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POVZETEK 

Embalaža je obraz proizvoda in pogosto edini faktor, kateremu so potrošniki izpostavljeni 

pred nakupom. Povečana potrošnja pakiranih živilskih izdelkov, kot posledica dinamičnega 

načina življenja sodobne družbe, ima neposreden vpliv na zaskrbljenost ekološko ozaveščenih 

deležnikov. Biorazgradljiva embalaža predstavlja zaradi svojih prednosti eno izmed možnih 

rešitev okoljske problematike, prav gotovo pa veliko podjetniško priložnost. V magistrski 

nalogi smo raziskovali in preučevali strategijo marketinškega komuniciranja na primeru 

biorazgradljive plastične embalaže za enkratno uporabo, namenjene pakiranju živil. Rezultati 

raziskave kažejo, da so potrošniki vedno bolj ozaveščeni, a se pomembnosti svojega vpliva na 

okolje še vedno ne zavedajo dovolj. Prednost pri svojih nakupnih odločitvah tako dajejo 

predvsem kvaliteti in ceni; dejavnik biorazgradljivosti  zaseda šele tretje mesto med njihovimi 

preferencami. Pomembna ugotovitev raziskovanja, da so aktivnosti marketinškega 

komuniciranja podjetij značilno povezane z odločitvami potrošnikov za nakup biorazgradljive 

plastične embalaže za enkratno uporabo, namenjene pakiranju živil, bi morala dati podjetjem 

spodbudo o nujnosti njene implementacije v svoje dolgoročne marketinške in poslovne 

strategije. 

Ključne besede: strategija, marketinško komuniciranje, biorazgradljivost, plastična embalaža,  

nakupno odločanje.  

SUMMARY 

The packaging is the face of the product and often the only factor to which consumers are 

exposed before buying. Increased consumption of packaged food products, as a result of the 

dynamic lifestyle in modern society, has a direct impact on the eco-conscious concerns of 

stakeholders. Biodegradable packaging presents, due to its advantages, one of the possible 

solutions to environmental problems and certainly a big entrepreneurial opportunity. In this 

master's thesis we investigated marketing communication strategy in the case of 

biodegradable disposable food packaging. The results of the survey show that consumer's 

ecological awareness is increasing, however the size of their environmental impact remains 

small. When making a purchase, consumers will consider quality and price; biodegradability 

is on the third place among their preferences. An important finding of the survey, that 

marketing communication activities of the companies are significantly associated with 

consumer’s decisions to buy biodegradable disposable food packaging, should give 

companies an incentive for the necessity of its implementation in their long-term marketing 

and business strategies. 

Keywords: strategy, marketing communication, biodegradability, plastic packaging, 

purchasing decisions. 

UDK: 339.138:628.4(043.2) 
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1 UVOD 

Proizvajalci in uporabniki plastičnih embalažnih izdelkov se vsakodnevno soočajo s 

sodobnimi zahtevami trga glede pakiranja izdelkov v okolju primernejšo embalažo in ažurnim 

spremljanjem ter upoštevanjem vedno strožjih zakonodajnih zahtev. Evidentno je, da se bodo 

okoljevarstveni trendi še stopnjevali. To bo močno vplivalo na vse aktivne udeležence v 

industriji polimernih plastičnih materialov. Podjetja zato iščejo nove razvojne priložnosti 

predvsem v biorazgradljivi embalaži, s katero bi lahko zaradi njenih okoljskih prednosti, 

zadovoljili uporabnike, zadostili zahtevam zakonodajalca in konkurenco postavili pred velik 

izziv.   

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Restriktivne zakonodajne zahteve Slovenije in Evropske unije glede obvladovanja okoljske 

problematike postavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo plastične embalaže, pred 

zahteven strokovni in marketinški izziv, navaja Radonjič (2008, 7). Razvoj tržno zanimivih, 

inovativnih, stroškovno sprejemljivih in zdravstveno neoporečnih, hkrati pa tudi iz okoljskega 

vidika optimiziranih izdelkov, postaja njihova primarna naloga. Medsebojna raznolikost in 

prepletenost osnovnih funkcij embalaže zahtevata od proizvajalcev nenehno prilagajanje 

hitremu tehnološkemu razvoju materialov, sledenje trendom pakiranja in spreminjajočim se 

navadam potrošnikov ter iskanje novih podjetniških priložnosti ob upoštevanju zakonodajnih 

predpisov, se strinjata Marsh in Bugusujeva (2007). Trendi na področju pakiranja kažejo na 

eksponentno rast porabe in prodaje plastične embalaže v primerjavi z ostalimi embalažnimi 

materiali. Globalna proizvodnja plastične embalaže zadnjih desetih let je primerljiva z njeno 

proizvodnjo v celotnem 20. stoletju in naj bi se po ocenah strokovnjakov Evropske komisije 

do leta 2050 celo potrojila. Ta podatek vzbuja skrb predvsem z okoljskega vidika, ko 

embalaža postane odpadek, zato Radonjič (2008, 58–89) poudarja, da postaja izrednega 

pomena biološka razgradljivost embalaže iz polimernih materialov. Eden izmed komercialno 

najzanimivejših biopolimerov je PLA. Ob kontroliranih pogojih je biološko razgradljiv, hkrati 

pa primeren za predelavo s standardnimi tehnikami predelave plastike; proizvaja se s 

polimerizacijo mlečne kisline kot produkta fermentacijskih procesov obnovljivih surovinskih 

virov (Radonjič 2008, 58–63; Ruban 2009, Šprajcar, Horvat in Kržan 2012 in Peelman et al. 

2013). 

Po besedah Songa et al. (2009) razpade biorazgradljiva embalaža pri kontroliranih pogojih 

kompostiranja na ogljikov dioksid, vodo in biomaso. Rujnić-Sokelejeva (2007) dodaja, da se 

mora to zgoditi v manj kot devetdesetih dneh, da ustreza kriterijem mednarodno priznanega 

standarda SIST EN 13432. Največja slabost biorazgradljive embalaže je cenovna 

nekonkurenčnost konvencionalni plastični embalaži iz neobnovljivih virov, ki trenutno 

prednjači v industriji embalaže za živila. Po napovedih Allied Market Research (2014) naj bi 

se to spremenilo že do leta 2020, saj se na globalnem trgu predvideva porast proizvodnje 
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PLA-ja s sedanjih 180.000 ton letno na 1 milijon ton na leto, kar se bo odrazilo v povečani 

ponudbi in posledično nižjih cenah tega materiala na trgu. To bo velika priložnost za razvojno 

usmerjene predelovalce plastičnih polimerov za preboj pred konkurenco.  

Žurga in Forte Tavčerjeva (2013) ugotavljata, da so potrošniki sicer zaskrbljeni zaradi vplivov 

embalaže na okolje, ko ta postane odpadek, vendar se le redki odločijo za dejanski nakup 

okolju prijaznih izdelkov. Razlogi za to so različni, od skeptičnosti do okoljskih izjav zaradi 

nepreverjenih trditev, do pomanjkanja informacij in visokih cen teh izdelkov; potrošniki so za 

trajnostni izdelek pripravljeni plačati le okoli 10 odstotkov več. Youngova (2008) raziskava o 

pripravljenosti potrošnikov, da plačajo več za okolju primernejšo embalažo, je pokazala, da bi 

se kar 67 odstotkov vprašanih Američanov, 50 odstotkov Nemcev in 48 odstotkov vprašanih 

Britancev strinjalo z višjo ceno izdelka; vprašanje je le, koliko bi jih takšen izdelek nato 

dejansko tudi kupilo. Na slovenskem trgu obstoječih nizkocenovnih plastičnih embalažnih 

izdelkov za enkratno uporabo, namenjenih pakiranju živil, večino kupcev kot laičnih 

uporabnikov, zaradi nizke diferenciacije izdelkov, bolj kot kvaliteta, zanima stroškovni vidik 

embalaže, kar nekateri konkurenti s pridom izkoriščajo. Z agresivno strategijo nizkih cen 

večajo svoj tržni delež in povzročajo na trgu cenovno vojno, pravi Radonjič (2008, 514) ter 

hkrati opozarja, da predstavlja taka strategija veliko tveganje. Po mnenju Yazdanifarda in 

Mercyjeve (2011) se bo število ozaveščenih potrošnikov, ki bodo razumeli, da ima njihovo 

nakupno vedenje posreden vpliv na okolje in bodo zato kupovali okolju prijazne izdelke, 

povečevalo. To bo podjetjem, ki bodo takšne izdelke na trgu ponudila, zagotovilo stabilno 

konkurenčno prednost. S tem sovpada tudi Kotlerjeva (2000) trditev, da je eden glavnih 

učinkov potrošništva povečanje zaskrbljenosti uporabnikov glede zdravja, varnosti in 

družbene vrednosti izdelkov. Dejstvo, da je število preudarnih potrošnikov v porastu tudi v 

Sloveniji, je potrdila raziskava Trženjski monitor DMS (2015), s katero so preverjali, kakšna 

je percepcija družbe in družbenega okolja v Sloveniji. Raziskava Kocjanove (2014) o 

(ne)zmožnosti vpliva marketinga na stališča potrošnikov do okolju prijaznih izdelkov je k 

razumevanju zakonitosti na slovenskem trgu okolju prijaznih izdelkov dodala dve ključni 

ugotovitvi, in sicer kot prvo: pomembnost neposrednega nagovarjanja in komuniciranja z 

okoljsko ozaveščenimi potrošniki, ki so naklonjeni okolju prijaznim izdelkom in se pozitivno 

odzivajo na okoljsko oglaševanje in kot drugo: izgradnja kredibilne komunikacije s potrošniki 

je ključnega pomena. 

Na osnovi rezultatov raziskave Silayoijeve in Speeca (2007) je nakup embalaže odvisen od 

stopnje zadovoljitve potrošnikovih pričakovanj glede uporabnosti samega izdelka, saj ta 

predstavlja kritični faktor v procesu odločanja. Subjektivna zaznava embalaže kot 

komunikacijskega elementa, vpliva na potrošnikovo odločitev in predstavlja ključ do uspeha 

marketinških strategij prodaje večine živilskih izdelkov. Ugotovitve Chaudharyeve (2014), da 

bodo morale živilske korporacije sprejeti potrošnikove percepcije o kvaliteti embaliranega 

izdelka kot glavne spodbude za njihovo nakupno odločitev in s tem povečanje konkurenčne 

prednosti in tržnega deleža podjetij, kažejo na to, da bodo podjetja dolžna graditi predvsem na 
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povečanju okoljske ozaveščenosti in družbene odgovornosti potrošnikov ter maksimiranju 

promocijske vloge embalaže. Do podobnih zaključkov so prišle tudi Kuvykaitijeva, 

Dovalienova in Navickienova (2009), ko so raziskovale vpliv embalaže na potrošnikovo 

nakupno odločanje. Ugotovile so, da na njihove odločitve za nakup embalaže odločilno 

vplivata učinkovita marketinška komunikacija in njihove individualne značilnosti.  

Kotler (1998, 323) pravi, da se z vidika koncepta trženja iskanje idej za nov izdelek prične s 

kupčevimi potrebami in zahtevami. Vsako trženjsko naravnano podjetje, ki se pri svojem 

poslovanju srečuje z močno, velikokrat tudi nelojalno konkurenco, mora znati prisluhniti 

željam in potrebam ciljnega trga ter na podlagi ugotovitev oblikovati ponudbo, ki bo 

zadovoljila potrebe potencialnih kupcev, navajajo Možina idr. (2012, 187). Njihovo 

zadovoljstvo je neločljivo povezano s ponovnimi nakupi in nadaljnjo zvestobo podjetju. 

Zaradi percepcij potrošnikov glede primernosti plastične embalaže, namenjene pakiranju živil, 

bodo morala proizvodna podjetja vložiti veliko energije v proces komunikacije s potrošniki in 

jim pomagati stopiti izven stereotipnih okvirjev. Kotler (1998) navaja: »Sodobno trženje 

zahteva od podjetja več kot le dober izdelek, privlačno ceno in dostopnost izdelka za ciljne 

odjemalce; podjetje mora tudi komunicirati tako z obstoječimi kot tudi z možnimi kupci. 

Nobeno se ne more izogniti vlogi sporočevalca in promotorja.« (Kotler 1998, 596)  

Strinjamo se, da bi moral biti celoten trženjski splet usmerjen k čim večjemu sporočilnemu 

učinku. Ker gre v konkretnem primeru biorazgradljive embalaže za specifično področje, kjer 

so težave v razumevanju in komunikaciji besede »bio« še vedno zelo prisotne, prihaja 

velikokrat do namernega ali nenamernega zavajanja potrošnikov, t. i. greenwashinga. 

Hervertova (2010) definira »greenwashing« kot zavajajoči zeleni marketing, ki spodbuja 

lažno mnenje, da je nek izdelek okolju primeren; Mitchellova in Ramey (2011) pa dodajata, 

da imajo potrošniki s svojimi nakupnimi odločitvami pravico, da se takšnemu zavajanju 

uprejo in od podjetij zahtevajo korektne informacije.  

Zaradi pomembnosti embalaže kot sredstva za izboljševanje tržne pozicioniranosti izdelkov in 

nižanja stroškov na eni ter okoljske problematike naraščajočih količin odpadne embalaže na 

drugi strani, smo se v magistrski nalogi osredotočili na problematiko tržnega potenciala 

biorazgradljive embalaže za enkratno uporabo, namenjene pakiranju živil iz PLA materiala. 

Raziskali smo, katere lastnosti plastične embalaže za pakiranje hrane so z vidika potrošnika 

najpomembnejše, preučili, kateri dejavniki vplivajo na njihove nakupne odločitve za ali proti 

biorazgradljivi embalaži in analizirali ter opredelili, kakšno strategijo marketinškega 

komuniciranja naj izberejo podjetja, da bo ta imela želeni učinek na večino potrošnikov. Na 

osnovi rezultatov raziskave smo podali tudi priporočila ter smernice za poslovno prakso in 

preprečitev zavajanja potrošnikov. Raziskava je namenjena širši javnosti, kakor tudi 

podjetjem, katerih cilj je zasledovanje trajnostne okoljske politike. 

Ključen prispevek naloge k stroki je v raziskavi strategije marketinškega komuniciranja v 

primeru biorazgradljive plastične embalaže in posredovanju predloga podjetjem, ki se 
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ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in prodajo plastične embalaže, kakšno strategijo 

marketinškega komuniciranja s potrošniki biorazgradljive embalaže naj izberejo in 

implementirajo v svoje okoljske politike, da bodo povečala svoj tržni delež in ugled. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen raziskave je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinškega 

komuniciranja za biorazgradljivo plastično embalažo ter ugotoviti, kakšna bi bila 

najučinkovitejša strategija družbeno odgovornega komuniciranja, ki bi podjetjem, katera se 

ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in prodajo plastične embalaže, zagotavljala prednost pred 

konkurenco in imela želeni vpliv na potrošnike. 

Cilji magistrske naloge so naslednji: 

– pregledati in preučiti domače in tuje vire ter literaturo s področja obravnavane 

problematike; 

– analizirati teoretična izhodišča različnih avtorjev o marketingu in marketinškem 

komuniciranju; 

– preučiti različna znanstvena dognanja raziskovalcev s področja okolju prijazne plastične 

embalaže, s poudarkom na biorazgradljivi PLA embalaži; 

– ugotoviti, ali so slovenski potrošniki dovolj ekološko ozaveščeni, da pri odločanju za 

nakup okolju prijazne plastične embalaže izberejo kot glavni odločitveni dejavnik za 

nakup, dejavnik biorazgradljivosti; 

– na podlagi rezultatov raziskave definirati strategijo učinkovitega marketinškega 

komuniciranja v primeru biorazgradljive plastične embalaže in 

– oblikovati predloge za preprečitev okoljskega zavajanja potrošnikov biorazgradljive 

plastične embalaže. 

Skladno z namenom in cilji raziskave smo oblikovali naslednje temeljne hipoteze: 

Hipoteza 1:  

Biorazgradljivost plastične embalaže je za potrošnika pomembnejša za nakupno odločitev kot 

drugi dejavniki, kot so cena, kvaliteta, uporabnost, barva, življenjski ciklus izdelka, 

promocija, ekodizajn in skladnost z zakonodajnimi zahtevami. Hipotezo smo preverili s t-

testom.  

S preverjanjem hipoteze H1 smo dobili odgovor, ali je pri nakupni odločitvi za potrošnika 

pomembnejša biorazgradljivost plastične embalaže ali drugi dejavniki, kot so cena, kvaliteta,  

uporabnost, barva, življenjski ciklus izdelka, promocija, ekodizajn in skladnost z 

zakonodajnimi zahtevami. Preverili smo, ali za potrošnikovo nakupno odločitev dejansko 

obstajajo statistično pomembne razlike med biorazgradljivostjo plastične embalaže in drugimi 

dejavniki. 
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Hipoteza 2:  

Med ekološko ozaveščenimi uporabniki biorazgradljive embalaže in uporabniki 

konvencionalne plastične embalaže, ki jih okoljska problematika ne zanima, obstajajo razlike 

glede pomembnosti dejavnika biološke razgradnje na njihovo nakupno odločitev. Hipotezo 

smo testirali z analizo variance. 

S preverjanjem hipoteze H2 smo ugotavljali, če obstajajo signifikantne razlike med ekološko 

ozaveščenimi potrošniki biorazgradljive embalaže in tistimi, ki so do razgradljivosti plastične 

embalaže in s tem povezane okoljske problematike indiferentni, glede pomembnosti različnih 

odločitvenih dejavnikov za nakup živilskih izdelkov v plastični embalaži, kot so: 

biorazgradljivost izdelka, cena, kvaliteta, uporabnost, barva, življenjski ciklus izdelka, 

promocija, ekodizajn in skladnost z  zakonodajnimi zahtevami.  

Hipoteza 3:  

Aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetij so statistično povezane z odločitvami 

potrošnikov za nakup biorazgradljive plastične embalaže za enkratno uporabo, namenjene 

pakiranju živil. Hipotezo smo preverili s hi-kvadrat testom. 

S hipotezo H3 smo preverjali, ali vpliva na potrošnikovo odločitev za nakup biorazgradljive 

embalaže za enkratno uporabo, namenjene pakiranju živil, učinkovita trženjska komunikacija 

podjetij; torej vzročno posledični odnos. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Pri raziskavi naše problematike smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

- anketirani potrošniki v svojih gospodinjstvih uporabljajo plastično embalažo za enkratno 

uporabo, namenjeno pakiranju živil; 

- biorazgradljiva PLA embalaža za enkratno uporabo, namenjena pakiranju živil, katere 

osnova je biomasa in je razgradljiva v kontroliranih pogojih, je za uporabnike zdravstveno 

neoporečna in iz okoljskega vidika bolj primerna od obstoječih plastičnih embalažnih 

izdelkov, ki so osnovani na neobnovljivih virih;  

- potrošniki v Sloveniji razmišljajo stereotipno – plastična embalaža je zlo za okolje; 

- predpostavljali smo, da je biorazgradljiva embalaža iz obnovljivih virov v porastu in gre 

za trend, ki ga ni možno zaustaviti; okoljsko ozaveščeni slovenski potrošniki mu sledijo; 

- predpostavljali smo, da je embalaža neke vrste varovalo inputov; če gledamo embalažo 

ločeno od izdelka, ki je v njej, predstavlja problem; če gledamo nanjo skupaj z izdelkom, 

jo vidimo kot rešitev; 

- Ceteris paribus; odziv potrošnikov na spodbujanje trženjskega komuniciranja 

biorazgradljive embalaže je pozitiven; 

- anketiranci so brez zadržkov odgovarjali na zastavljena vprašanja. 
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Raziskava je temeljila na naslednjih omejitvah: 

– pri anketiranju smo se omejili na slovenske potrošnike, ki uporabljajo embalažne izdelke 

in živijo v skupnem gospodinjstvu; 

– anketne vprašalnike smo pošiljali zgolj preko spletnih omrežij, zato je bila ena od 

omejitev raziskave dostop do interneta; v letu 2015 je imelo, po podatkih SURS-a, 78 

odstotkov slovenskih gospodinjstev dostop do interneta;  

– omejitev je bila tema raziskave, saj je bila med določenimi potrošniki prisotna 

nezainteresiranost in pasivnost glede okoljske problematike; 

– vzorec ni reprezentativen; z večanjem vzorca se je reprezentativnost sicer večala, kar 

potrjujejo tudi trditve Atkinsona in Flinta (2001), kljub temu pa podatkov zaradi 

subjektivnosti izbora enot v vzorec vseeno ne moremo verodostojno posplošiti na celotno 

populacijo. 

