinškega spleta zelenih širokopotrošnih 

izdelkov ugotovila, da obstaja pomembna pozitivna povezava med promocijo in stališči do 

zelenih izdelkov, zeleni izdelki in embalaža pomembno vplivajo na nakupne namere 

potrošnika, pa tudi pripravljenost plačati višjo ceno za zelene izdelke je pozitivno povezana z 

nakupno namero.  

Če bi želeli na podlagi teoretičnih izhodišč in predhodnih študij nakazati izhodišča za primerno 

strategijo oblikovanja elementov marketinškega spleta, bi veljalo naslednje: vsebina izdelka naj 

bo seveda ustrezne kakovosti, verodostojnost igra pomembno vlogo. Embalaža naj odseva 

vsebino, biti mora privlačna in dovolj zgovorna. V blagovno znamko mora zato proizvajalec 

in/ali distributer vlagati dolgoročno, da se »usede« v spomin potrošnikov, saj v 90 odstotkih 

potrošniki sprejmejo nakupno odločitev na prodajnem mestu, zato je prepoznavnost ključna.  

Strategija cenovnega pozicioniranja je kritična, saj smo potrošniki pripravljeni nekaj storiti za 

okolje, če nas to preveč ne udari po žepu, seveda. Primerjalno določanje cene s konkurenti bi 

bila zato po našem mnenju primerna politika, razen če seveda ne ponujamo inovativnega 

izdelka, ki premika meje. Distribucija izdelkov je naslednja točka, ki jo je potrebno natančno 

začrtati, dostopnost izdelkov je zelo pomembna. Določeni proizvajalci posegajo po 

alternativnih prodajnih kanalih, morda v obliki kataloške prodaje ali mrežnega marketinga, ki 

pa pri večini potrošnikov ni najbolje zapisan. Uporabimo lahko tudi množične kanale, kjer se 

vpliv na končno ceno zmanjša in moramo pristajati na pogoje trgovcev. Ti bodo seveda želeli 

videti tudi našo trženjsko komunikacijsko strategijo, izvedbene načrte in predvideni 

oglaševalski proračun.  

Vlaganja v trženjsko komuniciranje predstavljajo zato nadvse pomemben kamenček v mozaiku 

pozicioniranja izdelka. Vsebina komuniciranja naj bi bila prilagojena stopnji življenjskega cikla 

izdelka, v stopnji uvajanja na trg pa je najboljša komunikacijska strategija izobraževalna, 

pojasnjevalna, prepričevalna. Ob tem uporabljamo različna orodja trženjskega komuniciranja.  

Poleg oglaševanja je nujno tudi pospeševanje prodaje, brezplačni vzorci, testiranja, stik z 

demonstratorji lahko premakne tudi krepko zasidrana stališča. Medijski kanali pa naj bodo 

preplet tradicionalnih in sodobnejših medijev, s katerimi bomo nagovarjali mlajše generacije. 

Interaktivna spletna stran z medijskim centrom, kjer objavljamo dokaze, pričevanja, materiale 

za medije, predstavljamo novosti itn. je danes obvezen sestavni del vsakršne oglaševalske 

kampanje. 
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5 SKLEP 

Skozi raziskavo smo ugotavljali, kako slovenski potrošnik dojema zeleno potrošništvo in vpliv 

potrošnje na okolje. V kolikšni meri smo pripravljeni spremeniti svoje nakupne navade, da bi 

obvarovali okolje. Vsekakor se potrošniki zavedamo vpliva potrošnje in s tem povezane 

proizvodnje na okolje. Zavedamo se, da nam primanjkuje naravnih virov, da so ozračje in vode 

čedalje bolj onesnažene. Vendar vse te dobrine še vedno jemljemo preveč samoumevno, ker 

kljub zavedanju, da z našimi navadami škodujemo okolju, le malo storimo, da bi situacijo 

spremenili.  