1.4 Opredelitev metod dela 

Za namen raziskave smo v teoretičnem delu preučili relevantne bibliografske enote domače in 

tuje literature s področja biorazgradljive PLA embalaže in marketinških strategij. Z metodama 

deskripcije in analize sekundarnih virov, kot ju opisuje Zelenika (2000, 327–329), smo 

opredelili tržni aspekt biorazgradljive PLA embalaže in strategije marketinškega 

komuniciranja, s komparativno metodo pa primerjali ugotovitve različnih avtorjev. Metodo 

kompilacije smo uporabili za povzemanje stališč in rezultatov drugih avtorjev, kar nam je 

omogočilo oblikovanje lastnih sklepov in spoznanj.  

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo. Primarne podatke 

smo pridobili z anketiranjem potrošnikov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS), ki so 

uporabniki embalaže. Za vzorčenje smo izbrali tehniko snežne kepe (t. i. snowball sampling), 

ki nam je omogočila priti iz majhnega kroga anketirancev do novih respondentov. S spletno 

aplikacijo 1KA smo pripravili anketni vprašalnik, ki smo ga najprej testirali na vzorcu desetih 

potrošnikov. Po opravljeni pilotni raziskavi smo anketirancem vprašalnike poslali po 

elektronski pošti, preko socialnih omrežij in spletnih forumov. S pomočjo programskega 

paketa SPSS smo obdelali dobljene podatke. Magistrsko nalogo smo s pomočjo metode 

sinteze zaključili s sklepnimi ugotovitvami.  
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2 OPREDELITEV IN POMEN MARKETINGA 

Danes mnoga podjetja uporabljajo marketing kot orodje za preučevanje potrošnikovih potreb 

in iskanje načinov, kako zadovoljiti te potrebe. Če želijo v globalnem konkurenčnem okolju 

resnično prosperirati in kupcem ponuditi novo dodano vrednost v obliki inovativnih izdelkov, 

morajo načrtovati in izvajati učinkovito marketinško strategijo. 

2.1 Vloga in pomen marketinga za delovanje in poslovanje podjetja 

Avtorji opredeljujejo marketing z različnih vidikov: kot zgodovinski pojav, kot aktivnost 

(proces) in miselno naravnanost, kot veščino oziroma spretnost, kot poslovno funkcijo, ki ima 

svoj prostor v organizacijski strukturi in kot vedo, ki se ukvarja s proučevanjem menjalnih 

procesov (Iršič, Milfelner in Pisnikova 2016, 10–11; Devetak 2007, 16). Sodobno pojmovanje 

marketinga postavlja po njihovem mnenju v ospredje dolgoročno povečevanje zadovoljstva in 

zvestobe ciljnih skupin. Zanimiv je pogled Vukasovićeve (2013, 12) ter Radonjiča in Iršiča 

(2006, 71), ki vidijo marketing širše, in ne le kot eno izmed poslovnih funkcij v podjetju. 

Trdijo, da je marketing način razmišljanja in vedenja v vseh fazah delovanja podjetja. 

Kotler (1998) trdi: »Najenostavneje definiramo marketing kot proces načrtovanja, snovanja in 

ponudbe izdelkov na trgu, določanja pogojev menjave teh izdelkov, določanja ustreznih tržnih 

poti (distribucije) in tržnega komuniciranja z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari 

taka menjava, ki zadovolji pričakovanja ciljnih skupin in izvajalca trženja.« (Kotler 1998, po 

Vukasović 2013, 12). 

Razumevanje povpraševanja, potreb in želja ciljnega trga predstavlja osnovno vodilo 

marketinškega razmišljanja. To se začne s človekovimi potrebami kot bistvom njegove 

narave. Diametralno nasprotje potrebam so želje, ki so povezane s specifičnimi izdelki ali 

storitvami, ki naj bi zadovoljili te potrebe. Šele ko dobijo želje podporo tudi v kupni moči, se 

spremenijo v povpraševanje. Vse navedeno pa še ne povzema marketinga v celoti. Njegov 

osrednji pojem je namreč menjava, s katero pridobimo izdelke. Ni namreč dovolj, da imajo 

potencialni potrošniki na trgu na eni strani skupne potrebe, želje in sredstva, biti morajo tudi 

pripravljeni, da to menjavo realizirajo (Vukasović 2013, 14–16). 

Po Buncu (2007, 19–20) je marketing sodobni tržni leadership, management in inženiring 

tržnega gospodarstva. Njegov cilj je tržno razvijanje in zadovoljevanje motivov in potreb 

tržnih strank s tržno zanimivimi izdelki ter s tem doseganje globalne razvojno-tržne in tržno-

proizvodne produktivnosti in učinkovitosti. V celovitem sistemu podjetniškega procesa ima 

marketing prevladujoč vpliv na obeh straneh, tako na mikro kot tudi na makro ravni. 

Marketing je splet aktivnosti, ki ga mora podjetje uravnavati tako, da na eni strani čim bolj 

optimalno zadovoljuje lastne potrebe, na drugi strani pa tudi potrebe in želje udeležencev v 

menjavi. Za dosego konkurenčne prednosti in posledično tudi uspešnosti mora to, kar dela, 
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početi bolje, kot to počnejo njegovi konkurenti, se strinjajo Iršič, Milfelner in Pisnikova 

(2016, 5).  

Podjetje mora, če želi realizirati zastavljene marketinške cilje, zagotoviti celovito delovanje 

naslednjih temeljnih marketinških funkcij: 

– tržno informacijske funkcije, 

– razvojno poslovne funkcije, 

– tržno pripravljalne funkcije, 

– marketinško izvršilne funkcije, 

– tržno izvajalne funkcije, 

– funkcije spremljanja in nadzora tržnega nastopanja ter 

– tržno koordinacijske funkcije (Devetak 2007, 18). 

Naloga marketinga v sodobnem svetu torej ni zgolj prodajati in zadovoljevati potrebe 

potrošnikov. Njegovo primarno poslanstvo je ustvarjati nove kupce in nove trge. Kupci danes 

ne pričakujejo več le osnovnih različic izdelkov, temveč izdelke z dodatnimi koristmi. 

Podjetja morajo zato snovati nove, dodane vrednosti izdelkov, delovati proaktivno in iskati 

inovativne rešitve. Dolgoročno lahko svoje cilje uresničujejo le pod pogojem, da uspejo 

zadovoljiti svoje potrošnike.  

Zmagovite tržne strategije, politike in taktike marketinga zaradi globalne gospodarske 

dinamike tržnega okolja le redkokdaj trajajo dolgoročno. Izdelki spreminjajo svojo tržno 

podobo iz trajne v začasno oziroma kratkoročno tržno vrednost (Bunc 2007, 20). Podjetja 

morajo zato predvideti nove značilnosti, ki jih želi trg, opominja Kotler (1998, 379). Dobiček 

po njegovem mnenju ustvarjajo tisti, ki dovolj zgodaj ponudijo nove prednosti izdelka in 

imajo novo dodano vrednost za kupca. Meni, da uspešen marketing temelji na ustvarjalnem 

videnju razvojnega potenciala trga. Proizvajalec mora, kar se da natančno poznati zahteve 

potrošnikov, da lahko skozi komunikacijske kanale čim bolj učinkovito sporoči vsebino svoje 

ponudbe.  

Bunc (2007) navaja: »Dolžnost marketinga je ustvarjati tržno zadovoljstvo ob nakupu in s tem 

tržno-poslovni uspeh.« (Bunc 2007, 317) 

Temelj vseh marketinških aktivnosti je nedvomno vrednost izdelka, ki predstavlja središčni 

element marketinške strategije in enega glavnih dejavnikov za ohranitev konkurenčne 

prednosti podjetij, ki lahko to konkurenčno prednost nadgrajujejo le s kontinuiranim 

posredovanjem superiorne vrednosti odjemalcem. Po mnenju Iršiča, Milfelnerja in Pisnikove 

(2016, 34–35) odjemalci namreč vedno vrednotijo celoto. Poleg zaznane vrednosti kot razlike 

med spletom koristi, ki jih pridobijo z izdelkom in njegovo uporabo ter celotnimi stroški, ki 

jih imajo v zvezi z njegovo pridobitvijo, so zanje pomembni tudi čustvena in socialna korist. 

Bistvo se torej skriva v celoviti izkušnji z izdelkom, vključno z vsemi spremljajočimi 

storitvami. Tudi Korelc (2010, 16–18) se strinja, da morajo biti pri razvoju in udejanjanju 
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uspešne strategije, v katere so vključeni vsi ključni deležniki, združene in obvladovane tako 

racionalna in emocionalna kot tudi vedenjska komponenta. Izbrano strategijo morajo podpirati 

vsi deležniki. 

Pri vključevanju marketinga v razvojni načrt podjetja je potrebno upoštevati vse komponente 

marketinga in celoten marketinški splet (Korelc 2010, 32). 

Marketinški splet sestavlja kombinacija sedmih marketinških spremenljivk, ki so prikazane na 

sliki 1 in jih mora podjetje kontrolirati, če želi doseči prodajo na ciljnem trgu.  

 

Slika 1: Marketinški splet za izdelke in storitve (7 x P) 

Vir: Devetak 2007, 28. 

Formulo marketinškega spleta 7 x P sestavljajo po Devetaku (2007, 27–28) naslednje prvine: 

Product (prototip, izdelek, storitev), Price (cena), Place (kraj izvajanja storitev, tržne poti), 

Promotion (tržno komuniciranje, promocija, pospeševanje prodaje), People (udeleženci), 

Processing (izvajanje storitev) in Physical evidence (fizični dokazi). 7 x P zahteva od 

proizvajalcev celovito obravnavo in prilagajanje likvidnim kupcem.  

2.2 Marketinška strategija novega izdelka 

Podjetja morajo na trgu nenehno iskati nove uporabnike, novo uporabo in večjo porabo svojih 

izdelkov, pojasnjuje Kotler (1998, 383). Dinamično in visoko konkurenčno okolje namreč 

zahteva nenehno iskanje rešitev v obliki inovativnih produktov.  

Avtorji Snoj in Gabrijan (2000) in Kotler (2009, po Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 96) ločijo 

tri temeljne kategorije novih izdelkov: 

– nov izdelek v podjetju, ki ga potrošniki že poznajo preko drugih ponudnikov; 

– nov izdelek za določeno ciljno skupino potrošnikov, ki ga podjetje nudi tudi drugim 

ciljnim skupinam; 
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– in popolnoma nov izdelek tako za podjetje kot tudi za potrošnike. 

Kotler (1998, 351) takole definira razvoj novega izdelka: »Razvojni proces novega izdelka 

ima osem stopenj: iskanje idej, ocenjevanje idej, oblikovanje in testiranje koncepta, razvijanje 

strategije trženja, poslovna analiza, razvoj izdelka, testiranje na trgu in končna uvedba izdelka 

na trg. Namen vsake stopnje je, da ugotovimo, ali naj idejo o izdelku razvijamo naprej ali pa 

jo ovržemo. Podjetje želi zmanjšati možnosti, da bi slabe ideje napredovale, dobre pa bile 

zavrnjene.« S takšnim modelom razvoja novih izdelkov se strinjajo tudi Iršič, Milfelner in 

Pisnikova (2016, 96–97). 

 

Slika 2: Razvojni proces novega izdelka 

Vir: Kotler 1998, 351.  

Pri obravnavanju novitet so izvajalci marketinga dolžni natančno opredeliti stopnjo novosti 

posameznega izdelka. Ta lahko prehaja od manjših izboljšav izdelka do revolucionarnih 

novosti, ki še ne obstajajo na trgu (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 96). Slika 2 prikazuje 

proces razvoja novega izdelka. 

Razvojna politika podjetja mora temeljiti na inovativnosti in ustvarjalnem razmišljanju. 

Razvoj novega izdelka spodbudijo zahteve s trga, uvajanje novih tehnologij, zakonodajne, 

okoljske in ekološke zahteve. Menimo, da lahko podjetja, z uspešno diferenciacijo izdelkov in 

ob podpori marketinga, določajo spremenjene pogoje poslovanja. Če potrošniki prepoznajo 

dodano vrednost novega izdelka, akceptirajo tudi nove kondicije.  
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Marketinško komuniciranje je posebnega pomena v vsaki organizaciji. Če podjetje pozna 

odgovore na vprašanja, zakaj, kaj, komu, na kakšen način in kako pogosto naj komunicira s 

svojimi deležniki ter pri komunikaciji z njimi uporabi tudi primerne komunikacijske 

instrumente, je našlo ključ do uspeha svoje strategije marketinškega komuniciranja.  

3.1 Opredelitev marketinškega komuniciranja 

Sistem komuniciranja vsebuje pet ključnih elementov: sporočevalca, sporočilo, 

komunikacijsko pot, sprejemalca in povratno zvezo, razlaga Mumel (2008, 34–38) in 

nadaljuje, da se v procesu komuniciranja dogajajo naslednje aktivnosti: kodiranje, prenos, 

sprejem, dekodiranje, razumevanje, interpretiranje in povratno informiranje.  

Kodrinova (2012, 177) zapiše, da trženjsko komuniciranje obsega vse komunikacijske 

aktivnosti podjetja, s katerimi ta obvešča in prepričuje porabnike na ciljnem trgu o svojih 

izdelkih in dejavnostih. Gre za interaktivni dialog med podjetjem in porabniki, ki poteka na 

stopnjah predprodaje, prodaje, porabe in po porabi.  

Sodobno trženje zahteva od podjetja, da komunicira tako z obstoječimi kot tudi s 

potencialnimi kupci (Kotler 1998, 596). Tržnik mora natančno vedeti, kako poteka 

komunikacija oziroma sporočanje in poznati ključne dejavnike za učinkovito komunikacijo: 

kdo sporoča, komu, kaj, po kateri poti in s kakšnim učinkom. Pri oblikovanju celovitega 

komunikacijskega in promocijskega programa mora trženjski sporočevalec upoštevati 

naslednje poglavitne korake: določiti ciljno občinstvo, opredeliti cilje komunikacije in 

oblikovati sporočilo, izbrati komunikacijske kanale in promocijski splet ter določiti celoten 

proračun za promocijo, na koncu pa še izmeriti učinkovitost promocije ter organizirati in nato 

upravljati s povečano trženjsko komunikacijo (Kotler 1998, 597–605; Iršič, Milfelner in 

Pisnik 2016, 151; Devetak 2007, 171–172; Kodrin 177–182).  

Po opredelitvi komunikacijskih ciljev sporočevalec oblikuje sporočilo, ki mora biti učinkovito 

na način, da pritegne pozornost, ohrani zanimanje, spodbudi željo in povzroči dejanje. Na 

koncu, ko je ciljni trg s svojimi značilnostmi določen, mora tržnik pri ciljnem občinstvu 

doseči spoznavni, čustveni ali vedenjski odziv, torej spraviti nekaj v porabnikovo zavest, 

spremeniti porabnikov odnos ali pa ga pripraviti do dejavnosti (Kotler 1998, 602; Kodrin 

2012, 178). Snoj in Gabrijan (2007b, po Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 148) opisujeta 

marketinško komuniciranje kot obliko komuniciranja, preko katere podjetja neposredno ali 

posredno obveščajo, prepričujejo in opominjajo potrošnike glede izdelkov ali storitev, ki jih 

ponujajo. Gre za marketinško aktivnost, s pomočjo katere vzpostavljajo s potrošniki dialog in 

gradijo odnose. Bunc (2007, 231) ga opredeljuje kot integriran sistem neposrednih in 

posrednih tržnih povezav med ponudniki in njihovimi posredniki ter spleti tržno-ciljnih 

segmentov potrošnikov, Meško Štokova (2011, 74) pa kot usmerjenost k ciljem in ciljnim 
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skupinam. Takšna usmerjenost zahteva načrtovanje in opredelitev v politiki trženja, ki mora 

biti usklajena s politiko organizacije. Po Konečnik Ruzzierjevi (2011, 207) gre za najbolj 

viden element marketinškega spleta, ki ga je potrebno obravnavati kot enakovreden, a vendar 

nepogrešljiv element. 

Najboljša kvaliteta izdelka in konkurenčna cena sama po sebi nista dovolj. Za lojalnost in 

zadovoljstvo potrošnikov je potrebno organizirano izvajanje promocijsko komunikacijskega 

spleta. Vsak izmed P-jev je bazna komponenta načrtovanja marketinške strategije in 

predstavlja za podjetnika edinstveno orodje za povečanje konkurenčnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Poglavitne odločitve pri oblikovanju programa oglaševanja 

Vir: Kotler 1998, 629. 

Z marketinškim komuniciranjem podjetje informira ciljne kupce o izdelkih in jih nagovarja k 

nakupu. Predpogoj za njegovo uspešnost in učinkovitost je zbiranje informacij na osnovi 

opravljene tržne analize, preučitev zahtev potrošnikov in njihovih nakupnih navad ter 

implementiranje zbira informacij v svojo marketinško strategijo. Poglavitne odločitve pri 

oblikovanju programa oglaševanja so razvidne s slike 3. 

3.2 Instrumenti marketinškega komuniciranja 

Sodobno podjetje ima zapleten sistem trženjske komunikacije; promocijski splet sestavlja pet 

glavnih dejavnosti: oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, odnosi z 

javnostmi in publiciteta ter osebna prodaja, sta si enotna Kotler (1998, 596) in Devetak (2007, 

161), Konečnik Ruzzierjeva (2011, 209) pa jim dodaja še trženje od ust do ust in interaktivno 

trženje.  

Oglaševanje je prva dejavnost promocijskega spleta (slika 4), ki jo Iršič, Milfelner in 

Pisnikova (2016, 157) ter tudi Konečnik Ruzzierjeva (2011, 210) opredeljujejo kot vsako 

plačano neosebno komunikacijo oziroma predstavitev idej, izdelkov ali storitev znanega 
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podjetja. Drugo aktivnost, pospeševanje prodaje, Kotler (1998, 664) prepoznava kot zbirko 

orodij, ki so potrebna za spodbujanje, zlasti kratkoročno, da se izzove hitrejše oziroma večje 

nakupe s strani porabnikov. Stiki z javnostmi so tretja dejavnost, ki predstavlja pomembno 

trženjsko orodje, katero mora biti poleg odjemalcev, dobaviteljev in posrednikov povezano s 

celo vrsto zainteresiranih javnosti. Trženjski stiki lahko namreč prispevajo h zgraditvi 

zavedanja in verodostojnosti, spodbujajo prodajno osebje in posrednike ter znižajo stroške 

tržnega komuniciranja, pravi Kotler (1998, 678). Četrto aktivnost, t. i. aktivnost osebne 

prodaje, vidijo Iršič, Milfelner in Pisnikova (2016, 157) kot osebno predstavitev izdelkov ali 

storitev, ki jo prodajno osebje izvaja z namenom prodaje ali razvijanja odnosov s potrošniki. 