Zavedanje, da lahko že samo z nakupom zelenega izdelka / storitve pripomoremo k temu, je 

med potrošniki še vedno sorazmerno nizko, saj se za dejanski nakup le-teh odločimo le 

malokrat. Skoraj polovica anketirancev, kar 48 odstotkov, je v zadnjih treh mesecih kupila 

zelen izdelek le enkrat na mesec. To je odločno premalo, če želimo prispevati k čistejšemu 

okolju. In ne nazadnje tudi k bolj zdravemu načinu življenja in lepšemu jutri, za naše otroke. 

Iz raziskave izhaja tudi, da večina anketirancev pozna ekološke izdelke in v veliki večini tudi 

ekološke označbe, med njimi tudi ekološko marjetico. Ne vedo pa, kaj zares to pomeni. Ne 

vedo kakšne zahteve mora proizvajalec upoštevati, da si lahko pridobi tak znak. Tu vidimo 

precejšnje pomanjkanje znanja glede ekoloških izdelkov. Predvidevamo, da bi poznavanje 

ozadja, da je za pridobitev ekološkega znaka potrebno upoštevati celotno verigo, od surovin, 

proizvodnih procesov, transporta do recikliranja, pripomoglo pri odločitvi za pogostejši nakup 

in uporabo izdelkov z ekološkim znakom.  

Pomembno je tudi, kako ravnati z izdelkom po uporabi. Tega se v naši raziskavi nismo 

podrobneje dotaknili, je pa to izredno pomemben del življenjskega cikla izdelka. Chen in Chai 

(2010) pravita, da postaja vedno več podjetij družbeno odzivnih v obravnavanju onesnaževanja 

in odstranjevanja odpadkov, tako da razvijajo okolju prijazno embalažo in s številnimi ukrepi 

sledijo okoljevarstvenim gibanjem. 

Če bodo potrošniki zahtevali zelene, okolju prijazne proizvode, jih bodo proizvajalci in 

ponudniki storitev slej ko prej ponudili, če bodo želeli preživeti, pa tudi diferencirati. Zavedati 

se moramo, da je Zemlja samo ena in da če je ne bomo začeli spoštovati in zanjo skrbeti mi 

sami, kot posamezniki, bo kvaliteta življenja naših potomcev vprašljiva.  

Young idr. (2009) ugotavljajo, da je za spremembo vedenja potrebno ponujati spodbude ter 

uporabljati posebne označbe za posamezna vprašanja, kot je npr. označba za varčnost z 

energijo. Vse to naj bi pripomoglo k lažji osredotočenosti potrošnikov s čim manjšim naporom. 

Odločitev postati zelen mora dozoreti, potrebuje čas in prostor v življenjih potrošnikov, ki ga v 

aktualnem stresnem življenjskem stilu ni na pretek. 
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Ob preverjanju hipotez smo ugotovili, da ni bistvene razlike med stališči moških in žensk do 

varovanja okolja, obstaja pa razlika med stališči do nakupa zelenih izdelkov. te razlike bi lahko 

podrobneje raziskali. Prav tako smo ugotovili, da obstaja signifikantna povezava med stališči 

potrošnikov do varovanja okolja ter nakupa zelenih izdelkov, kot obstaja tudi signifikantna 

povezava med poznavanjem nevarnosti kemikalij v čistilih in stališči potrošnikov do nakupa 

zelenih čistil. Iz tega lahko razberemo, da se potrošniki zavedajo okoljskih problemov in imajo 

željo pomagati in spremeniti svoje nakupne navade, vendar pa nastane vrzel med namero o 

nakupu in dejansko izvedbo nakupa. Do nakupa le redko pride.  

Na podlagi raziskave smo prišli do vpogleda v nakupne navade potrošnikov glede nakupa 

zelenih / eko izdelkov in čistil. Z analizo podatkov, kjer smo anketirance spraševali, katere vrste 

ekoloških izdelkov najpogosteje kupujejo, smo ugotovili, da najpogosteje kupujejo ekološke 

sijalke, 43 % jih je odgovorilo zelo pogosto in 38 % pogosto. Na drugem mestu pa je hrana z 

24 % odgovorov zelo pogosto in 39 % pogosto. Nakupov varčnih sijalk izstopa zato, ker je za 

to poskrbela vlada s svojimi direktivami o v varčevanju z energijo, na drugem mestu pa je hrana, 

ker se ekološki prehrambeni izdelki najpogosteje pojavljajo v oglasih. 

Ugotovili smo, da velikost družine ne vpliva bistveno na pogostost nakupa zelenih / eko 

izdelkov, medtem ko ima velikost dohodkov vpliv na pogostost nakupa. 60 % anketirancev se 

zelo strinja s trditvijo, da so zeleni / eko izdelki dobri za okolje, in kar 70 % se jih zelo strinja 

s trditvijo, da so zdravi. Velik odstotek, kar 66 % anketirancev se strinja, da so zeleni / ekološki 

izdelki dobre kakovosti, od teh jih 53 % meni, da so boljše kakovosti kot običajni izdelki. Med 

raziskavo smo prišli do zaključka, da sta glavni vrzeli med namero o nakupu in dejanskim 

nakupom slabo oglaševanje, kateremu v večini potrošniki zaupajo in previsoka cena, čeprav so 

v večini potrošniki pripravljeni plačati nekoliko več, za zelene / ekološke izdelke. Za 

natančnejšo določitev vzrokov za vrzeli med namero in dejanskim nakupom, predlagamo 

dodatne podrobnejše raziskave na tem področju. 

Prav tako smo ugotovili, da se slovenski potrošniki zavedajo pomena ekologije, zadovoljivo 

dobro poznajo nevarnost kemikalij v čistilnih sredstvih, in imajo zaradi tega znanja visoko 

namero kupiti zelena / ekološka čistila. Vendar pa v zadnjih treh mesecih kar 28 % anketirancev 

ni kupilo nobenega ekološkega izdelka in skoraj polovica (48 %), jih ni kupila nobenega 

zelenega / ekološkega čistila. Zakaj tako velika vrzel med namero in dejanskim nakupom, bi 

bilo predmet nadaljnjih raziskav. Poznavanje ekoloških oznak, v raziskavi smo se osredotočili 

na poznavanje ekološke oznake okoljska marjetica (Ecolabel), je med anketiranci zadovoljivo. 

Najslabše poznavanje znaka je bilo pri anketirancih v starostnem razredu do 20 let, teh je bilo 

81 %, torej je potrebno usmeriti izobraževalno komunikacijske aktivnosti v mlade.  

Menimo, da je naše delo prispevalo zanimive ugotovitve na področju zelenega potrošništva v 

Sloveniji in bi bilo s tega vidika zanimivo in uporabno več naslovnikom. Tako za raziskovalce, 

ki bi lahko raziskavo nadgradili, za oglaševalce, kot tudi za ponudnike zelenih izdelkov nasploh 

in predvsem za ponudnike zelenih čistil. Najpomembnejši znanstveni prispevek pričujoče 
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naloge torej vidimo predvsem v pionirski obravnavi zaznavanja in nakupa zelenih izdelkov 

namenjenih čiščenju na področju Slovenije, saj podobnih raziskav nismo zasledili. Drugi avtorji 

so se osredotočali npr. na prehrambene izdelke ali pa na zelene izdelke na splošno, na določene 

marketinške elemente, kot je npr. cena in njena sprejemljivost, distribucijske kanale, 

marketinško komuniciranje itn. 