Zadnja aktivnost po Kotlerju (1998, 596) pa je neposredno trženje, pri katerem gre po besedah 

Konečnik Ruzzierjeve (2011, 229) za vzpostavljanje neposrednega stika z natančno izbranimi 

ciljnimi porabniki z namenom pridobitve njihovega takojšnjega odziva in vzpostavitve 

dolgoročnega odnosa. Pri tej aktivnosti vzbujajo zaskrbljenost predvsem pretiravanja, ki jezijo 

porabnike, primeri nepoštenosti, goljufij in prevar ter problemi s poseganjem v zasebnost. Gre 

za interaktivni sistem, ki uporablja enega ali več oglaševalskih medijev, da izvabi od 

potrošnika merljiv odziv oziroma naročilo (Kotler 1998, 655).  

 

 

Slika 4: Dejavnosti promocijskega spleta 

Vir: Konečnik Ruzzier 2011, 209. 

S pojavom informacijsko komunikacijske tehnologije je prišlo v ospredje interaktivno trženje, 

ki omogoča tržnikom izkoristiti priložnosti za večjo individualizacijo porabnikov. Konečnik 
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Ruzzierjeva (2011, 241) uvršča med interaktivno trženje vse oblike digitalnega trženja (npr. 

spletne strani, elektronska sporočila, spletno oglaševanje, sponzoriranje vsebin na spletu, 

mobilno trženje in podobno). 

Marketing v podjetjih se mora prilagajati razcvetu in rasti informacijsko-komunikacijske 

družbe ter novim komunikacijskim medijem, nastanku novih načinov prodaje in nabave, 

krajšanju razvojnih in življenjskih ciklov izdelkov, vse večji zahtevnosti odjemalcev, čedalje 

hitrejšemu spreminjanju njihovih zahtev, ki imajo hkrati tudi vedno večji poudarek na 

varovanju naravnega okolja in družbeni odgovornosti organizacij, naštevajo Iršič, Milfelner in 

Pisnikova (2016, 5–6).  

»Najpomembnejše orodje marketinga še vedno ostaja baza podatkov o potrošnikih, ki vsebuje 

obsežne podatke o posameznih potencialnih kupcih in odjemalcih. Podjetjem pomaga pri 

sprejemanju odločitev, kateri potrošniki naj prejmejo določeno ponudbo in služi za 

poglabljanje njihove zvestobe ter spodbujanje nakupov,« še dodaja Kotler (1998, 789).  

3.3 Strategija družbeno odgovornega marketinškega komuniciranja novega izdelka 

Konkurenca na trgu je dandanes neizprosna. Plasiranje modificiranih ali inovativnih 

produktov zahteva kontinuirano iskanje novih rešitev, ki podjetjem zagotavljajo konkurenčno 

prednost. Odločitve o razvoju novih izdelkov imajo velik vpliv na prihodnost njihovega 

poslovanja, saj lahko privedejo do uspeha, upada uspešnosti ali pa celo do propada podjetij. 

Smoter marketinške strategije je po Buncu (2007, 90) ustvarjanje tržnega prednjačenja 

oziroma uspešnega prilagajanja tržnemu povpraševanju z namenom vplivanja na trg oziroma 

na povpraševanje ciljnih segmentov tržnih strank. Kodrinova (2012, 115) pravi, da je priprava 

trženjskih strategij in aktivnosti osrednji del marketinškega procesa, ker obsega segmentiranje 

trga, izbiro in določanje ciljnih trgov, izbiro med različnimi tržnimi strategijami, taktiko 

pokritja ciljnega trga, diferenciranje in pozicioniranje tržne ponudbe ter planiranje 

marketinških aktivnosti. 

Za visoko učinkovitost marketinških komunikacij Bunc (2007, 236–237) priporoča, da tržniki 

pri njihovem planiranju natančno definirajo ciljne segmente tržnih strank, preučijo tržne 

elemente izdelkov in določijo cilje, ki jih želijo z določeno tržno informacijo doseči. Nato 

določijo obseg tržne komunikacije, oblikujejo ustrezna sporočila, pripravijo načrt uporabe 

medijev in finančni načrt akcije, postavijo kriterije merjenja, spremljanja in kontrole učinkov 

ter nazadnje oblikujejo še lastno strategijo, politiko in taktiko trženjskega komuniciranja. 

Raziskave so pokazale, da ljudje ne ocenjujejo le vsebine in oblike trženjske komunikacije, 

temveč tudi trženjskega komunikatorja. Če mu ne zaupajo, ne zaupajo niti poslani trženjski 

komunikaciji, kar je nedvomno razlog za posebno previdnost. Marketinško komuniciranje 

vključuje tudi prenos znakov, kod in simbolov, kar omogoča konstantno dekodiranje 

potrošnikov, ki sprejemajo nakupne odločitve (D'Souza et al. 2006).  



 

15 

Marketinška komunikacija temelji na štirih modelih komuniciranja, ki jih Bunc (2007, 235) 

deli na: 

– tržno retorični model,  

– tržno osebno propagandistični model, 

– tržno pogajalski model in  

– tržno integriran komunikacijski model, ki praviloma vključuje skupek vseh navedenih. 

Če želijo podjetja dosegati oziroma presegati načrtovane cilje, je pomembno, da delujejo 

družbeno odgovorno v vseh segmentih svojega poslovanja. 

Družbena odgovornost podjetij je sestavljena iz štirih stopenj:  

– ekonomske, pri kateri gre za ustvarjanje dobička; 

– pravne, ki temelji na spoštovanju predpisov; 

– etične, ki zahteva spoštovanje vrednot in družbenih norm in  

– filantropske, pri kateri gre za sodelovanje v dobrodelnih aktivnostih (Carroll 1991, v 

Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 365).  

Argandona (2006, po Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 367) pravi, da je družbena 

odgovornost prostovoljna, ni omejena na dobrodelne aktivnosti in ne sme biti ekonomsko 

motivirana. Lamb, Hair in McDaniel (1998, po Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 367) pa 

dodajajo, da morajo podjetja prevzeti finančno odgovornost, odgovornost do okolja in 

družbeno odgovornost. Po Buncu (2007, 25) naj bi management stremel k tržnemu redu in 

profitnemu uspehu podjetja, obenem pa zasledoval resnično in humano zadovoljevanje 

potrošnikov na svetovni ravni.  

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 311) pojasnjujejo: »Poslovna etika daje smernice vedenja, 

obnašanja, ravnanja in ukrepanja v poslovni praksi. Poslovno etiko lahko opredelimo kot 

etiko, povezano s poslovanjem. Preučuje možnost moralno opravičljivega poslovnega 

sistema.« Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 317–318) predlagajo, da bi podjetja morala 

potrebo po trajnostni usmerjenosti obravnavati kot družbeno odgovornost, ki bi bila ločena od 

poslovnih ciljev. S prizadevanjem za čisto okolje, zdrava delovna mesta in z vključevanjem v 

lokalno okolje bi lahko izboljšala svoje poslovanje. Iršič, Milfelner in Pisnikova (2007, 9) 

dodajajo, da morajo podjetja določiti potrebe, želje in interese ciljnih trgov ter potrošnikom 

posredovati želeno zadovoljstvo uspešneje in učinkoviteje od konkurence, hkrati pa vse to 

uravnotežiti z dobičkom, zadovoljitvijo želja ciljnih skupin in javno koristjo.  

V proizvodnih procesih podjetij je ena izmed najpomembnejših, hkrati pa tudi zelo težavnih 

nalog, oblikovanje kakovostnih izdelkov. Zeithaml (1988, po Vukasovićevi 2012, 129) navaja 

notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na zaznano kakovost. Med notranje uvršča fizični 

videz in sestavo izdelka, med zunanje dejavnike pa ceno, blagovno znamko in raven 

oglaševanja. Moč vplivanja posameznega dejavnika se po mnenju Vukasovićeve (2012, 130) 

spreminja v odvisnosti od posamezne situacije v zvezi z izdelki; kakovost izdelkov je namreč 
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najbolj odvisna od stopnje sposobnosti zadovoljevanja določene celote potreb potrošnikov. 

Med dejavnike, ki vplivajo na potrošnikovo zaznavanje kakovosti izdelkov, Snoj et al. (1999, 

po Vukasović 2012, 131–132) uvrščajo naslednje značilnosti: značilnosti ponudnika in 

proizvajalca izdelkov, izdelkov kot takih, potrošnikov izdelkov, dobaviteljev ponudnika in 

okoljskih dejavnikov. 

Po mnenju nekaterih avtorjev je cena zelo pomemben, če ne celo najbolj pomemben dejavnik 

pri nakupnih odločitvah potrošnikov. Velikokrat predstavlja nadomestek oziroma najboljše 

merilo za kakovost; lahko je kazalec celotnih stroškov, povezanih s pridobitvijo izdelka ali pa 

predstavlja simbol kakovosti. Uporaba cene kot kazalca kakovosti pa ni vedno upravičena, 

zato Vukasovićeva (2012, 138–139) podaja širši pogled na celotno zaznavanje izdelka in ga 

predstavlja kot rezultat kombinacije informacij o ceni izdelka, ocenjevanja notranjih 

značilnosti izdelka in drugih zunanjih dražljajev. 

Prva naloga pri promociji novega izdelka je ustvariti zaznavo, da izdelek obstaja. Druga 

naloga se osredotoča na posredovanje zadostnega števila privlačnih informacij o izdelku, 

tretja pa na motivacijo potrošnikov, da zadovoljijo svoje potrebe z uporabo izdelka. Vsi trije 

psihološki procesi – zaznavanje, učenje in motivacija – so zelo pomembni za trženjsko 

komuniciranje (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 69; Možina Tavčar in Postružnik 2010, 

273). Vukasovićeva (2012, 79–80) mednje prišteva še stališča in spomin, ki po njenem 

mnenju prav tako sodijo med najpomembnejše konstrukte razumevanja vedenja potrošnikov. 
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4 VEDENJE POTROŠNIKOV V NAKUPNEM PROCESU 

Preučevanje vedenja potrošnikov se osredotoča na vprašanja, kdo so obstoječi in potencialni 

potrošniki, kaj in zakaj kupujejo, ali ne kupujejo, kdaj in kje kupujejo, kako pogosto kupujejo 

in kako pogosto kupljeno tudi uporabljajo. Radonjič in Iršič (2006, 142–144) poudarjata, da 

so nakupne odločitve rezultat marketinških spodbud, spodbud širšega okolja in značilnosti 

potrošnikov. Schiffman in Kanuk (1997, po Vukasović 2013, 30) definirata raziskovanje 

vedenja potrošnikov kot raziskovanje sprejemanja njihovih nakupnih odločitev; od tega, kaj 

kupujejo, zakaj, kdaj in kje, do tega, kako pogosto kupujejo posamezne izdelke. 

4.1 Opredelitev potrošnika 

Obstajajo različne opredelitve potrošnika. Iršič, Milfelner in Pisnikova (2016, 48) menijo, da 

so najpogostejše vrste udeležencev v menjalnih procesih kupci, potrošniki, porabniki, 

uporabniki in odjemalci. S pojmom odjemalec opišejo tistega posameznika ali organizacijo, ki 

izdelke pridobi bodisi v lastništvo bodisi v uporabo ali pa z namenom obojega. Odjemalec je 

torej lahko hkrati kupec in uporabnik izdelka, lahko je samo kupec ali pa samo uporabnik.  

Od vseh pojmov nam je najbližji pojem potrošnika, zato ga bomo uporabljali v nadaljevanju. 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 58) definirajo potrošnika: »Pod pojmom potrošnik 

najpogosteje razumemo osebo, ki zazna potrebo ali željo, opravi nakup in potem odstrani 

izdelek preko treh faz procesa potrošnje.« Prva faza je pridobitev predmeta menjave, druga 

faza je njegova uporaba in tretja opustitev. 

Za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, ima potrošnik vire in sposobnosti. Njegov namen je 

zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb oziroma interesov (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, po Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 58; Vukasović 2013, 30–31). Danes je 

aktualno pojmovanje potrošnika kot sodobnega porabnika, ki ga Lewis in Bridger (2000, po 

Konečnik Ruzzier 2001, 81–82) okarakterizirata za individualističnega in neodvisnega ter 

močno vpetega v proces nakupnega vedenja, saj želi biti dobro in verodostojno informiran o 

izdelkih, pri katerih zaradi svoje individualnosti išče predvsem avtentičnost. Možina, Tavčar 

in Zupančič (2012, 58) ga vidijo tudi kot element menjalnega procesa, v katerem se viri 

prenašajo med dvema stranema in kjer obstaja možnost kršenja etičnih norm tako s strani 

potrošnika kakor tudi prodajalca.  

Potrošniki so lahko potencialni in aktualni. Naloga podjetja je, da jih zadovolji z izdelki ali 

storitvami in jih pridobi za ponovni nakup. Potencialni potrošniki se v nasprotju z aktualnimi 

ne zavedajo potreb po določeni dobrini, intenziteta potrebe je slaba, nimajo ustreznih 

informacij o izdelku, kupujejo sorodne izdelke konkurenčnih podjetij, ali nimajo ustreznih 

denarnih sredstev za nakup (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 59).  
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Opisi potrošnikov temeljijo večinoma na psiholoških in socio-psiholoških dejavnikih, kot so 

vrednote, prepričanja in stališča. Ti pomagajo pri razlagi, zakaj so potrošniki nagnjeni h 

kupovanju določenih izdelkov ali blagovnih znamk, k uporabi določenih storitev, k ukvarjanju 

z določenimi aktivnostmi in k uporabi določenih medijev (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

128–129). Stališča potrošnikov se razlikujejo glede na stopnjo njihove kompleksnosti in 

diferenciranosti. Tako sta »konvencionalnost« ali »konservatizem« zelo kompleksni vrsti 

stališč, ki se pogosto zamenjujeta s prepričanji. Bistvena razlika med stališči in prepričanji je, 

da so prepričanja zasnovana samo na intelektualni komponenti, stališča pa na intelektualni, 

emocionalni in aktivnostni komponenti in pomembno vplivajo na vedenje. Stališča se večkrat 

zamenjujejo tudi z vrednotami. Vrednote predstavljajo nekaj pozitivnega, zaželenega; so 

splošnejše od stališč in so pogosto njihov izvor. Spremembe v socialnem svetu se najprej 

odrazijo v stališčih in nato vplivajo na spreminjanje dejanj ali vedenjskih oblik (Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 136–141). 

4.2 Nakupno vedenje potrošnikov in proces odločanja  

Potreba po organiziranem in sistematičnem ukvarjanju z raziskovanjem vedenja potrošnikov 

se je pojavila kot posledica neuspešnosti in neučinkovitosti najprej proizvodne naravnanosti, 

nato naravnanosti k izdelku in nazadnje še prodajne naravnanosti podjetij. Nadomestila jih je 

tržna naravnanost. Široko sprejet tržni koncept je predstavljal osnovo za raziskovanje vedenja 

potrošnikov (Vukasović 2012, 75–76; Vukasović 2013, 29).  

4.2.1 Nakupno vedenje potrošnikov 

Konstantno spremljanje nakupnega vedenja potrošnikov kot odločitvenega procesa je danes 

za podjetje tako rekoč obvezno, saj se nanaša na postopke izbire izdelkov in storitev ter 

ocenjevanje alternativnih možnosti (Kodrin 2012, 101). 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012) pravijo: »Številne ekonomske teorije, ki so se ukvarjale z 

vedenjem potrošnikov, so izhajale iz domneve, da posamezniki ravnajo racionalno z 

namenom, da bi pri nakupu blaga in storitev maksimizirali svoje koristi (zadovoljstvo). 

Novejša raziskovanja pa so odkrila, da potrošniki z enako verjetnostjo nakupujejo tudi 

impulzivno in da nanje ne vplivajo samo družina in prijatelji, oglaševalci in referenčne 

skupine, ampak tudi razpoloženje, razmere in čustva. Hkrati se kopičijo spoznanja o pomenu 

odnosov med potrošniki in tržniki.« (Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 56) 

Vedenje potrošnikov se pogosto zamenjuje s pojmom obnašanje (angl. behaviour) 

potrošnikov, opozarjajo Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 55–59) in hkrati pojasnjujejo, da 

je vedenje potrošnikov del splošnega človekovega vedenja, pri katerem je na eni strani 

situacija, v kateri se človek nahaja in kjer nanj delujejo sile iz okolja, na drugi strani vloge, ki 

jih prevzema v skladu s svojimi aktivnostmi, na tretji pa stališča in znanja, ki jih potrebuje za 
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opravljanje svojih aktivnosti. Iršič, Milfelner in Pisnikova (2016, 48) vključujejo pod pojem 

nakupnega vedenja potrošnikov tako nakupno vedenje posameznikov in gospodinjstev kot 

tudi nakupno vedenje organizacij. Schiffman in Kanuk (1997, po Vukasović 2012, 77) pa ga 

opredeljujeta kot vedenje, ki ga porabniki kažejo ob iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi in 

vrednotenju izdelkov, storitev in idej, za katere pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove 

potrebe.  

Na vedenje potrošnikov imajo močan vpliv različni dejavniki, ki so razvidni na sliki 5. 

 

Slika 5: Vplivi na vedenje potrošnikov  

Vir: Consumerpsychologist 2007. 

Nakupi potrošnikov vedno prinesejo rešitev določenega problema, v zvezi s katerim 

potrošniki sprejemajo nakupne odločitve. Na prvi pogled je videti, da nakupne odločitve 

sprejemajo postopoma, toda dejstvo je, da za nakupne odločitve uporabljajo različne pristope.  

Raziskovalce vedenja potrošnikov med drugim tudi zanima, kako se posamezniki znebijo 

nekoč novih izdelkov. Odgovor na slednje vprašanje je zaradi odstranjevanja trdih odpadkov, 

kot enega glavnih okoljskih izzivov, s katerim se soočajo podjetja, pomemben za celotno 

družbo (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 57).  

 

Slika 6: Prilagajanje potrošnika na spremembe v okolju 

Vir: Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 182. 

Pojav spremembe v 
okolju

Zaznava spremembe 
s strani posameznika

Prilagoditev 
posameznika s 

spremembo vrednot 

Sprememba vedenja 
posameznika

https://www.consumerpsychologist.com/intro_Consumer_Behavior.html


 

20 

Potrošnikovo prilagajanje na spremembe v okolju, na katerega vplivajo zaostrene gospodarske 

razmere, opisujejo Možina Tavčar in Zupančič (2012, 182) v štirih korakih: najprej se v 

okolju pojavi sprememba, posameznik to spremembo zazna, prilagodi se ji s spremembo 

vrednot in v končni fazi spremeni svoje vedenje, kot je razvidno s slike 6. 

Vedenje potrošnikov je na eni strani odvisno od notranjih dejavnikov. Mednje Iršič, Milfelner 

in Pisnikova (2016, 54–58) uvrščajo potrebe, motive, zaznavanja, stališča in samopodobo, na 

drugi strani pa od zunanjih dejavnikov, kamor prištevajo kulturo, družbeni razred, družino in 

referenčne skupine. Kotler (1998, 174–188), Konečnik Ruzzierjeva (2011, 87) in Kodrinova 

(2012, 105–106) jih delijo nekoliko drugače, in sicer na kulturne dejavnike, družbene 

dejavnike, osebne dejavnike, kot so starost, stopnja življenjskega cikla družine, premoženjsko 

stanje in življenjski slog ter na psihološke dejavnike.  

Posameznikovo vedenje vedno usmerjajo potrebe, ki predstavljajo neravnovesje med 

dejanskim in želenim stanjem človeka. Potrošniki jih zadovoljujejo z nakupovanjem in 

uporabo izdelkov (Snoj in Gabrijan 2007a, po Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 54). V 

marketingu se za delitev vrst potreb najpogosteje uporablja hierarhija potreb po Maslowu, kjer 

so potrebe razdeljene na fiziološke, potrebe po varnosti in zaščiti, družbene potrebe, potrebe 

po spoštovanju in potrebe po samouresničevanju (Kotler 1998, 185; Iršič, Milfelner in Pisnik 

2016, 54–55; Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 300). 

4.2.2 Proces odločanja potrošnikov 

Silayoijeva in Speece (2004) predstavljata potrošnikovo odločanje kot duševno usmerjen 

kategoriziran pristop potrošnika k izbiri, ki je povezan s kognitivnimi in čustvenimi 

usmeritvami v procesu odločanja. Vukasovićeva (2013, 58–59) pa ga definira kot 

potrošnikovo zaznavo razlike med dejanskim in želenim ali idealnim stanjem.  

Salomon (2011, po Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 49) razdeli procese odločanja potrošnikov 

na kompleksne odločitve, do katerih pridejo potrošniki skozi razširjen proces odločanja, ki 

predstavlja prvo opcijo ali zožen proces odločanja, ki predstavlja vmesno fazo. Način 

odločanja je, po ocenah Iršiča, Milfelnerja in Pisnikove (2016, 49), odvisen od stopnje 

pomembnosti, ki jo ima izdelek za posameznika. Razširjen proces odločanja zanje sestavljajo 

prepoznavanje problema, iskanje informacij, vrednotenje alternativ, izbira izdelka in 

ponakupno vrednotenje, s čimer se strinja tudi Kodrinova (2012, 102–104). Posamezniki ga 

uporabijo takrat, ko je izdelek zanje pomemben, kadar je pri njihovem kupovanju zaznano 

večje tveganje in kadar imajo izdelki višjo ceno. V takšnih primerih gre za t. i. nakupe z 

visoko stopnjo vpletenosti. Po drugi strani pa so odločitve, ki jih potrošniki sprejmejo po 

skrajšanem procesu odločanja in pri srednji stopnji vpletenosti, srednje pomembne odločitve. 

Boone in Kurtz (2012, po Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 53) uvrščata skrajšan proces 
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odločanja med razširjen proces odločanja in rutinsko odločanje, pri katerem se potrošniki 

odločajo avtomatično, brez posebnih naporov. 

Koncept vpletenosti potrošnikov lahko opredelimo kot stopnjo interesa ali pomembnosti, ki jo 

človek občuti ob določenem dražljaju v določeni situaciji. Stopnja vpletenosti posameznika je 

torej neprekinjen interval, ki sega od absolutnega pomanjkanja interesa za trženjske dražljaje 

na eni strani, do obsesije na drugi strani. Za nizko vpletenost je značilna inertnost; potrošniki 

sprejemajo odločitve iz navade, ker nimajo motivacije za preučitev alternativ. Nasprotno temu 

gre pri visoki vpletenosti za obsesivno intenzivnost, ki ima velik pomen za posameznika. Na 

obe vplivajo značilnosti potrošnika, značilnosti izdelka in situacijski dejavniki. Ugotovitve 

kažejo, da so potrošniki pripravljeni bolj poglobljeno razmišljati o neki odločitvi, če je ta 

sprejeta v pogojih višje vpletenosti (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 119–122). 

4.3 Pričakovanja in zahteve potrošnikov v nakupnem procesu 

Potrošnikov nakupni proces lahko opredelimo kot proces odločanja ali reševanja problemov 

ali pa kot premišljena, zavestna dejanja, s katerimi zadovoljujemo potrebe. Na končni rezultat 

vplivajo številni dejavniki, od interne motivacije do najrazličnejših zunanjih, ekonomskih in 

socialnih dejavnikov. Potrošnik vsakodnevno sprejema odločitve o nakupu, o uporabi in o 

tem, kaj naj naredi z izdelkom po uporabi, razlagajo Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 215–

216). Svoja pričakovanja oblikujejo potrošniki na podlagi sporočil prodajalcev, prijateljev in 

drugih virov. Zadovoljni kupci bodo glas o dobrem nakupu širili naprej. Tržniki se morajo 

zato potruditi, da uresničijo njihova pričakovanja. Razumevanje potreb potrošnikov in 

nakupnih procesov je torej bistvenega pomena za oblikovanje učinkovitih marketinških 

strategij (Kotler 1998, 199–201). Sodobna, tržno naravnana podjetja, ki se pri svojem 

poslovanju srečujejo z močno konkurenco, morajo znati prisluhniti željam in potrebam 

ciljnega trga ter na podlagi ugotovitev oblikovati ponudbo, ki zadovolji potrebe potencialnih 

kupcev, se strinjajo tudi Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 187). Vse večjo pozornost zato 

namenjajo načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki se nanašajo na potrošnikovo 

zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 305). 

Zadovoljstvo kupcev Yazdanifard in Mercyjeva (2011) opredeljujeta na dva načina: na eni 

strani kot rezultat, ki izhaja iz potrošnikovih izkušenj, na drugi pa kot proces, ki ga definirata 

kot psihološki proces, ki prispeva k zadovoljstvu. Zadovoljstvo pripelje po njunem mnenju do 

vedenjske zvestobe. Podjetja morajo ustvarjati trajno pozitivne odnose s potrošniki svojih 

izdelkov in storitev ter si na tak način zagotavljati njihovo zvestobo, pa pojasnjuje Kodrinova 

(2012, 212). Vedno večje zahteve potrošnikov po kvaliteti storitev v celoti zahtevajo od 

podjetij kontinuirano izboljševanje vseh njihovih procesov. 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 187) definirajo zadovoljstvo potrošnika: »Zadovoljstvo 

potrošnika je psihološko stanje, ki izhaja iz procesa nakupnega odločanja in se dokončno 
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oblikuje v ponakupni fazi. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, ki je rezultat potrošnikove 

nakupne odločitve, postane sestavni del njegovih izkušenj ter s tem osnova za prihodnje 

ukrepanje.«  

Ko potrošniki ugotovijo, kaj želijo in kaj imajo dejansko na razpolago, prepoznajo problem. 

Za njegovo rešitev potrebujejo informacije, ki jih lahko zberejo iz notranjih ali zunanjih virov. 

V sodobnem času jih najpogosteje iščejo in najdejo na spletu, kjer lahko na enostaven način 

pridejo do preprostih in razumljivih informacij ali pa do zapletenih tehničnih in strokovnih 

podatkov, če jih oziroma, ko jih potrebujejo. Za vrednotenje alternativ med izdelki najprej 

določijo odločitvene kriterije, ki jih nato upoštevajo pri izbiri. Po izboru in nato dejansko 

opravljenem nakupu izdelka se počutijo zadovoljne ali pa tudi nezadovoljne, odvisno od tega, 

ali jih je izdelek zadovoljil, ni zadovoljil ali pa je morebiti celo presegel njihova pričakovanja. 

Ponudniki morajo potrošnikom, če jih želijo zadovoljiti, ponuditi natančne in verodostojne 

informacije v času, ko jih ti želijo pridobiti, pojasnjuje Konečnik Ruzzierjeva (2011, 82–83). 

Z informacijami, ki jih pridobijo iz različnih virov, namreč raste njihovo zaupanje ter 

posledično tudi želja po nakupu. Pred nakupom morajo biti prepričani, da je izdelek vreden 

njihovega nakupa in da bodo z njim maksimizirali svoje zadovoljstvo. Kadar pride do 

psihološkega neskladja med dvema ali več prepričanji, ko se morajo potrošniki odločiti med 

dvema možnostma, ki imata tako dobre kot slabe značilnosti, se ustvarja disonantno stanje, za 

katerega so motivirani, da ga zmanjšajo (Kotler 1998, 191; Možina, Tavčar in Zupančič 

(2012, 102). 

4.4 Okoljska ozaveščenost potrošnikov 

»Podjetje mora svoje priložnosti in morebitne ovire iskati v makrookolju. Ena izmed šestih 

poglavitnih silnic, ki lahko deluje na poslovanje in uspešnost podjetij pozitivno ali negativno, 

je naravno okolje. Pomanjkanje surovin, nestabilne cene energije, povečana stopnja 

onesnaženosti in naraščajoč vpliv zelenih gibanj za zaščito okolja so štirje trendi v naravnem 

okolju, s katerimi so povezane nevarnosti in priložnosti, ki se jih mora zavedati marketing 

podjetij,« poudarja Kotler (1998, 171). 

Skrb za okolje je neločljivo povezana z obnašanjem potrošnikov. Rokka in Uusitalova (2008) 

v svoji raziskavi povzemata ugotovitve različnih avtorjev, ki so raziskovali aspekte družbeno 

odgovorne porabe, zelenega potrošništva in etičnega vedenja potrošnikov. Njihovi rezultati so 

pokazali, da potrošniki pripomorejo k aktivnemu reševanju okoljskih problemov z izbiranjem 

okolju prijaznih izdelkov, in da običajno delujejo v skladu s svojimi željami in prepričanji. 

Domneva, da sta odnos potrošnikov do okolja in njihovo vedenje, na zelo nizki ravni, se je 

izkazala za pravilno. Nekonsistentnosti niso odkrili le med splošno okoljsko naravnanostjo in 

vedenjem, ampak tudi med posameznimi okoljskimi stališči in vedenjem potrošnikov. Rokka 

in Uusitalova (2008) sta zato v svoji študiji preučevala odmike od tradicionalnih študij, ki so 
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večinoma temeljile na odnosu »vedenje potrošnikov – okolje« in preučevala izbiro 

potrošnikov, ko so ti morali uravnotežiti svoje želje po drugačnih lastnostih izdelka. 

Ovrednotila sta obnašanje potrošnikov do okoljskih sprememb in se eksplicitno fokusirala na 

izbiro izdelka, ne pa na njihov odnos do njega. Preučevala sta prijaznost izdelka do okolja v 

relaciji z ostalimi kriteriji izbire. V nasprotju s prejšnjimi raziskavami sta prišla do zaključka, 

da imajo etični vidiki izdelkov in njihova prijaznost do okolja, nedvoumno pozitiven vpliv na 

izbiro potrošnikov, saj tudi tisti najbolj okoljsko ozaveščeni ne izbirajo izdelka ali storitve 

samo na podlagi okoljskega vidika. Vedno namreč tehtajo med različnimi lastnostmi izdelka. 

Glede na ugotovljeno predlagata, da bi bilo potrebno obnašanje do okolja konceptualizirati, se 

osredotočiti na izbiro namesto na odnos in preučiti prijaznost do okolja v relaciji z ostalimi 

kriteriji izbire. 

Yazdanifard in Mercyjeva (2011) verjameta, da je okolje preprosto naša okolica. Večja 

ozaveščenost potrošnikov glede okoljskih vprašanj po njunem prepričanju izhaja iz povečane 

publicitete v medijih, kar se kaže v zaskrbljenosti potrošnikov glede vsakodnevnih navad in 

vpliva, ki ga imajo sami na okolje. Ocenjujeta, da si potrošniki resnično želijo sodelovanja s 

podjetji, ki so prijazna do okolja. 

Potrošniki običajno razmišljajo, da zeleni izdelki niso tako dobri kot »ne zeleni«, kar 

Ottmanova et al. (2006) pripisujejo zapuščini preteklih generacij, ki so bile slabše ozaveščene. 

Predlagajo strategijo, pri kateri bi bile prednosti za potrošnika neločljivo povezane z 

vrednostjo atributov »zelenih« izdelkov, trženjska pozornost pa namenjena vrednosti za 

potrošnika. Zeleni marketing bi po njihovem mnenju moral izboljšati kvaliteto bivalnega 

okolja in povečati zadovoljstvo potrošnikov. Podobno razmišlja tudi Chaudhary (2014), ki 

pravi, da bi morala podjetja graditi na ozaveščenosti potrošnikov in širjenju okoljske 

odgovornosti. V preteklosti je po besedah Rokke in Uusitalove (2008) že bilo dokumentirano, 

da družbeno odgovorni potrošniki navadno ustrezajo nekaterim demografskim značilnostim: 

so visoko izobraženi in splošno razgledani, navadno mlajši in ženskega spola ter imajo 

relativno visoke dohodke. Ne glede na navedene utemeljitve pa njuna raziskava vendarle ni 

pokazala povezav med okoljsko izbiro in demografskimi spremenljivkami potrošnikov, zato 

vztrajata, da ne gre za ustrezen pokazatelj zelenega vedenja. Po njunem mnenju bi potrošnike 

lažje okarakterizirali glede na njihove značilne preference po različnih lastnostih izdelkov, kar 

sovpada s sodobnimi teorijami potrošniške kulture: moderno diferenciacijo in grupiranjem 

potrošnikov glede na njihov skupni interes, želje in okus, ne pa glede na socialno ozadje. 

V anketi iz začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja je, kakor navajajo Možina, Tavčar in 

Zupančič (2012, 346), 80 odstotkov ameriških potrošnikov izjavilo, da jim je pri nakupu 

določenega izdelka ali storitve pomembno, kakšen je proizvajalčev odnos do reševanja 

ekoloških problemov. Številni so celo izjavili, da so pripravljeni plačati nekoliko več za 

izdelke ali embalažo, ki manj škodujejo okolju. To prepletanje varstva okolja in potrošnikov, 

imenovano tudi zeleno potrošništvo, bi lahko bila po njihovem mnenju najmočnejša 
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okoljevarstvena sila, ki se pojavlja v zadnjem desetletju. V nadaljevanju povzemamo 

ugotovitve raziskave. 

Namen avtorjev raziskave, Larocha, Bergerona in Barbaro-Forlea (2001), je bil definirati 

profil potrošnikov, ki so pripravljeni plačati več za okolju prijazne proizvode, in predlagati 

primerne tržne strategije za spodbuditev njihovega navdušenja. Ugotovili so, da je bolj 

verjetno, da so potrošniki, ki so pripravljeni plačati več za okolju prijazne izdelke, ženskega 

spola, poročeni, z vsaj enim otrokom, ki živi doma. Takšna skupina se jim je zdela najbolj 

verjetna zaradi njene večje osredotočenosti na dobrobit drugih, kakor na lastne interese. Po 

njihovi oceni gre za posledico razmišljanja, kako bo uničenje okolja vplivalo na njihovega 

partnerja in prihodnost otrok. Ugotavljajo, da so tržniki tisti, ki morajo sprejeti odgovornost 

za spodbuditev razmišljanja potrošnikov, saj varstvo okolja ni zgolj domena podjetij, temveč 

tudi dolžnost potrošnikov kot posameznikov. V raziskavi so namreč potrdili, da 80 odstotkov 

potrošnikov, ki so sicer pripravljeni plačati več za zelene izdelke, nasprotuje nakupom 

izdelkov podjetij, ki so poznani kot onesnaževalci okolja. To je tudi poglavitni razlog, da so 

podjetja, ki ne upoštevajo okoljskih predpisov oziroma poskušajo zeleno gibanje izkoristiti za 

povečanje prodaje, pogosto izpostavljena bojkotu potrošnikov. 

Zanimive se nam zdijo tudi ugotovitve D'Souze et al. (2006), da se atraktivnost trga zelenih 

izdelkov bistveno ne spremeni, četudi je percepcija potrošnikov glede zelenih izdelkov, v 

smislu, da so ti slabše kvalitete in dražji v primerjavi z alternativnimi izdelki, negativno 

povezana z njihovo nakupno namero. To argumentirajo s tem, da kupci ne pričakujejo, da 

bodo vsi ponujeni izdelki okolju prijazni, brez da bi bila za ta privilegij potrebna sprememba 

v kvaliteti izdelkov in da se zavedajo, da bodo morali zaradi nove dodane vrednosti, kupiti 

izdelke po višji ceni. 
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5 PLASTIČNA EMBALAŽA  

Plastična embalaža – za ali proti? Verjamemo, da ni veliko tistih, ki bi poznali konkreten 

odgovor na to vprašanje. V njem se namreč skriva veliko če-jev, argumenti za in proti pa so 

odvisni predvsem od osebnih interesov, védenj in izkušenj posameznikov. Dejstva kažejo, da 

ima odpadna plastična embalaža med ljudmi večinoma negativen prizvok, njihovo 

razmišljanje o tej temi pa je stereotipno.  

5.1 Opredelitev in lastnosti plastične embalaže 

Embalaža je za potrošne izdelke tista komponenta, ki je najmanj racionalna. Četudi 

predstavlja obroben ekološki problem, »dviguje daleč največ prahu«. Večina diskusij je 

usmerjena proti plastični embalaži. Zmanjševanje embalaže, ekološke takse, zbiranje in 

recikliranje so privedli embalažno industrijo v nezavidljiv položaj. Še posebej sporna, z vidika 

laične javnosti, je plastična embalaža, čeprav so si strokovni krogi edini, da je ravno plastična 

embalaža ekološko najprimernejša. Menimo, da problem embalaže ni le ekološki temveč tudi 

kulturološki. Dejstvo je, da tudi nekateri drugi embalažni materiali, kot npr. steklo, keramika 

in kovina, niso razgradljivi, pa temu nihče ne posveča tako velike pozornosti. Menimo, da so 

zato predsodki ljudi neutemeljeni.  

5.1.1 Značilnosti embalaže, vrste embalaže in njene funkcije 

Čedalje večja konkurenca na svetovnem trgu zahteva od podjetij učinkovito promoviranje 

izdelkov, pri čemer igra vitalno vlogo embalaža kot komunikacijska celota. Vsako tovarniško 

proizvedeno ali predelano blago potrebuje v določenem delu svojega proizvodnega in 

distribucijskega procesa embalažo, pojasnjuje Panwar (2004, po Chaudhary 2014). Schoell 

(1985, po Chaudhary 2014) jo opisuje kot nujen povezovalni del prodaje in zelo pomemben 

del uspeha ali neuspeha nekega izdelka. 

Radonjič (2008, 17) navaja: »Beseda embalaža je francoskega izvora (l'emballage). V 

najširšem smislu pomeni nosilec ali ovoj oziroma sredstvo, v katerega zavijemo, polnimo ali 

vstavimo blago. V Sloveniji poznamo za embalažo še izraz ovojnina. Slovenska določila 

dopuščajo strokovni izraz embalaža, ki ga definirajo: kot vse tiste izdelke iz katerega koli 

materiala, ki so namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, 

obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali 

predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.« (Radonjič 2008, 17) Tudi Snoj 

(1981, po Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 107) opredeljuje embalažo na podoben način.  