Med priporočila za nadaljnje raziskovanje zapišimo, da bi lahko raziskovalci temeljiteje 

preučevali vidik oblikovanja, spreminjanja in ohranjanja stališč potrošnikov, nakupno vedenje, 

vrednote ter osebnostne tipe potrošnikov. Lahko bi replicirali študijo podobne zasnove in 

vključili še druge vrste zelenih izdelkov, ob tem pa bi zajeli večji vzorec. Podrobneje bi lahko 

raziskali tudi vpliv različnih dodatnih osebnostnim značilnosti, kot so življenjski stil, družbeno-

ekonomski status ipd. Razvili bi lahko občutljivejše metode za merjenje nakupnega vedenja, 

kot so nakupovalni dnevniki, s katerimi bi izpostavili nakupno vedenje skozi daljši čas. Tako 

bi zmanjšali pomanjkljivosti študij, ki nastajajo zaradi razlik med zaznanim in priklicanim 

nakupnim vedenjem. Ali pa bi naredili raziskavo v več državah in preučevali razlike med 

vedenjskimi vzorci različnih kultur. Ravno tako je potrebno nadaljevati preučevanje 

povezanega zaznavanja zelenih izdelkov ter njihove uporabe oz. neuporabe. Možno področje 

raziskovanja je prenos informacij med potrošniki, kateri mediji in kanali so najprimernejši za 

komuniciranje o zelenih izdelkih. Tu so še povezave med različnimi dejavniki, ki vplivajo na 

nakupne namere, od višjih cen izdelkov, države izvora izdelka, razlik med kolektivističnimi in 

individualističnimi kulturami itn. Raziskovalci bi torej lahko razvili celovit model dejavnikov, 

ki bi bil uporaben tudi za različne vrste izdelkov. 

Številne analize nam kažejo, da so regulirane ali vladno sponzorirane okoljevarstvene označbe 

običajno favorizirane pred ostalimi (Horne 2009). Potreben pa je širši, družbeno odgovoren 

odziv, ki bi vključeval vlogo okoljskega informiranja, kot npr. ekološke označbe znotraj širšega 

spektra družbenih in vedenjskih fenomenov. Prispevek obstoječih ekoloških označb k trajnostni 

potrošnji še ni dobro raziskan, čeprav je v številnih primerih še najbolj trajnostna opcija 

vzdržnost pri nakupovanju, v tem primeru tam ni prostora za označbe. Številna čistila si lahko 

tako naredimo sami iz dostopnih domačih sestavin, pri čemer njihova funkcionalnost ne 

zaostaja veliko za industrijskimi izdelki. Vsekakor pa le ekološke označbe niso dovolj, vloga 

vlade in zakonodaje je kritična. V tem smislu vedno bolj prevladuje usmerjenost v soupravljanje 

trajnostne potrošnje, kot nam to kaže že prijazen naslov angleške publikacije organizacije 

trajnostne potrošnje 'Iwill if you will' (SCR 2006). Ostaja pa nam še izziv razvoja dolgoročne 

neodvisne in robustne politike, ki presega štiriletni mandat vlade (Elzen in Wieczorek 2005). 

Marketing je bil pogosto obravnavan kot del problema pri spodbujanju netrajnostnega obsega 

potrošnje, ter za uporabo orodij marketinškega komuniciranja za prikrivanje ali zanikanje 

negativnih posledic takšne potrošnje. Je pa lahko marketing tudi del rešitve v smislu tržnih 

mehanizmov, ki se uporabljajo za spodbujanje k bolj trajnostni potrošnji. Nekateri 

okoljevarstveniki kritizirajo zeleni marketing, češ da spreminjanje naših nakupnih navad ne bo 
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rešilo sveta. To je morda res, vendar pa ustvarja boljše razmere za ekološko usmerjenost 

podjetij. Zato je ena izmed pomembnih vlog, ki jih bo moral marketing v bodoče odigrati 

promocija bolj trajnostnih načinov življenja in potrošnje. Potrebovali bomo več družbenega 

marketinga, ki nas bo usmerjal v recikliranje, pravično trgovino, nadomestke za izdelke in 

storitve, kompostiranje, skromnost, energetsko učinkovitost in manj materialističen način 