Značilnosti embalaže in njene funkcije predstavljajo pomemben dejavnik pri menjavi 

materialnih dobrin in krepitvi konkurenčne sposobnosti izdelkov na domačih in tujih trgih, 

razlaga Radonjič (2008, 25–26). Ker je danes potrebno večino izdelkov embalirati in označiti, 
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predstavlja embaliranje učinkovito marketinško orodje. Ne glede na njegov marketinški 

pomen morajo tržniki embalažo pred dajanjem v uporabo najprej funkcionalno in psihološko 

preizkusiti ter ugotoviti, ali dosega želene koristi in je usklajena z zakonodajo. Dobro 

oblikovana embalaža ima ne nazadnje zaradi svoje pripravnosti uporabniško vrednost za 

porabnika in promocijsko vrednost za proizvajalca (Kotler 1998, 457–461). 

Razvrščamo jo na več načinov. Najpogostejša kriterija delitve sta material, iz katerega je 

narejena in namen, za kaj se uporablja. Radonjič (2008, v Iršič, Milfelner in Pisnik 2016) jo 

glede na namen deli na primarno ali prodajno, sekundarno oziroma skupinsko embalažo in 

terciarno oziroma transportno embalažo. Song et al. (2009), Mustafa et al. (2012) ter Marsh in 

Bugusujeva (2007) pa jo glede na uporabljen izdelavni material razvrščajo na leseno, papirno, 

kartonsko, kovinsko, stekleno in plastično embalažo. Radonjič (2008, 17–18) jo poleg 

omenjenih deli še na tekstilno in kompleksno embalažo.  

Funkcije embalaže so v največji meri odvisne od pravilnega izbora embalažnega materiala, ki 

je najpomembnejši element oblikovanja embalaže. Od njega so odvisni tako izbira tehnologije 

oblikovanja ter pakiranja kot tudi videz in cena embalaže (Radonjič 2008, 39). 

Avtorji različno opredeljujejo funkcije embalaže. Po Chaudharyju (2014) so najbolj 

pomembne naslednje štiri: vsebuje in ščiti izdelek, ga promovira, olajša njegovo shranjevanje, 

mu podaljša rok trajanja in je praktična za uporabo. Carvalho Vieira in ostali (2015) pa 

dodajajo, da embalaža nima le praktične funkcije zaščite izdelka, temveč tudi temeljno 

funkcijo razkritja vsebine embalaže, ki s tem prevzame vlogo oglaševanja in postane glavni 

komunikacijski kanal izdelka. Prendergast in Pitt (1996, po Silayoi, Speece 2004) sta kot 

najpomembnejši funkciji embalaže izpostavila logistično in trženjsko funkcijo. Po njunem 

mnenju je prva pomembna predvsem za zaščito izdelka med gibanjem preko distribucijskih 

kanalov, druga, torej trženjska funkcija pa potrošnike na privlačen način obvešča o lastnostih 

izdelka.  

Najbolj podrobno pa osnovne oziroma najpomembnejše funkcije embalaže razvršča Radonjič 

(2008, 29–32), in sicer na: 

- zaščitno funkcijo, ker embalaža varuje izdelek pred različnimi vplivi;  

- distribucijsko funkcijo, ki predstavlja pogoj za racionalizacijo prostora pri skladiščenju in 

transportiranju; 

- identifikacijsko funkcijo, ki pride do izraza takrat, ko kupci ne ločijo subtilnih razlik med 

konkurenčnimi znamkami in izdelek poistovetijo z embalažo; 

- informacijsko funkcijo ali komunikacijsko funkcijo, ki vsebuje informacije o pakiranem 

izdelku in navodila za uporabo;  

- prodajno funkcijo, ki na eni strani racionalizira proces prodaje, po drugi pa spodbuja 

potrošnike k nakupu; 
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- tehnološko funkcijo, ki omogoča, da se operacije pakiranja navezujejo neposredno in 

usklajeno na proizvodnjo;  

- funkcijo praktičnosti, za katero je značilna visoka stopnja prekrivanja z ostalimi 

funkcijami in omogoča poenostavljeno ravnanje z izdelkom; 

- okoljsko funkcijo, katere naloga je čim manjše obremenjevanje okolja in 

- funkcijo ekonomičnosti, ki zagotavlja, da embalaža opravlja vse druge funkcije čim bolj 

racionalno, t. j. ob najnižjih stroških. 

Funkcije embalaže so medsebojno povezane in soodvisne, njihov pomen pa se je z leti 

spreminjal. Prvotno je bila namenjena zaščiti in prenašanju blaga. Kasneje sta pridobila na 

pomenu njena oblika in dizajn, v današnjem času pa je zelo okrepljena njena prodajna vloga. 

Zaradi vedno večjih okoljskih problemov, vedno strožje okoljske zakonodaje in okoljske 

ozaveščenosti potrošnikov igra vse pomembnejšo vlogo tudi okoljska funkcija (Radonjič 

2008, po Radonjič 2014, 18).  

5.1.2 Elementi embalaže 

Informativni elementi pomembno vplivajo na izbiro embalaže. Ustrezno podane informacije o 

embalaži ustvarjajo močan vpliv na nakupne odločitve potrošnikov in zmanjšujejo negotovost 

ter povečujejo verodostojnost izdelka (Silayoi in Speece 2004). 

Kuvykaitejeva, Dovalienova in Navickienova (2009) so pri raziskovanju pakirnih elementov, 

ki vplivajo na končno izbiro potrošnikov, izhajale iz predpostavk, da pakiranje opravlja 

pomembno vlogo pri marketinškem komuniciranju in predstavlja enega najpomembnejših 

dejavnikov, ki vpliva na nakupne odločitve potrošnikov, saj stimulira impulzivno nakupno 

vedenje, povečuje tržni delež ter znižuje promocijske stroške.  

 

Slika 7: Vpliv vizualnih in verbalnih elementov embalaže na potrošnikovo nakupno 

odločitev 

Vir: Kuvaykaite, Dovaliene in Navickiene 2009, 443. 
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Elemente embalaže, ki vplivajo na vedenje potrošnikov in njihove nakupne odločitve, so 

razdelile na vizualne in verbalne elemente. Grafiko, barvo, velikost, obliko in material so 

pozicionirale med vizualne elemente, informacije o izdelku, proizvajalcu, državi izvora in 

blagovni znamki pa med verbalne elemente, kot prikazuje slika 7. Ugotovile so, da je 

embalažo mogoče obravnavati kot enega izmed najbolj dragocenih orodij v marketinških 

komunikacijah in da vrednotenje vizualnih in verbalnih podrobnosti elementov embalaže, 

upoštevajoč tudi časovni pritisk in individualne značilnosti potrošnikov, pomembno vpliva na 

potrošnikove nakupne odločitve.   

5.1.3 Področje plastične embalaže 

Danes si težko zamišljamo življenje brez plastike. Podatki Evropske komisije (2013) kažejo, 

da se je globalna proizvodnja plastike povečala iz 1,5 milijona ton na leto v letu 1950, na 245 

milijonov ton v letu 2008. Proizvodnja v zadnjih desetih letih je bila enaka proizvodnji v 

celotnem 20. stoletju. Po ocenah bo ob nespremenjenih razmerah do leta 2020 na trg 

Evropske unije danih 66,5 milijona ton plastike, globalna proizvodnja plastike pa bi se naj do 

leta 2050 celo potrojila. Ti podatki so zaskrbljujoči predvsem z vidika povečevanja plastičnih 

odpadkov. Ko pridejo v okolje, lahko tam ostanejo tudi več sto let. Po podatkih Šprajcarjeve, 

Horvatove in Kržana (2012) je bilo leta 2010 na svetu proizvedenih 265 milijonov ton 

plastike, od tega 57 milijonov v Evropi. Za informacijo dodajajo, da je bilo istega leta v svetu 

proizvedenih le 724.500 ton bioplastike. To predstavlja zelo majhen delež v primerjavi s 

konvencionalno plastiko, ki je bila proizvedena istega leta. Po napovedih naj bi proizvodnja 

biopolimerov v nekaj letih dosegla celo milijon ton letne proizvodnje. 

Restriktivna zakonodajna politika, zahteve po zmanjševanju količin odpadne embalaže, težnje 

podjetij po celostni podobi, razvoj trga in predvsem zahteve in pobude potrošnikov po 

trajnostni rabi virov so prispevali k razvoju in uporabi okolju primernejše trajnostne 

embalaže, ki predstavlja širši pojem od okolju prijazne embalaže. Ta, poleg varovalne 

funkcije, dodatno vključuje tudi funkcijo varovanja virov. Mustafa et al. (2012) ločijo tri 

glavne cilje trajnostne embalaže: biti mora varna in skladna s predpisi, stroškovno učinkovita 

in v dolgoročno podporo človeškemu zdravju ter okolju. Marsh in Bugusujeva (2007) gresta 

še globlje in se znotraj trajnostne embalaže osredotočata na embalažo za pakiranje živil, kjer 

navajata kot njeno glavno vlogo zaščito hrane pred zunanji vplivi in poškodbami ter 

zagotovitev informacij o sestavinah izdelka. Funkciji sledljivosti in udobja sta po njunih 

besedah sekundarnega pomena. Glavne cilje pri embalaži za pakiranje živil najdeta v 

zadovoljevanju zahtev proizvajalcev in želja potrošnikov glede stroškovne učinkovitosti, 

ohranjanju varnosti hrane in minimiziranju vplivov na okolje.  

Plastika je material, katerega glavna sestavina so polimeri, ki se delijo na naravne in umetne 

oziroma sintetične polimere (Šprajcar, Horvat in Kržan 2012; Radonjič 2008, 50–51). 

Polimerne plastične materiale ali z enim imenom plastiko deli Radonjič (2014, 43–45) na dve 
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glavni skupini: termoplaste ali plastomere in duroplaste ali duromere. Z vidika proizvodnje in 

uporabe v embalažnem sektorju so najbolj dominantni termoplasti; njihov surovinski vir sta 

neobnovljiva vira energije – nafta in zemeljski plin.  

Tehnološki razvoj je prispeval k uveljavitvi posebne skupine znotraj polimernih plastičnih 

materialov, skupine biološko razgradljivih materialov (Radonjič 2008, 51). 

Radonjič (2014) navaja: »Velike količine plastične embalaže, ki vsakodnevno nastajajo v 

globalnem merilu in določene tehno-ekonomske omejitve, ki jo spremljajo, zahtevajo 

razmislek o drugačnih alternativah glede zmanjševanja njihovega vpliva na okolje. Z 

razvojem biološko razgradljivih polimernih plastičnih materialov se ponujajo nove oziroma 

dodatne možnosti ravnanja z odpadno plastično embalažo. Potrebno pa je poudariti, da so 

tovrstni materiali kljub vse bolj intenzivnemu razvoju in vse širši uporabi še v fazi uvajanja. 

Njihov tržni delež je trenutno še majhen, tehnološki proizvodni procesi pa se hitro izboljšujejo 

in optimizirajo. Lahko jih proizvajajo iz koruze, pšenice, palminega olja, soje in krompirja ter 

drugih obnovljivih virov.« (Radonjič 2014, 48–49) 

Prednosti in pomanjkljivosti plastične embalaže so razvidne iz razpredelnice na sliki 8. 

Prednosti Pomanjkljivosti 

o Nizka gostota, 

o velika prilagodljivost za oblikovanje, 

o visoka proizvodnost, 

o možnost prilagajanja mnogim sistemom 

izdelave embalaže in kombiniranje z drugimi 

embalažnimi materiali, 

o sorazmerno nizka cena, 

o sorazmerno velika obstojnost proti 

kemikalijam in zunanjim vplivom, 

o prosojnost, 

o možnost pestrih dekorativnih učinkov, 

o dobre mehanske lastnosti, 

o možnost kvalitetnega tiska, 

o razvoj biorazgradljivih polimerov. 

o Večinoma nezadovoljive zaporne lastnosti za 

pline, 

o toplotna nestabilnost, 

o toplotno mehanska razgradnja pri reciklaži, 

o različna obstojnost proti agresivnim medijem in 

topilom, 

o pri veliko različnih vrstah polimerov otežena 

reciklaža, ker se med sabo ne mešajo, 

o možna zdravstvena oporečnost nereagiranih 

monomerov. 

 

Slika 8: Prednosti in pomanjkljivosti polimerne plastične embalaže 

Vir: Radonjič 2014, 45. 

V naši raziskavi smo se osredotočili na področje plastične embalaže, kjer prevladujejo 

nizkocenovni izdelki za enkratno uporabo. Znotraj tega smo natančno preučili vlogo in pomen 

biorazgradljive plastične embalaže. Poudarek smo dali na biorazgradljivo embalažo iz 

polimernega materiala PLA, ki je namenjena pakiranju živil za enkratno uporabo. Preučili 

smo trženjsko strategijo na tem segmentu in opisali primere neprimernega in neetičnega 

oglaševanja, ki vodi v zavajanje potrošnikov. 
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5.2 Vloga in pomen biorazgradljive plastične embalaže 

Po podatkih Lazarevica et al. (2010) je bilo v letu 2007 polovico odpadne plastične embalaže 

odvržene na odlagališča; 20 odstotkov je bilo reciklirane, le 30 odstotkov pa je je bilo 

pretvorjene nazaj v energijo. Zaskrbljujoči podatki predstavljajo izziv in spodbudo za 

drugačen način razmišljanja.  

Danes se zdi mnogim, da je cel svet zapakiran v plastiko, saj skorajda ni živilskega izdelka, ki 

do potrošnika ne bi prispel v plastični embalaži. Zaradi interesa po zmanjšanju odpadne 

plastike so dolgoročni cilji razvojno naravnanih proizvajalcev polimerov usmerjeni v razvoj 

biorazgradljivih polimernih materialov, ki predstavljajo osnovo biorazgradljivim embalažnim 

izdelkom, ki so namenjeni enkratni uporabi (Barić 2004). Sposobnost biorazgradljivosti 

polimerov je določena z njihovo strukturo in ni odvisna od osnovnih materialov, iz katerih so 

proizvedeni (Voevodina in Kržan 2013). 

V javnosti je zelo prisotno mešanje naslednjih pojmov: bioosnova, biorazgradljivost in 

kompostabilnost, ki zahtevajo dodatno razlago pred nadaljevanjem. Po definiciji European 

Bioplastics e. V. označujemo s pojmom bioplastika polimere, ki temeljijo na obnovljivih virih 

(glede na izvor surovinskega vira) ter biološko razgradljive in kompostirne polimere ne glede 

na izvor osnovne surovine (Radonjič 2014, 49). 

Obstajajo tri skupine bioplastike: 

– polimeri, ki so proizvedeni iz biomase in biološko razgradljivi, kamor spada tudi PLA; 

– polimeri, ki so proizvedeni iz fosilnih virov, vendar so biorazgradljivi; 

– polimeri, ki so v celoti ali delno proizvedeni iz biomase oziroma obnovljivih virov, vendar 

niso biološko razgradljivi (Enders in Sieber-Raths 2008, po Radonjič 2014, 49). 

Bioplastika je torej lahko razgradljiva, ali pa tudi ne. Pri tem njeno biološko razgradljivost 

oziroma kompostabilnost opredeljujemo s kriteriji, ki zadostijo standardiziranim znanstvenim 

kriterijem biološke razgradnje in sposobnosti kompostiranja (Radonjič 2014, 50). 

Biološko razgradnjo opisuje Kržan (2012) kot specifično lastnost polimerov, iz katerih so 

sestavljeni plastični materiali. Označuje jo kot proces degradacije polimernih materialov pod 

vplivom biotskih ali živih dejavnikov. Dovzetnost polimerov za biorazgradnjo je, po njegovih 

trditvah, odvisna od kemijske strukture polimernega materiala. Zmotno je torej razmišljanje, 

da so vsi biorazgradljivi polimeri narejeni iz obnovljivih virov. 

Biorazgradljivost ali bioosnovanost nista sinonima za okoljsko sprejemljivost, je odločna 

Rujnić-Sokelejeva (2007). Za ugotovitev vpliva izdelka na okolje je potrebna analiza 

okoljskega cikla izdelka. Po njeni oceni je biorazgradljivost le dodatna funkcija embalaže, ki 

ne sme biti odvisna od vira surovine in nikakor ne predstavlja rešitve za problematiko 

odpadkov. Pravi, da se je potrebno izogibati diskriminaciji katerega koli materiala, zgolj 

zaradi njegove osnove. Odpadki namreč niso težava zaradi materiala, temveč predvsem zaradi 
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potrošnikov, ki so do te problematike brezbrižni. Rujnić-Sokelejeva (2012) dodaja, da sploh 

ni pomembno, da je nekaj biorazgradljivo ali kompostirno, ampak ali bo tisto nekaj tudi v 

resnici nekoč biorazgrajeno ali kompostirano. Tudi Kržan (2012) opozarja, da biorazgradljivo 

ni vedno kompostirno, kompostirno pa je vedno tudi biorazgradljivo. 

Po podatkih Comstocka et al. (2004, po Ruban 2009) je trg plastične embalaže za pakiranje 

živil najhitreje rastoč med sektorji uporabe plastike. Za zadovoljitev naraščajočega 

povpraševanja po predelanih materialih, namenjenih ponovni uporabi in naravnih embalažnih 

materialih ter za ugoditev zahtevam potrošnikov po varnejši in bolj kvalitetni hrani, se 

razvijajo mnogi novi embalažni materiali in tehnologije. Primeri takih embalažnih materialov 

so polimeri na biološki osnovi, ki izvirajo iz kmetijskih ali morskih virov (Cha-Chinnan 2004, 

po Ruban 2009). Eden takšnih biopolimerov je tudi PLA. 

5.3 Biorazgradljiva PLA embalaža za enkratno uporabo, namenjena pakiranju živil 

Po Carvalho Vieira et al. (2015) sodi pakiranje hrane v študij trženja, saj se osredotoča na 

vprašanja, kot so skrb za okolje, tok trendov in zdrave prehranjevalne navade potrošnikov.  

Začetki proizvodnje poliestrov iz mlečne kisline segajo v leto 1932. Do leta 1980 je bila 

njihova uporaba zaradi visokih proizvodnih stroškov omejena zgolj na področje medicine. 

Velik preboj v proizvodnih tehnologijah in nižanje stroškov biološko proizvedene mlečne 

kisline sta privedla do velikega porasta proizvodnje biorazgradljivih polimerov za 

nemedicinsko uporabo. Eden takšnih biopolimerov je PLA, katerega glavne lastnosti so 

kristalna čistost, dobre mehanske lastnosti, transparentnost in visoka stopnja razgradljivosti. 

Zaradi teh prednosti je primeren oziroma uporaben predvsem za izdelke, ki so v neposrednem 

stiku z živili daljše časovno obdobje. Trenutno se uporablja v proizvodnji embalažnih 

izdelkov, kot so termoformirani kontejnerji, plastenke, jedilni pribor, lončki ipd. Njegovo 

širšo uporabo ovirajo predvsem slabše zaporne lastnosti in nizka temperaturna obstojnost  

(Gross in Bhanu 2002; Radonjič 2008, 63–65).  

Svetovna prodaja predelane hrane je po podatkih Mahalika (2014) že dosegla več kot dve 

milijardi dolarjev, od tega samo pakirana živila milijardo dolarjev. Gross in Bhanu (2002) 

vidita prihodnost predvsem v biorazgradljivih polimerih, ki bi lahko nadomestili ekvivalentno 

količino polimerov na bazi naftnih derivatov. To bi pomembno vplivalo na zmanjšanje emisij 

fosilnih goriv, saj bi se po njunih podatkih emisije ogljikovega dioksida zmanjšale celo za 

deset milijonov ton. Voevodina in Kržan (2013) verjameta, da bi prehod na uporabo 

obnovljivih virov za proizvodnjo polimerov prispeval k zmanjšanju učinka tople grede, kar bi 

omogočilo ohranitev mineralnih virov za prihodnje generacije.  

Ne glede na to, da ima večina biopolimerov enakovredne mehanske lastnosti 

konvencionalnim polimerom, kot so PP, PS in PET, komercializacijo biorazgradljive 

embalaže še vedno ovira konkurenčna embalaža iz obstoječih polimerov, ki je cenejša in 
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potrošnikom že poznana, pojasnjujejo Song et al. (2009). To se bo po ocenah Grossa in 

Bhanuja (2002) spremenilo že zelo kmalu. Menita, da bo obseg proizvodnje leta 2020 znašal 

3,6 milijarde kilogramov na leto. Številne študije o PLA embalaži dokazujejo, da gre za 

ustrezen ekvivalent nekaterim konvencionalnim embalažnim izdelkom za pakiranje živilskih 

proizvodov. Na osnovi pregleda trenutnih aplikacij je evidentno, da je PLA, izmed različnih 

bio materialov na trgu, najbolj komercialno uporabljen (Peelman et al. 2013).  

Vsak izdelek ima dobre in slabe strani in tako tudi biorazgradljivi materiali. Če bi proizvodnja 

biorazgradljivih polimerov absorbirala višek poljedelskih proizvodov v obliki ostankov in 

odpadkov, bi se podvojil njihov pozitiven učinek. V kolikor pa bi bilo potrebno poljedelske 

kulture razvijati namensko za industrijsko predelavo, bi bil končni učinek negativen, opozarja 

Barićeva (2004). Tudi Rujnić-Sokelejeva (2007) se strinja, da je le še vprašanje časa, kdaj bo 

prišlo do nasprotij interesov, glede na to, da se bodo obdelovalne površine delile na tiste za 

vzgojo poljedelskih kultur za hrano in tiste, ki bodo služile za proizvodnjo bio goriv in kot 

surovinski vir za plastiko. Pravi, da se sicer biorazgradljivi materiali iz obnovljivih virov v 

naravnem okolju popolnoma in hitro razgradijo ter so zato za okolje primernejši kot plastični 

materiali na osnovi fosilnih goriv, a hkrati opozarja, da niso vsi biorazgradljivi materiali tudi 

kompostirni. S tem se strinjajo tudi Song et al. (2009) in Kržan (2012). Kompostirni plastični 

materiali so po trditvah Rujnić-Sokelejeve (2007) tisti, ki so razgradljivi z delovanjem 

bioloških procesov med kompostiranjem. Eden takšnih je tudi polimer mlečne kisline, ki je 

narejen iz biomase ter je biorazgradljiv in kompostiren. PLA po biološki razgradnji razpade 

na ogljikov dioksid, anorganske komponente in biomaso, brez škodljivih primesi (Rujnić-

Sokele 2007; Gross in Bhanu 2002; Peelman et al. 2013). 

Da bi bila plastika primerna za kompostiranje, mora ustrezati kriterijem biorazgradnje. To 

pomeni, da se mora razgraditi na ogljikov dioksid, vodo in biomaso enako hitro kot celuloza. 

Slika 9 prikazuje potek kroženja sestavin biorazgradljivih polimernih materialov v okolju. 

Biorazgradnja se potrdi z merjenjem ogljikovega dioksida, ki nastane z biorazgradnjo plastike 

med določenim obdobjem. Normativ standarda SIST EN 13432 zahteva 90 odstotno 

razgradnjo v devetdesetih dneh in se nanaša na industrijsko kompostiranje, ki je eden od 

najvažnejših postopkov predelave odpadkov (Radonjič 2014, 50). Razgradnja se izvaja v 

centraliziranih obratih za kompostiranje večjih količin bioodpada, kjer obstaja možnost 

vzpostavitve visokih temperatur med 60 °C in 65 °C ter izvedbe kompostiranja v aerobnih 

pogojih, torej ob prisotnosti kisika. To pa predstavlja težavo, saj ima zelo malo potrošnikov 

dostop do takšne vrste objektov za kompostiranje (Rujnić-Sokele 2007; Royte 2006). Z 

njunimi navedbami sovpada tudi mnenje Grossa in Bhanuja (2002), ki pravita, da bo v 

prihodnosti potrebno delati na razvoju bioaktivnih okolij. Objekti za predelavo organskih 

odpadkov so nesporno bistvenega pomena za prihodnost zdravja našega ekosistema. 
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Končni izdelki 

                                                     Proizvodnja          Zbiranje bioloških    

                                                                                                                                         odpadkov          

 

           Polizdelki         Kompostarna 

Energetska predelava 

        Proizvodnja (predelava)       Biorazgradnja                                 

Sonce 

        Obnovljivi surovinski viri: škrob …             CO2, H2O, biomasa 

 

         Predelava                Fotosinteza 

  Kmetijski pridelki 

 

Slika 9: Kroženje sestavin biorazgradljivih polimernih materialov v okolju  

Vir: IBAW 2005, v Radonjič 2014, 51. 

Rezultati različnih raziskav kažejo, da je selekcioniranje biološko razgradljive embalaže in 

tiste, ki je biološko razgradljiva pod kontroliranimi pogoji v objektih za kompostiranje, 

bistvenega pomena. Razlikovanje bi bilo potrebno po mnenju Songa et al. (2009) podpreti z 

označevanjem shem ter izobraževanjem in obveščanjem potrošnikov.  

Rujnić-Sokelejeva (2007) vidi veliko težavo v nizki diferenciaciji OPS, PET in PLA 

embalaže. Na prvi pogled jih namreč ni mogoče razlikovati, zato obstaja velika verjetnost, da 

jih bodo potrošniki odlagali skupaj. Poudarja, da zato biorazgradljivost še ni rešiteljica 

problemov z odpadno embalažo. Težava namreč ni le v vrsti materiala, temveč predvsem v 

potrošnikih in družbi kot celoti. Ti namreč še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti ločevanju 

odpadkov.  

5.4 Trženjska strategija biorazgradljive PLA embalaže za enkratno uporabo 

Po ugotovitvah Nidoumolu et al. (2009) so številna podjetja zmotno prepričana, da se s tem, 

ko postajajo okolju prijazna, zmanjšuje njihova konkurenčnost zaradi večjih stroškov.  

Managerji v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) in tudi v Evropi menijo, da jih 

fokus na trajnostno poslovanje in razvoj zelenih izdelkov postavlja v slabši položaj v razmerju 

do tekmecev v državah v razvoju, ker se ti ne soočajo z istimi pritiski. Večina vodstev tako 

obravnava potrebo, da postanejo trajnostno naravnana podjetja, kot družbeno odgovornost, ki 

je ločena od poslovnih ciljev. Po preučevanju trajnostnih pobud tridesetih velikih korporacij 

so dokazali, da je trajnost dejansko vez med organizacijskimi in tehničnimi inovacijami, in da 

prinaša koristi. Podjetja zmanjšujejo inpute v procesih, ustvarjajo dodatne prihodke zaradi 
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nove dodane vrednosti in ustvarjajo nove posle. Ugotovili so, da razvojno usmerjena podjetja 

vidijo trajnost kot novo mejo inovacij in da spreminjajo način mišljenja o izdelkih, 

tehnologijah, procesih in poslovnih modelih. Trajnostni razvoj je po njihovem prepričanju 

brez alternative. Pujari (2004) razlaga, da je prišlo v zadnjih letih do poudarka na »win-win« 

okoljskih strategijah, pri čemer gredo okoljske prednosti izdelka z roko v roki s tehnično in 

gospodarsko učinkovitostjo podjetij. Izdelki, katerih proizvodnja in uporaba povzročata manj 

energije, manj inputov in manj outputov v obliki odpadkov, so stroškovno učinkoviti tako za 

potrošnika kot tudi za proizvajalca.   

Predpogoj za uspešnost inovacij v embalažni industriji je marketing, saj promovira izdelke na 

konkurenčnem trgu in povečuje izbiro za potrošnike. Ti iščejo embalažo, ki ponuja priročne 

lastnosti, kot so tesnilnost, enostavnost odpiranja in transporta ter prepoznavnost, razlagata  

Marsh in Bugusujeva (2007).  

Slika 10 prikazuje primer reklamnega letaka biorazgradljive embalaže iz različnih materialov.  

 

Slika 10: Reklamni letak izdelkov iz biorazgradljivih materialov 

Vir: Ecopack 2017. 

Embalaža mora izstopati iz množice, komunicirati, igrati na čustva, zapeljevati in zapeljati. 

Simbolizirati mora vrednosti, ki jih želi podjetje vsaditi v potrošnikovo zavest. Močneje kot 

bo neka ideja ponazorjena z embalažo, hitreje jo bodo potrošniki sprejeli za svojo. Embalaža s 

prepoznavnim slogom, obliko, grafično podobo in inovacijskimi potezami ima močan 

psihološki učinek na potrošnika, saj skozi svojo podobo izžareva bistvo blagovne znamke, 

njeno osebnost, slog, poslanstvo in filozofijo. V primeru embalaže gre za brezplačno 

oglaševanje, ki lahko učinkovito posreduje identiteto blagovne znamke (Korelc, 2010, 142–

145).  
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Zaradi svoje komunikacijske vrednosti je embalaža pomemben dejavnik v procesu odločanja. 

Nakupna namera je namreč odvisna od stopnje, do katere potrošniki pričakujejo, da jih bo 

izdelek zadovoljil med uporabo. Kakšen se jim zdi, je odvisno od komunikacijskih elementov, 

ki so postali ključ do uspeha večine trženjskih strategij (Silayoi in Speece 2004). 

Na vse vidike zelenih strategij, od nakupa okolju prijaznega izdelka, narave izdelka, 

embalaže, oglaševanja do promocije, vplivajo interesne skupine. Če želi neko podjetje postati 

okolju prijazno, mora imeti na prvem mestu svojih zelenih marketinških strategij interesne 

skupine, trdita Yazdanifard in Mercyjeva (2011) in pojasnjujeta, da je zeleni marketing orodje 

za varovanje okolja za prihodnje generacije. Podjetja morajo postati okolju prijazna v vseh 

segmentih svojega poslovanja, če želijo preživeti. Potrošniki se želijo namreč identificirati z 

okolju prijaznimi podjetji in so za drugačen življenjski slog pripravljeni plačati tudi višjo 

ceno. Zeleni marketing ni le orodje za varstvo okolja, temveč marketinška strategija.  

Na temo nakupnega vedenja potrošnikov v povezavi z okolju prijaznimi izdelki je bilo 

izvedenih več različnih raziskav. Rezultati študije, ki je bila izvedena v ZDA, so pokazali, da 

so kupci pripravljeni plačati višjo ceno za okolju prijazne izdelke – ključna je bila vloga 

oglaševanja (Kadlecek 1991, po Chaudhary 2014). Raziskava Neffa in Hallidaya (2000, po 

Chaudhary 2014) je pokazala ravno nasprotno, in sicer, da kupci niso pripravljeni plačati višje 

cene za okolju prijazne izdelke, saj menijo, da gre za nepreverjene izdelke. Tobler, Visschers 

in Siegrist (2011, po Magnier in Schoormans 2015) so ugotovili, da potrošniki ekološko 

pridelane hrane, pakirane v biorazgradljivi embalaži, verjamejo, da pomagajo preprečevati 

velike količine odpadne embalaže in imajo zato močan vpliv na okolje. Magnierjeva in 

Schoormans (2015) pa sta dokazala, da ekološki videz embalaže pozitivno vpliva na nakupne 

odločitve potrošnikov z visoko stopnjo ekološke ozaveščenosti, medtem ko vpliva na 

potrošnike z nizko ekološko ozaveščenostjo, nista zaznala. Daković (2010) navaja zanimivo 

dejstvo, da bio embalaža močno pospešuje prodajo izdelkov, kot sta na primer biološko 

pridelana hrana in pijača. FuiYeng in Yazdanifard (2015) pa menita, da bi morala podjetja 

svoje zaposlene, predvsem tržnike, usposobiti in izobraziti o učinkoviti promociji okolju 

prijaznih izdelkov. Zeleni marketing namreč pokriva širok nabor poslovnih aktivnosti in je po 

njunem mnenju podoben marketinškemu spletu. Verjameta, da lahko izvajanje zelenega 

marketinga pomaga podjetjem doseči konkurenčno prednost. Istega mnenja je tudi strokovna 

javnost, ki pravi, da bi morala podjetja proizvajati takšno embalažo, ki pri njeni proizvodnji 

ali odstranjevanju ne bi onesnaževala zemlje. Roytejeva (2006) konkretno za PLA predlaga, 

da bi težave z njenim odstranjevanjem lahko reševali s tremi koši v gospodinjstvu: eden bi bil 

za biorazgradljive odpadke, ki jih lahko kompostiramo, drugi za odpadke, ki se lahko 

reciklirajo in tretji za vse ostalo.  
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5.5 Greenwashing v primeru biorazgradljive PLA embalaže  

V preteklosti je imelo oglaševanje funkcijo informiranja potrošnikov o izdelkih, danes pa je 

glavna funkcija oglaševanja povečati prodajo izdelkov. Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 

318–319) opozarjajo, da podjetja pogosto uporabljajo zavajajoče oglase. Proizvajalci se v 

lovu za dobičkom ne ozirajo na posledice, ki jih lahko njihovi izdelki na dolgi rok povzročijo 

okolju. Do onesnaževanja okolja lahko namreč pride tako med samo proizvodnjo kot tudi med 

transportom, prodajo, uporabo ali po končani uporabi. Proizvajalci se na eni strani držijo 

zakonskih omejitev glede onesnaževanja okolja, na drugi strani pa izkoriščajo pomanjkljivosti 

v zakonodaji, s čimer povzročajo precejšnjo škodo. Zaradi nebrzdanega trošenja in s tem 

neomejene proizvodnje poskuša zakonodajalec omejiti nenadzorovano onesnaževanje okolja s 

predpisi, kar pa mu le delno uspeva (Možina, Tavčar in Zupančič 2010, 386). Področje 

ravnanja z odpadno embalažo je v Sloveniji urejeno z Uredbo o ravnanju z embalažo in 

odpadno embalažo (2006), ki je zavezujoča za proizvajalce kakor tudi za končne uporabnike. 

Živilsko predelovalna industrija se zaradi sprememb v globalnem okolju sooča z zahtevnimi 

izzivi; potrošniki so čedalje bolj pesimistični in nezaupljivi, a hkrati tudi preudarni in 

racionalni (Vukasović 2013, 89). Glavni razlog za njihov skepticizem glede okoljskih izjav je 

po mnenju Žurge in Forte Tavčarjeve (2013) treba iskati v nepreverjenih in zavajajočih 

trditvah, ki izhajajo iz pomanjkanja verodostojnosti in preglednosti »eko« oznak. Zakon 

namreč ne ščiti izrazov, kot sta »bio« in ekološko. Kot možen razlog navajata pomanjkanje 

informacij, ki bi potrošnike usmerile k okolju prijaznejšim izdelkom. Prepričani sta, da bi 

natančne in verodostojne oznake povečale zaupanje v okoljevarstvene izjave na izdelkih, kar 

bi izboljšalo informacijsko simetrijo med izdelovalci in potrošniki; to pa bi posledično 

vplivalo na potrošnikovo pripravljenost, plačati več za »zeleni« izdelek. 

Vrenčur, Repas in Zajc (2005, po Devetak 2007, 177) navajajo najpomembnejše omejitve 

oglaševanja: 

– oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom; 

– ne sme biti nedostojno; 

– primerjalno oglaševanje je pogojno dopustno; 

– ne sme biti zavajajoče; 

– biti mora v slovenskem jeziku, če ni drugače določeno s predpisom in 

– ne sme škodovati otrokom, ali izkoriščati njihovega zaupanja in neizkušenosti. 

V primerih neustreznega oglaševanja, zavajanja potrošnikov ali neupoštevanja Zakona o 

varstvu potrošnikov so za ukrepanje zadolženi tržni inšpektorat in pristojni inšpekcijski 

organi. Vse fizične in pravne osebe, ki v Sloveniji sodelujejo v procesu oglaševanja, so dolžne  

upoštevati in v praksi izvajati Slovenski oglaševalski kodeks (Devetak 2007, 179). 
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V Slovenskem oglaševalskem kodeksu (2009) je zapisano: 

– trditve, kot so »prijazen do okolja«, »biološka razgradljiv«, »organski« in podobno, so 

sprejemljive pod pogojem, da jih oglaševalci lahko dokažejo; 

– primerjave so dopustne, če oglaševalci lahko dokažejo, da izdelek pomeni izboljšavo v 

okoljskem pomenu glede na lasten ali konkurenčen izdelek; 

– trditve in primerjave lahko zavajajo, če so iz njih izpuščene pomembne informacije; 

– če znanstvena mnenja niso enotna, ali pa dokazi niso dokončni, mora biti to jasno 

razvidno iz oglaševanja. 

Nekatere organizacije v prizadevanju, da bi presegle tekmece po tržnem deležu in dobičku, na 

žalost prepoznavajo »going green« trend kot priložnost za uporabo vprašljivih taktik. Mitchell 

in Ramey (2011) domnevata, da se razlog za to skriva v tem, da so potrošniki pripravljeni 

plačati več za izdelek, ki je okolju prijazen, ali pa ga proizvaja družbeno odgovorno podjetje. 

Lažno prijaznost smatrata kot namerno dejanje, s katerim organizacija prikrije potencialno 

škodljive informacije in dostavi podatke tako, da uporabi lažen profil zelenega in okolju 

prijaznega podjetja. Potrošniška gibanja se trudijo preprečevati zavajajoče in nepošteno 

obnašanje oglaševalcev pri predstavljanju izdelkov. Oglaševanje namreč vpliva tako na 

potrošnikov odnos do sveta, v katerem živi, kot tudi na oblikovanje predstave o določenem 

izdelku ali storitvi (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 346). Hervertova (2010) ugotavlja, da 

imajo okoljska sporočila na potrošnike manjši vpliv kot tista, ki jih informirajo o tem, kako 

naj nakupujejo na »zelen« način. Razlaga, da bi se morale spremembe, ki bi potrošnike z 

okoljskimi vrednotami prepričale, da zares izbirajo okolju prijazne izdelke, izvajati na 

zakonodajni ravni. Tako kot ni dovoljeno laganje v reklamah, tudi ni dopustno dajanje 

nejasnih okoljskih izjav in uporaba zavajajočih zelenih oznak, ki bi ju bilo potrebno nadzirati. 

Semoličeva (2011) poudarja, da so okoljska vprašanja zelo kompleksna. Ukrepi, ki so na eni 

strani prijazni do okolja, mu lahko po drugi strani škodujejo, zato bi bilo potrebno 

problematiko obravnavati celostno, preden se naredi še več škode.  