življenja. (Peattie in Charter 2003) 

Želimo si, da bi pričujoča raziskava in njene ugotovitve pripomogle k treznemu razmisleku 

bralcev ter da ponuja skromen doprinos k osveščanju in pomenu zelenih izdelkov za varno 

okolje. Za raziskovalce pa naj ponuja izhodiščno točko za nadaljnje raziskave v zgoraj  

nakazanih smereh.  
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Priloga 1 

 

Pozdravljeni, 

sem Tanja Novak, študentka Fakultete za management Koper, in pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Percepcija zelenega potrošništva in nakupne namere potrošnikov. Namen 

raziskave je ugotoviti, kolikšna je ekopismenost slovenskega potrošnika in v kolikšni meri 

ekopismenost vpliva na njihove nakupne navade s poudarkom na okolju prijaznejših čistilih. 

Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj lahko le z vašimi odgovori dobimo vpogled v 

trenutno stanje ekopismenosti slovenskih potrošnikov. 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni 

odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Tanja Novak 

VPRAŠALNIK 

1 Kako pogosto ste kupili ekološki izdelek v zadnjih treh mesecih? 

□ enkrat na teden ali pogosteje  

□ vsaj enkrat na mesec  

□ manj kot enkrat na mesec 

 

2 Kakšne vrste ekoloških izdelkov ste kupili v zadnjih treh mesecih? 

 zelo redko redko nikoli pogosto zelo pogosto 

hrana 1 2 3 4 5 
kozmetika 1 2 3 4 5 
čistila 1 2 3 4 5 
žarnice ipd. 1 2 3 4 5 

 

3 V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? 
Eko izdelki: zelo se 

strinjam 
strinjam 

se 
ne vem ne 

strinjam 

se 

močno se 

ne strinjam 

1. So dobri za okolje. 1 2 3 4 5 
2. So zdravi. 1 2 3 4 5 
3. So dobre kakovosti. 1 2 3 4 5 
4. So boljše kakovosti kot 

običajni izdelki. 
1 2 3 4 5 

5. Imajo dober okus ali 

vonj. 
1 2 3 4 5 

6. Imajo sprejemljivo 

ceno. 
1 2 3 4 5 

7. So dobro oglaševani. 1 2 3 4 5 
8. So lahko dostopni na 

trgu. 
1 2 3 4 5 
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4 V kolikšni meri se strinjate s trditvami o ekoloških izdelkih? 

 močno se 

strinjam 
strinjam 

se 
ne vem ne 

strinjam 

se 

močno se 

ne strinjam 

1. Embalaža ekoloških 

izdelkov mi je všeč. 
1 2 3 4 5 

2. Informacije na 

ekoloških izdelkih so 

razumljive. 

1 2 3 4 5 

3. Verjamem v zapisane 

informacije na ekoloških 

izdelkih. 

1 2 3 4 5 

4. Pripravljen/a sem 

plačati več za ekološke 

izdelke (npr. 10 %) 

1 2 3 4 5 

5. Pozoren/a sem na 

oglaševanje ekoloških 

izdelkov. 

1 2 3 4 5 

6. Verjamem oglaševanju 

ekoloških izdelkov. 
1 2 3 4 5 

7. Vem, kje najdem 

ekološke izdelke v moji 

trgovini. 

1 2 3 4 5 

8. Zlahka najdem 

ekološke izdelke v 

trgovini. 

1 2 3 4 5 

9. Pozoren/a sem na 

mnenja prijateljev/ 

družine o ekoloških 

izdelkih. 

1 2 3 4 5 

10. Ekološke izdelke 

priporočam prijateljem, 

družini. 