Potrošniki vse pogosteje dvomijo v komercialna sporočila in vedno bolj verjamejo izkušnjam 

prijateljev in vrstnikov, ugotavljajo Ottmanova et al. (2006). Beseda (od ust do ust) je zaznana 

kot zelo kredibilna, še posebej v primeru, ko poskušajo potrošniki razumeti kompleksne 

inovativne izdelke. Internet, elektronska pošta, spletne strani, ocenjevalne strani izdelkov in 

druge digitalne platforme so dostopna skladišča informacij, ki odpirajo enostavne, a 

pomembne dostope do virov informacij o okolju prijaznih izdelkih in bi jih bilo potrebno 

uporabljati. 
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6 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA STRATEGIJE MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA ZA BIORAZGRADLJIVO PLASTIČNO EMBALAŽO  

Zbiranje podatkov je potekalo po načelih kvantitativne analize. Sredstvo zbiranja podatkov je 

bil anketni vprašalnik. Pri metodi zbiranja primarnih podatkov z vnaprej pripravljenim 

vprašalnikom je šlo za strukturirano spraševanje. Uspešnost strukturiranega spraševanja smo 

povečali s sestavo anketnega vprašalnika, ki smo ga razčlenili na devet stopenj: najprej smo 

sestavili spisek potrebnih primarnih podatkov, sprejeli odločitev o stopnji neposrednosti 

vprašanj in o obliki komuniciranja, določili vsebino posameznih vprašanj in obliko odgovorov 

nanje, oblikovali posamezna vprašanja, določili vrstni red vprašanj v vprašalniku, sprejeli 

odločitev o zunanjem videzu vprašalnika, preverili možnost popravljanja napak ter vprašalnik 

predhodno testirali (Radonjič in Iršič 2006, 391).  

Pri kvantitativni raziskavi gre v Solomon, Bamossy & Askegaard (1999, po Možina, Tavčar 

in Zupančič 2012, 371) za ciljno usmerjeni projekt, v katerem želi raziskovalec podati izjavo 

o razmerjih med spremenljivkami. Poudarek je na kvantitativnih informacijah, ki jih je 

mogoče posplošiti iz vzorca. Empirično raziskavo raziskovalci uporabljajo v primeru, ko 

želijo razumeti učinke različnih promocijskih vložkov na potrošnike, kar jim omogoča 

napovedovanje vedenja potrošnikov. 

Radonjič in Iršič (2006) navajata: »Marketinške raziskave so ključni element marketinških 

informacij. Informacije, ki služijo za odkrivanje in razumevanje tržnih možnosti in 

problemov, predstavljajo vez med potrošniki, odjemalci in drugimi javnostmi ter tržnikom; 

spodbujajo, izboljšujejo in vrednotijo tržne akcije, izboljšujejo razumevanje marketinga kot 

procesa in zagotavljajo večjo učinkovitost marketinških aktivnosti.« (Radonjič in Iršič 2006, 

629) 

6.1 Metodologija raziskave 

Za namene magistrske naloge smo v empiričnem delu izvedli kvantitativno raziskavo, kot jo 

opisujejo Easterby-Smith et al. (2007, 163–180), s pomočjo katere smo preučili strategijo 

marketinškega komuniciranja za biorazgradljivo plastično embalažo. Osredotočili smo se na 

tržni vidik biorazgradljive PLA embalaže za enkratno uporabo, namenjene pakiranju živil in 

dali poudarek na nakupno odločanje potrošnikov za tovrstne produkte z vidika njihove 

ekološke ozaveščenosti.  

S ciljem razjasnitve obstoječega stanja na omenjenem področju smo na podlagi preučitve 

sekundarnih virov pridobili potrebne informacije o prevladujočih dejavnikih, ki vplivajo na 

odločitve potrošnikov za nakup tovrstnih izdelkov. Lastne delovne izkušnje s področja 

proizvodnje embalaže iz polimernih materialov so nam omogočile konstruktiven pogled na 

specifičnost obravnavanega problema. 
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6.2 Vzorčenje 

Primarne podatke smo pridobili z anketiranjem potrošnikov v RS, ki živijo v zasebnih 

gospodinjstvih in so uporabniki embalaže. Po podatkih SURS (2015) je 1. januarja 2015 v 

820.541 zasebnih gospodinjstvih živelo 2.024.604 prebivalcev, kar predstavlja 98,1 odstotkov 

vseh prebivalcev v RS. Zaradi velikega števila potencialnih vprašancev smo kot način 

vzorčenja izbrali tehniko snežne kepe (t. i. snowball sampling), ki sodi med neslučajnostne 

vzorce. Iz majhnega kroga anketirancev smo na ta način, preko različnih spletnih omrežij, 

prišli do novih respondentov, ki so izpolnjevali zahtevana merila. V prvi krog vzorca smo 

izbrali 100 začetnih respondentov, ki so anketo posredovati še krogu svojih znancev in 

prijateljev. Z omenjeno tehniko smo vzorec povečali za več kot trikrat in na ta način dosegli 

prebivalce v vseh slovenskih regijah.  

Zaradi nepoznavanja rekrutiranih respondentov vzorec ni reprezentativen in ga zato ni možno 

posplošiti na celotno populacijo.  

6.3 Pilotna raziskava 

S spletno aplikacijo 1KA smo pripravili anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja zaprtega 

tipa z možnimi odgovori po Likertovi lestvici in vprašanja z več možnimi odgovori, na katera 

so respondenti odgovorili tako, da so izbrali enega ali več odgovorov izmed vnaprej 

ponujenih, praviloma medsebojno izključujočih možnosti. Zaključili smo ga z 

identifikacijskimi vprašanji, ki so se nanašala na demografske značilnosti subjekta 

raziskovanja. Vprašalnik smo najprej testirali na vzorcu desetih potrošnikov, ki se hkrati 

profesionalno ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo biorazgradljive plastične embalaže. S tem 

smo preverili relevantnost vprašalnika za dosego načrtovanih ciljev raziskave.   

6.4 Izvedba raziskave 

Po opravljeni pilotni raziskavi smo, z namenom nadaljnje razpršitve dosega, vprašalnike 

anketirancem poslali po elektronski pošti, preko socialnih omrežij in spletnih forumov. 

Anketiranje je potekalo od 04. do 07. 11. 2016. V štirih dneh smo zbrali 213 delno in 

popolnoma izpolnjenih vprašalnikov; 252 vrnjenih vprašalnikov je bilo neustreznih. Od vseh 

klikov na povezavo je celotno anketo izpolnilo 45,8 odstotkov respondentov. Končno število 

vprašalnikov, ki so bili uporabljeni v analizi, je bilo 213.  

6.4.1 Merski instrument 

Vprašanja smo oblikovali na osnovi pregleda sorodnih raziskav in znanstvenih člankov.  

Zajeli smo naslednje teme: 

- okoljsko ozaveščenost, 
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– družbeno odgovorno ravnanje podjetij in posameznikov, 

– ločevanje odpadkov, 

– uporabo obnovljivih virov energije, 

– uporabo biorazgradljive embalaže in 

– demografske podatke anketirancev. 

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbach α koeficientom. Zanesljivost pomeni 

lastnost vprašalnika, ki v primeru ponovljenega merjenja da enake ali približno enake 

rezultate. Da je vprašalnik zanesljiv, lahko govorimo v primeru, ko ima koeficient vrednost    

α = 0,7 ali več (Field 2009, 673–675). Nekateri avtorji omenjajo, da je vprašalnik visoko 

zanesljiv v primeru, ko je α > 0,8; če je 0,6 < α < 0,8, je vprašalnik srednje zanesljiv. V 

družboslovju so dovoljene tudi nekoliko nižje vrednosti (Šifrer in Bren 2010, 32). V našem 

primeru je stopnja zanesljivosti 0,618. To pomeni, da gre za srednje zanesljiv vprašalnik. 

6.4.2 Opis uporabljenih metod 

Podatke smo obdelali s pomočjo programskega paketa SPSS. S pomočjo opisne statistike smo 

opisali demografske značilnosti anketirancev in posamezne spremenljivke. Rezultate smo 

predstavili tekstualno vezano in v obliki slik ter razpredelnic. Posamezne sklope, merjene s 

spremenljivkami na 5-stopenjski lestvici, smo opisali s pomočjo povprečnih vrednosti 

odgovorov posameznih spremenljivk pripadajočega sklopa, ki so grafično predstavljene na 

paličnih grafikonih. Za preverjanje hipotez smo uporabili metodo deskriptivne statistike in 

statistične teste: hi-kvadrat test in t-test. Multivariantne statistične metode, korelacijsko 

analizo in analizo variance smo uporabili za dodatne analize. 

S pomočjo χ2 preizkusa se preverja povezanost parov dveh nominalnih ali ordinalnih 

spremenljivk (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 32). Test je ustrezen, če so izpolnjene 

naslednje posamezne predpostavke: največ 20 odstotkov celic ima lahko teoretično frekvenco 

manjšo od 5; podatki morajo biti neodvisni; nobena celica ne sme imeti pričakovane 

frekvence manjše od 1 (Field 2009, 692). Če pogoji za izvedbo tega testa niso izpolnjeni, se 

uporabi alternativni test, t. i. Kullbackov 2Î preizkus (»likelihood ratio«), ki je nadomestek χ2 

preizkusa (Field 2009, 690).  

Za primerjavo razlik v povprečju med dvema spremenljivkama smo uporabili t-test za dva 

odvisna vzorca. Uporabili smo ga za preverjanje domnev o povprečnih vrednostih 

spremenljivk (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 47).  

Analiza variance (ANOVA) je preizkus, s katerim smo preverili razlike v povprečni vrednosti 

spremenljivke v treh ali več skupinah (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 53). V 

primeru, da so bile variance v skupinah enake, smo interpretirali F-test in pripadajočo 

statistično značilnost, v nasprotnem primeru pa Robust Welch test. Za pravilen izbor med 

enim in drugim smo uporabili Levenov test homogenosti varianc, upoštevajoč stopnjo 
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značilnosti. Povezanost med pari številskih spremenljivk smo preverili z uporabo 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki se nahaja na intervalu med – 1 in 1, kjer – 1 

predstavlja negativno povezanost, 1 pa pozitivno povezanost. V primeru, da je vrednost 

koeficienta 0, povezanosti med spremenljivkama ni; ± 0,1 predstavlja šibko povezanost, 

vrednost ± 0,3 srednje močno povezanost, vrednost ± 0,5 pa močno povezanost spremenljivk 

(Field 2009, 173).  

6.5 Analiza podatkov raziskovanja, interpretacija rezultatov in preverjanje hipotez 

6.5.1 Opis vzorca 

Največji delež v vzorcu, 24,9 odstotkov, so predstavljali anketiranci stari med 50 in 60 let. 

23,3 odstotni delež so predstavljali anketiranci, stari med 40 in 50 let, 20,7 odstotkov jih je 

imelo več kot 60 let, 16,1 odstotka je bilo starih nad 30 do 40 let, 13,0 odstotni delež jih je 

imelo med 20 in 30 let in 2,1 odstotka anketirancev je bilo starih do 20 let. Navedeni podatki 

so razvidni s slike 11. 

 

Slika 11: Starost anketirancev (n = 193)  

Med anketiranci je največji, 30,4 odstotni delež tistih anketirancev, ki so imeli srednješolsko 

izobrazbo. 1,0 odstotek vzorca je imel končano osnovnošolsko izobrazbo, 4,1 odstotek 

anketirancev poklicno izobrazbo, 20,6 odstotkov anketirancev dokončano višješolsko 

izobrazbo, 19,6 odstotkov anketirancev visoko šolo, 17,5 odstotkov anketirancev zaključeno 

univerzitetno izobrazbo, 6,2 odstotka anketirancev v vzorcu pa je imelo končan magisterij ali 

specializacijo; le 0,5 odstotkov anketirancev je imelo zaključen doktorat. Rezultate  prikazuje  

slika 12. 
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Slika 12: Izobrazba anketirancev (n = 194)  

Anketni vprašalnik so, kot je prikazano na sliki 13, v največji meri izpolnjevali zaposleni 

(67,7 odstotkov). Tem so sledili upokojenci (20,8 odstotkov), študenti (6,3 odstotke), 

nezaposleni (4,2 odstotka) in dijaki (1,0 odstotek). 

 

Slika 13: Status anketirancev (n = 192)  
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6.5.2 Opisna statistika 

Stališča potrošnikov glede okoljevarstvene problematike 

V nadaljevanju smo predstavili ostale odvisne in neodvisne spremenljivke vključene v 

raziskavo. Slika 14 prikazuje deleže in povprečne vrednosti (M) odgovorov glede strinjanja s 

posameznimi sklopi vprašanj.  

 

Slika 14: Deleži in povprečne vrednosti odgovorov za trditve (n = 211)  

Evidentno je, da je bil kar 77,5 odstotni delež anketirancev mnenja, da je zelo pomembno 

ohranjanje naravne funkcije ekosistema. Temu sledita družbeno odgovorno ravnanje podjetij 

in posameznikov z 72,4 odstotki ter okoljska ozaveščenost z 67,3 odstotki. Anketirance smo 

prosili, da ocenijo, kako pomembni so zanje spodaj našteti dejavniki. Stopnjo pomembnosti 

dejavnika so ocenjevali na lestvici: 1 – Sploh ni pomemben, 2 – Malo pomemben, 3 – Niti 

nepomemben niti pomemben, 4 – Pomemben,  5 – Zelo pomemben. V povprečju so se 

anketiranci nadpovprečno strinjali z vsemi temami, saj znaša povprečje v vseh primerih nad 4. 

Najvišje strinjanje se nanaša na trditev »Družbeno odgovorno ravnanje podjetij in 

posameznikov (M = 4,7)« in »Ohranjanje naravne funkcije ekosistema (M = 4,7)«, vse ostale 

trditve imajo povprečje M = 4,6.  

Nakupne odločitve in navade potrošnikov 

V nadaljevanju smo anketirance povprašali, kako pogosto nakupujejo pakirane živilske 

izdelke (slika 15). Izkazalo se je, da jih je kar 48,3 odstotke takšnih, ki pakirane živilske 

izdelke nakupujejo vsaj enkrat tedensko. 20,1 odstotek je takih, ki jih kupujejo več kot 2–3 
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krat tedensko, 18,7 odstotkov vsaj enkrat mesečno, 9,1 odstotek vsak dan, 2,9 odstotkov 

nekajkrat letno, zgolj 1,0 odstotek anketirancev pa je takšnih, ki pakirane živilske izdelke 

nakupujejo manj kot enkrat letno. 

 

Slika 15: Pogostost nakupovanja pakiranih živilskih izdelkov – deleži (n = 209)  

Anketiranci najpogosteje kupujejo naslednja pakirana živila, kot prikazuje slika16:  

– mlečne izdelke – 35,1 odstotek; 

– testenine – 14,4 odstotke; 

– mesne in delikatesne izdelke – 13,5 odstotkov; 

– slaščice, kekse, torte – 10,6 odstotkov; 

– manj pa druge.  

 

Slika 16: Vrsta pakiranih živilskih izdelkov – deleži (n = 208) 

V nadaljevanju smo anketirance spraševali, ali so pri izbiri pakiranih živil pozorni na vrsto 

embalaže. Večina anketirancev, 40,9 odstotkov, jih je odgovorilo, da so občasno pozorni na 

vrsto embalaže pri izbiri pakiranih živil. 29,8 odstotkov jih je vedno pozornih, 27,4 odstotke 
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ni pozornih na vrsto embalaže, 1,9 odstotkov pa jih je glede navedene tematike 

neopredeljenih; v komentarju se navezujemo na sliko 17.  

 

Slika 17: Vrsta embalaže pakiranih živilskih izdelkov – deleži (n = 208)  

Anketirance smo povprašali po mnenju, katera vrsta embalaže sem jim zdi bolj primerna za 

pakiranje živilskih izdelkov (slika 18).  

V 79 odstotkih so se strinjali, da je najprimernejša vrsta embalaže biorazgradljiva plastična 

embalaža. Z 63,9 odstotki ji sledi steklena embalaža, z 59,5 odstotki papirna embalaža in s 

55,4 odstotki kartonska embalaža. Med manj primerne vrste embalaže so anketiranci uvrstili 

kovinsko embalažo (Ne – 57,5 odstotkov), leseno embalažo (Ne – 25,4 odstotke) in plastično 

embalažo (Ne – 25,1 odstotek).   

 

Slika 18: Primernost vrste embalaže pakiranih živilskih izdelkov – deleži (n = 200)  
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Slika 19 prikazuje deleže in povprečne vrednosti (M) odgovorov glede strinjanja s 

posameznimi sklopi vprašanj.  

 

Slika 19: Nakupna odločitev o vrsti embalaže – deleži (n = 197)  

Kar 46,7 odstotkov anketirancev je menilo, da je pri nakupni odločitvi za embalažo za 

pakiranje živil zelo pomemben dejavnik biorazgradljivosti. Sledita mu dejavnika uporabnost 

(45,3 odstotki) in kvaliteta (40,6 odstotkov). Anketirance smo zaprosili, da ocenijo, kako so 

pomembni za njihove nakupne odločitve glede embalaže za pakiranje živil, posamezni 

definirani dejavniki. Stopnjo pomembnosti dejavnika so ocenjevali na lestvici: 1 – Sploh ni 

pomemben, 2 – Malo pomemben, 3 – Niti nepomemben niti pomemben, 4 – Pomemben, 5 – 

Zelo pomemben. V povprečju so se anketiranci nadpovprečno strinjali z vsemi od definiranih 

dejavnikov. V negativnem smislu izstopata le dejavnika ekodizajn (M = 3,0) in barva (M = 

2,6). Najvišje strinjanje se nanaša na naslednje lastnosti embalaže: uporabnost (M = 4,3), 

kvaliteta (M = 4,3) in biorazgradljivost (M = 4,2); visoko rangirane pa so tudi: ponovna 

uporaba (M = 4,0), skladnost z zakonodajo (M = 3,9) in cena (M = 3,7).   

Biorazgradljiva embalaža 

V nadaljevanju smo anketirance spraševali po faktorjih, ki bi po njihovem mnenju povečali 

prepoznavnost biorazgradljive embalaže za pakiranje živil (slika 20). Kar 81,2 odstotka 

anketirancev je bilo mnenja, da bi prepoznavnost biorazgradljive embalaže najlažje dosegli z 

napisom »biorazgradljiva embalaža«. 67 odstotkov jih je menilo, da bi se prepoznavnost 

povečala z dodano oznako »okolju prijazen izdelek«, 60,8 odstotkov anketirancev pa je 

izbralo kot najprimernejši faktor prepoznavnosti simbol za biorazgradljivost. Le 35,9 
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odstotkov anketirancev je ocenilo, da bi bila za večjo prepoznavnost izdelka primerna etiketa 

s specifikacijo lastnosti.  

 

Slika 20: Prepoznavnost biorazgradljive embalaže – deleži (n = 197)  

Primerjalno gledano so potrošniki v 52,8 odstotkih pripravljeni za biorazgradljivo embalažo 

odšteti enak znesek kot za navadno embalažo. Delež anketirancev, ki so pripravljeni odšteti 

enkrat več, znaša 26,1 odstotek. Dvakrat večji znesek bi jih bilo pripravljenih plačati 2,5 

odstotkov, zgolj 0,5 odstotkov anketirancev pa bi bilo pripravljenih plačati tudi trikrat več. Za 

6,5 odstotkov anketirancev cena embalaže ni pomembna, 11,6 odstotkov anketirancev pa jih 

je glede omenjene problematike neopredeljenih (slika 21). 