1 2 3 4 5 

 

5 Poznate ekološki znak okoljska marjetica (Ecolabel)? 

 Da 

 Ne 

 

6 Ali boste v naslednjem mesecu kupili zelene/eko izdelke? 
Ne, zagotovo ne 

bom. 
   Da, zagotovo 

bom. 
1 2 3 4 5 
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7 Zakaj bi kupili zelene/eko izdelke? Zato ker: 

 močno se 

ne 

strinjam 

ne 

strinjam 

se 

neodločen strinjam 

se 
močno se 

strinjam 

1. Ker mi to okrepi imidž. 1 2 3 4 5 
2. Želim obvarovati planet. 1 2 3 4 5 
3. Rad imam/a eko izdelke. 1 2 3 4 5 
4. Počutim se v trendu / 

modno, če kupim/nosim eko 

izdelke. 

1 2 3 4 5 

5. Če jih ne bi kupil/a, bi me 

ljudje obsojali. 
1 2 3 4 5 

6. Eko izdelke kupim 

nenačrtovano v trgovini. 
1 2 3 4 5 

7. Bil/a sem zadovoljen/a z 

večino eko izdelkov, ki sem 

jih kupil/a. 

1 2 3 4 5 

 

8 Menite, da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja? 

 1 Sploh se ne strinjam 

 2 Delno se strinjam 

 3 Neopredeljeno 

 4 Strinjam se 

 5 Zelo se strinjam 

 

9 Ali bi kupovali zelena/eko čistila in s tem prispevali k varovanju okolja? 

Obkrožite stopnjo strinjanja na lestvici od 1 – nikoli jih ne bi kupoval do 5 – pogosto 

bi jih kupoval. 

 
1 2 3 4 5 

 

 

10 Ali poznate nevarnosti kemikalij, ki jih vsebujejo čistilna sredstva? 
 1 Sploh jih ne poznam 

 2 Delno jih poznam 

 3 Srednje dobro jih poznam 

 4 Dobro jih poznam 

 5 Zelo dobro jih poznam 

 

11 Ali bi zaradi vsebnosti nevarnih kemikalij v običajnih kupovali zelena čistilna 

sredstva? Obkrožite stopnjo strinjanja na lestvici od 1 – nikoli jih ne bi kupoval do 5 

– pogosto bi jih kupoval. 

 
1 2 3 4 5 

 

 

12 Spol 

 Moški 

 Ženski 
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13 Stan 

 Samski 

 Poročen 

 

14 Koliko otrok je v gospodinjstvu? 

 0 

 1 

 2 

 3 ali več 

 

15 Starost 

 do 20 

 od 21–26 

 od 27–35 

 od 36–50 

 od 51–65  

 nad 66 

 

16 Status 

□  zaposlen/a 

□  nezaposlen/a 

□  študent/ka 

□  upokojen/a 

 

17 Ali imate redne mesečne prihodke? 

□  da 

□  ne 

 

18 Če da, kakšnega nivoja? 

□  nizke 

□  srednje 

□  visoke 
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Group Statistics 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1. So dobri za okolje                       Moški 92 1,53 ,670 ,070 

Ženski 127 1,53 ,722 ,064 

2. Želim obvarovati planet Moški 92 4,30 1,024 ,107 

Ženski 127 4,61 ,756 ,067 

Menite da mora vsak 
posameznik prispevati k 
varovanju okolja? 

Moški 92 4,45 ,732 ,076 

Ženski 127 4,67 ,592 ,053 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e Lower Upper 

1. So dobri za 
okolje                       

Equal variances 
assumed 

,772 ,380 ,053 217 ,958 ,005 ,096 -,184 ,194 

Equal variances 
not assumed 

  
,053 204,0

74 
,958 ,005 ,095 -,182 ,192 

2. Želim 
obvarovati planet 

Equal variances 
assumed 

10,273 ,002 -2,575 217 ,011 -,310 ,120 -,547 -,073 

Equal variances 
not assumed 

  
-2,456 159,1

61 
,015 -,310 ,126 -,559 -,061 

Menite da mora 
vsak 
posameznik 
prispevati k 
varovanju 
okolja? 

Equal variances 
assumed 

7,344 ,007 -2,497 217 ,013 -,224 ,090 -,400 -,047 

Equal variances 
not assumed   

-2,415 170,0
58 

,017 -,224 ,093 -,406 -,041 
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χ2 test: 

Kako pogosto ste kupili ekološki izdelek v zadnjih treh mesecih? * Spol Crosstabulation 

   Spol 

Total    Moški Ženski 

Kako pogosto ste kupili ekološki 
izdelek v zadnjih treh mesecih? 

Enkrat na teden ali pogosteje Count 8 46 54 

% within Spol 8,7% 36,2% 24,7% 

Vsaj enkrat na mesec Count 45 59 104 

% within Spol 48,9% 46,5% 47,5% 

Manj kot enkrat na mesec Count 39 22 61 

% within Spol 42,4% 17,3% 27,9% 

Total Count 92 127 219 

% within Spol 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,497a 2 ,000 

Likelihood Ratio 30,629 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 28,029 1 ,000 

N of Valid Cases 219   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
22,68. 
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t-test za neodvisne vzorce: 

Group Statistics 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ali boste v naslednjem mesecu 
kupili zelene / eko izdelke? 

Moški 92 3,08 ,667 ,070 

Ženski 127 3,27 ,988 ,088 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e Lower Upper 

Ali boste v 
naslednjem 
mesecu kupili 
zelene / eko 
izdelke? 

Equal variances 
assumed 

30,124 ,000 -1,613 217 ,108 -,192 ,119 -,426 ,042 

Equal variances 
not assumed 

  
-1,713 216,0

29 
,088 -,192 ,112 -,412 ,029 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Menite da mora 
vsak posameznik 
prispevati k 
varovanju okolja?a 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Ali bi kupovali zelena / eko čistila, in s 
tem prispevali k varovanju okolja?  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,481a ,231 ,228 ,643 

a. Predictors: (Constant), Menite da mora vsak posameznik prispevati k 
varovanju okolja? 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26,986 1 26,986 65,356 ,000a 

Residual 89,599 217 ,413   

Total 116,584 218    

a. Predictors: (Constant), Menite da mora vsak posameznik prispevati k varovanju okolja? 

b. Dependent Variable: Ali bi kupovali zelena / eko čistila, in s tem prispevali k varovanju okolja?  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,340 ,304  4,407 ,000 

Menite da mora vsak 
posameznik prispevati k 
varovanju okolja? 

,532 ,066 ,481 8,084 ,000 

a. Dependent Variable: Ali bi kupovali zelena / eko čistila, in s tem prispevali k varovanju okolja?  
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Ali poznate 
nevarnosti 
kemikalij, ki jih 
vsebujejo čistilna 
sredstva?a 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Ali bi zaradi vsebnosti nevarnih kemikalij 
v običajnih kupovali zelena čistilna sredstva? 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,197a ,039 ,034 ,770 

a. Predictors: (Constant), Ali poznate nevarnosti kemikalij, ki jih vsebujejo 
čistilna sredstva? 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,168 1 5,168 8,722 ,003a 

Residual 128,585 217 ,593   

Total 133,753 218    

a. Predictors: (Constant), Ali poznate nevarnosti kemikalij, ki jih vsebujejo čistilna sredstva? 

b. Dependent Variable: Ali bi zaradi vsebnosti nevarnih kemikalij v običajnih kupovali zelena čistilna sredstva? 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,172 ,217  14,614 ,000 

Ali poznate nevarnosti kemikalij, 
ki jih vsebujejo čistilna 
sredstva? 

,183 ,062 ,197 2,953 ,003 

a. Dependent Variable: Ali bi zaradi vsebnosti nevarnih kemikalij v običajnih kupovali zelena čistilna sredstva? 

 