 

Slika 21: Ustreznost cene biorazgradljive embalaže – deleži (n = 199)  
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Anketirance smo povprašali, ali bi po njihovem mnenju določeni specificirani viri informacij 

vplivali na prepoznavnost in povečanje odjema biorazgradljive plastične embalaže za 

pakiranje živil. Prikaz rezultatov je na sliki 22. 

 

Slika 22: Viri informacij, ki vplivajo na prepoznavnost biorazgradljive embalaže – 

deleži (n = 195)  

Izkazalo se je, da so ključni viri informacij, ki jih anketiranci smatrajo kot dovolj vplivne: 

– izkušnje uporabnikov; takšnega mnenja je bilo 73,8 odstotkov anketirancev; 

– digitalni mediji; zanje se je opredelilo 58,3 odstotke anketirancev; 

– svetovanje prodajnega osebja je izbralo 57,6 odstotkov; 

– tiskani mediji se zdijo primerni za 56,2 odstotkov anketirancev; 

– marketinško komuniciranje proizvajalca končnih živilskih izdelkov pa so izbrali 51,3 

odstotki izmed njih. 

Kot manj ustrezen vir informacij so anketiranci navedli strokovne službe.  

Ocenili so, da bi jih k nakupu biorazgradljive embalaže najbolj pritegnili brezplačni vzorci 

(26,3 odstotke), reklamne akcije (17,7 odstotkov) ter tiskani oglasi in oglasi na televiziji 

oziroma radiu (17,2 odstotka). Ostale možnosti se jim zdijo nekoliko manj primerne, kar 

prikazuje slika 23.  
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Slika 23: Motivacija za nakup izdelka v biorazgradljivi embalaži – deleži (n = 198)  

Anketirance smo prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo z navedenimi trditvami (slika 

24). Stopnjo strinjanja so podali na lestvici od 1 do 3. Pri tem je bila 1 – Sploh se ne strinjam, 

2 – Niti se ne strinjam niti se strinjam, 3 – Popolnoma se strinjam. V 64 odstotkih so se 

strinjali s trditvijo, da občasno uporabljajo biorazgradljivo embalažo v gospodinjstvu. 41,5 

odstotkov anketiranih je potrdilo, da občasno uporabljajo plastično embalažo v gospodinjstvu. 

Manjšina izmed anketirancev (6,6 odstotkov) v gospodinjstvu ne uporablja niti plastične niti 

biorazgradljive embalaže. 

 

Slika 24: Uporaba biorazgradljive embalaže – deleži (n = 189)  
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Anketiranci nakupne odločitve za biorazgradljivo embalažo za pakiranje živil sprejemajo 

instinktivno. Takšnih je 32 odstotkov izmed njih. Rutinsko sprejema odločitve 19,1 odstotkov 

anketirancev. 15,5 odstotkov jih o tem niti ne razmišlja, 14,9 odstotkov pa je takšnih, ki 

sprejemajo odločitve glede na priporočila uporabnikov, kot je prikazano na sliki 25. Ostale 

odločitve so manj izrazite. 

 

Slika 25: Nakupne odločitve za biorazgradljivo embalažo – deleži (n = 194)  

Anketiranci so v 42,5 odstotkih mnenja, da so okoljske oznake embalaže, ki jih uporabljajo 

proizvajalci in prodajalci, zavajajoče. Da so zaupanja vredne, jih meni 28,5 odstotkov. 16,6 

odstotkov anketirancev jih dojema kot resnične, 2,6 odstotka pa kot neresnične. Preostalih 9,8 

odstotkov anketirancev o omenjeni problematiki ni imelo izoblikovanega mnenja. Navedene 

deleže lahko razberemo s slike 26. 

 

Slika 26: Okoljske oznake embalaže – deleži (n = 193)  
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6.5.3 Preverjanje hipotez 

H1: Biorazgradljivost plastične embalaže je za potrošnika pomembnejša za nakupno 

odločitev kot drugi dejavniki, kot so cena, kvaliteta, uporabnost, barva, možnost ponovne 

uporabe, ekodizajn in skladnost z zakonodajnimi zahtevami.  

Slika 27 prikazuje, da se najvišje strinjanje nanaša na lastnosti embalaže, kot so uporabnost 

(M = 4,30), kvaliteta (M = 4,32) in biorazgradljivost (M = 4,22).  

 

*Statistično značilne razlike v primerjavi z lastnostjo biorazgradljivost embalaže. 

Slika 27: Nakupna odločitev glede na lastnost embalaže – povprečja (n = 197)  

T-test za dva odvisna vzorca je statistični test, s katerim smo preverjali povprečno vrednost 

spremenljivke na enakem vzorcu oziroma enaki skupini ljudi. Vzorca sta bila med seboj 

odvisna, saj je bila meritev narejena na naboru istih respondentov.   

Hipotezo H1 smo preverili s t-testom za dva odvisna vzorca. Preverjali smo, ali je povprečna 

vrednost pri uporabnosti (t = –1,521, p = 0,130) in kvaliteti (t = – 0,848, p = 0,398) statistično 

značilno manjša od povprečne vrednosti pri lastnosti biorazgradljivost. Na podlagi 

statističnega testa smo ugotovili, da razlike niso statistično značilne v primeru lastnosti 

embalaže, kot sta kvaliteta in uporabnost, saj je tveganje višje od 0,05. V vseh ostalih 

primerih je lastnost biorazgradljivost statistično značilno bolj pomembna, kot so lastnosti 

možnost ponovne uporabe (t = 4,169, p = 0,000), skladnost z zakonodajo (t = 4,931,               

p = 0,000), cena (t = 5,1767, p = 0,000), ekodizajn (t = 13,931, p = 0,000) in barva (18,336, p 

= 0,000).  
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S preverjanjem hipoteze H1 smo dobili odgovor, ali je pri nakupni odločitvi za potrošnika 

pomembnejša biorazgradljivost plastične embalaže ali drugi dejavniki, kot so cena, kvaliteta, 

uporabnost, barva, skladnost z zakonodajnimi zahtevami in ekodizajn. S preverjanjem 

hipoteze, da za potrošnikovo nakupno odločitev dejansko obstajajo statistično pomembne 

razlike med dejavnikom biorazgradljivosti plastične embalaže in drugimi dejavniki nakupne 

odločitve, smo prišli do ugotovitve, da sta za potrošnike bolj kot biorazgradljivost plastične 

embalaže pomembni lastnosti uporabnost in kvaliteta.  

Ne glede na navedeno lahko potrdimo, da je biorazgradljivost za potrošnike še vedno 

pomembnejša od nekaterih drugih lastnosti, kot so: možnost ponovne uporabe, skladnost z 

zakonodajo, cena, ekodizajn in barva. Kljub temu, da za potrošnikovo nakupno odločitev, 

lastnost biorazgradljivost plastične embalaže ni bila prva izbira, smo se odločili, da prvo 

hipotezo lahko delno potrdimo, saj je lastnost biorazgradljivost vseeno prednostna pred 

nekaterimi drugimi, prej naštetimi lastnostmi. 

H2: Med ekološko ozaveščenimi uporabniki biorazgradljive embalaže in uporabniki 

konvencionalne plastične embalaže, ki jih okoljska problematika ne zanima, obstajajo razlike 

glede pomembnosti dejavnika biološke razgradnje na njihovo nakupno odločitev.  

Preko spremenljivke, ki meri pogostost uporabe biorazgradljive embalaže in plastične 

embalaže, smo formirali tri skupine, kar prikazujemo na sliki 28. Izkazalo se je, da imamo v 

vzorcu 33 anketirancev, ki redno uporabljajo biorazgradljivo embalažo v gospodinjstvu in 63 

anketirancev, ki so redni uporabniki plastične embalaže v gospodinjstvu. Potrošnikov, ki 

uporabljajo oboje, je 11 in predstavljajo presek množice. Teh 11 smo skupaj z ostalimi, ki se 

niso strinjali z nobeno od navedb, uvrstili v skupino drugi. Skupaj jih je bilo 43,7 odstotkov.  

 

Slika 28: Uporaba embalaže v gospodinjstvu po skupinah - deleži (n = 213)  

43,7
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Drugi

Ekološko ozaveščenimi uporabniki biorazgradljive embalaže

Uporabniki konvencionalne plastične embalaže
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Ugotovili smo, da imamo tako v vzorcu le 7,5 odstotkov (n = 16) anketirancev, ki uporabljajo 

izključno biorazgradljivo embalažo, ter 48,8 odstotkov (n = 104) takšnih, ki v gospodinjstvu 

uporabljajo konvencionalno plastično embalažo. Okoljsko ozaveščeni so tako eni kot drugi, 

kar je razvidno v prilogi 2.   

S hipotezo H2 smo preverjali, če obstajajo signifikantne razlike med ekološko ozaveščenimi 

potrošniki biorazgradljive embalaže in tistimi, ki so do razgradljivosti plastične embalaže in s 

tem povezane okoljske problematike indiferentni, glede pomembnosti dejavnika biološke 

razgradnje na njihovo nakupno odločitev (slika 29).  

 

*Statistično  značilne razlike med skupinami. 

Slika 29: Uporaba embalaže v gospodinjstvu po skupinah – povprečja (n = 213)  

Tri skupine smo med seboj primerjali z uporabo analize variance. Izkazalo se je, da do 

statistično značilnih razlik prihaja v primeru biorazgradljivosti (W = 7,429, p = 0,002) in v 

primeru skladnosti z zakonodajo (W = 3,293, p = 0,049), kar je razvidno iz preglednice 1. 
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Preglednica 1: Analiza variance: primerjava med skupinami glede nakupnih odločitev 

  Levenov test p-vrednost ANOVA p-vrednost 
Welch  

test 

p-

vrednost 

Cena     ,873 ,419 1,132 ,324 1,075 ,352 

Kvaliteta   3,373 ,036   ,298 ,743   ,194 ,825 

Uporabnost     ,114 ,892   ,628 ,535   ,853 ,435 

Barva   4,728 ,010 1,556 ,214 2,262 ,118 

Ekodizajn     ,255 ,775   ,917 ,401   ,879 ,425 

Skladnost z zakonodajo   6,973 ,001 3,751 ,025 3,293 ,049* 

Možnost ponovne 

uporabe 
  1,736 ,179 2,624 ,075 2,405 ,105 

Biorazgradljivost   5,506 ,005 8,935 ,000 7,429 ,002* 

*Statistično  značilne razlike med skupinami. 

Med ekološko ozaveščenimi uporabniki biorazgradljive embalaže in uporabniki 

konvencionalne plastične embalaže, ki jih okoljska problematika ne zanima, dejansko 

obstajajo razlike glede pomembnosti dejavnika biološke razgradnje na njihovo nakupno 

odločitev. Toda te razlike niso dovolj velike, da bi lahko trdili, da so statistično značilne. Tudi 

razlike, ki se pojavijo in so statistično značilne, veljajo predvsem za razlike med skupino 

drugi in uporabniki bodisi biorazgradljive ali plastične embalaže, ne pa med dotičnima 

skupinama. V skladu z obrazložitvijo drugo hipotezo zavrnemo.  

H3: Aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetij so statistično značilno povezane z 

odločitvami potrošnikov za nakup biorazgradljive plastične embalaže za enkratno uporabo, 

namenjene pakiranju živil.  

Hipotezo H3 smo preverili s hi-kvadrat testom. Zanimalo nas je, če na potrošnikovo odločitev 

za nakup biorazgradljive embalaže za enkratno uporabo, namenjene pakiranju živil, vpliva 

učinkovita marketinška komunikacija podjetij; torej vzročno posledični odnos. Z izvedbo 

preizkusa neodvisnosti smo ugotavljali, če sta spremenljivki učinkovita marketinška 

komunikacija in biorazgradljivost embalaže med seboj povezani. 

V analizo smo vzeli le bolje zastopana orodja marketinškega komuniciranja, pri katerih je n > 

10. Na drugi strani smo zaradi prevelike razpršenosti odgovorov, kategoriji Sploh ni 

pomemben in Malo pomemben združili v kategorijo Ni pomemben; kategoriji Pomemben in 

Zelo pomemben pa v kategorijo Pomemben. Na ta način smo dobili dve novi spremenljivki, 

ki smo ju uporabili za izvedbo hi-kvadrat testa neodvisnosti. Slika 30 prikazuje, da anketiranci 

za oglaševanje biorazgradljive embalaže na prvem mestu preferirajo tiskane oglase, oglase na 

televiziji in oglase na radiu (93,9 odstotkov). Tem sledijo darila v dobrodelne namene (88,9 

odstotkov), brezplačni vzorci (86,5 odstotkov), celostna podoba podjetja (85,7 odstotkov) in 

reklamne akcije (68,6 odstotkov). 
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Slika 30: Orodja marketinškega komuniciranja za promocijo biorazgradljive embalaže 

– deleži (n = 159)  

Povezanost med spremenljivkama je statistično značilna pri stopnji tveganja 5 odstotkov (2Î = 

15,438, p = 0,051, χ2 = 16,393, p = 0,037), kot je razvidno iz preglednice 2. 

Preglednica 2: Hi-kvadrat test – Orodja marketinškega komuniciranja za promocijo 

biorazgradljive embalaže 

BIORAZGRADLJIVA EMBALAŽA   Ni pomemben Niti niti Pomemben  Skupaj 

Reklamne akcije           17,1 % 14,3 % 68,6 % 100,0 % 

Brezplačni vzorci        1,9 % 11,5 % 86,5 % 100,0 % 

Darila v dobrodelne namene       0,0 % 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

Celostna podoba podjetja       4,8 %  9,5 % 85,7 % 100,0 % 

Tiskani oglasi, oglasi na televiziji, oglasi na radiu       0,0 %  6,1 % 93,9 % 100,0 % 

*Statistično značilne razlike (2Î =15,438, p = 0,051, χ2 = 16,393, p = 0,037). 

Iz navedenega zaključimo, da lahko tretjo hipotezo potrdimo. Ugotavljamo, da so aktivnosti 

marketinškega komuniciranja podjetij značilno povezane z odločitvami potrošnikov za nakup 

biorazgradljive plastične embalaže za enkratno uporabo, namenjene pakiranju živil.  

6.5.4 Dodatna analiza 

S ciljem pridobitve čim bolj natančnih ugotovitev smo opravili še nekaj dodatnih analiz, 

katerih razlago podajamo v nadaljevanju. 
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Pogostost nakupovanja pakiranih živilskih izdelkov glede na vrsto 

Anketiranci pakirane živilske izdelke večinoma nakupujejo enkrat tedensko, več kot 2–3 krat 

na teden in vsaj enkrat mesečno, kot je prikazano v preglednici 3. 

Preglednica 3: Hi-kvadrat test – Pogostost nakupovanja pakiranih živilskih izdelkov 

glede na vrsto 

  Vsak dan 
Vsaj 1x 

tedensko 

Več kot     2–

3 x tedensko 

Vsaj 1x 

mesečno 

Nekajkrat 

     letno 

Manj     

kot 1x 

letno 

Skupaj 

Slaščice, keksi, torte   9,1 % 50,0 % 22,7 % 13,6 % 0,0 %   4,5 %  100,0 % 

Mesni izdelki 10,7 % 39,3 % 25,0 % 21,4 % 3,6 %  0,0 % 100,0 % 

Delikatesni izdelki   3,6 % 60,7 % 25,0 % 10,7 % 0,0 %   0,0 % 100,0 % 

Razne solate   0,0 %   100,0 %   0,0 %   0,0 % 0,0 %   0,0 % 100,0 % 

Testenine  0,0 % 40,0 % 13,3 % 36,7 % 10,0 %   0,0 % 100,0 % 

Mlečni izdelki 12,3 % 52,1 % 19,2 % 13,7 % 1,4 %   1,4 % 100,0 % 

Izdelki za seboj "To go"   0,0 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 0,0 %   0,0 % 100,0 % 

Pakirano sadje in 

zelenjava 
  0,0 %   0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %   0,0 % 100,0 % 

Zamrznjeni izdelki   9,1 % 36,4 % 18,2 % 27,3 % 9,1 %   0,0 % 100,0 % 

Ostalo 42,9 %   57,1 %   0,0 %   0,0 % 0,0 %   0,0 % 100,0 % 

 

Ugotovitve so pregledno ponazorjene tudi na sliki 31.  

 

Slika 31: Pogostost nakupovanja pakiranih živilskih izdelkov glede na vrsto – n (n = 208)  
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Spremenljivki pogostost nakupovanja pakiranih živilskih izdelkov in vrsta pakiranih živilskih 

izdelkov nista statistično značilno povezani (2Î = 52,300, p = 0,212, χ2 = 50,541, p = 0,264). 

Vrsta pakiranih živil glede na pozornost pri embalaži 

Anketiranci, ki kupujejo pakirane živilske izdelke, so najpogosteje pozorni na embalažo pri 

nakupu: 

– slaščic, keksov in tort (36,4 odstotki); 

– testenin (33,3 odstotki); 

– izdelkov za seboj "To go" (33,3 odstotki);  

– mlečnih izdelkov (30,1 odstotek); 

– ostalih izdelkov (42,9 odstotkov), kot je razvidno iz preglednice 4 in slike 32. 

Preglednica 4: Hi-kvadrat test: Vrsta pakiranih živil glede na pozornost pri embalaži 

  Da Ne Občasno Ne vem Skupaj 

Slaščice, keksi, torte 36,4 % 31,8 % 31,8 % 0,0 % 100,0 % 

Mesni izdelki 28,6 % 28,6 % 42,9 % 0,0 % 100,0 % 

Delikatesni izdelki 25,0 % 39,3 % 35,7 % 0,0 % 100,0 % 

Razne solate 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

Testenine 33,3 % 26,7 % 30,0 % 10,0 % 100,0 % 

Mlečni izdelki 30,1 % 23,3 % 45,2 % 1,4 % 100,0 % 

Izdelki za seboj "To go" 33,3 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 

Pakirano sadje in zelenjava 25,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

Zamrznjeni izdelki 18,2 % 9,1 % 72,7 % 0,0 % 100,0 % 

Ostalo 42,9 % 28,6 % 28,6 % 0,0 % 100,0 % 
 

 

 

Slika 32: Vrsta pakiranih živil glede na pozornost pri embalaži – n (n = 208)  
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Spremenljivki pozornost na embalažo pri nakupu in vrsta embalaže pakiranih živilskih 

izdelkov nista statistično značilno povezani (2Î = 20,766, p = 0,797, χ2 = 23,375, p = 0,665). 

Povezanost med okoljevarstvenimi stališči in nakupno odločitvijo 

Povezanosti med okoljevarstvenimi stališči in nakupno odločitvijo niso izjemne. Najmočnejše 

povezave (šibke do srednje močne) je zaznati med pari spremenljivk, ki so poudarjeni v 

preglednici 5. 

Preglednica 5: Pearsonov korelacijski koeficient: Povezanost med okoljevarstvenimi 

stališči in nakupno odločitvijo 
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Okoljska ozaveščenost -,078 ,144* ,194*  ,068  ,046 ,256* ,216* ,376* 

Družbeno odgovorno 

ravnanje podjetij in 

posameznikov 

-,063  ,055 -,011  ,036  ,019 ,251*  ,008 ,165* 

Ohranjanje naravne 

funkcije ekosistema 
-,026 ,008 -,032 -,026 -,049  ,094  ,043      ,137 

Ločevanje odpadkov -,009 ,075  ,077  ,002  ,052 ,173*  ,125 ,198* 

Uporaba obnovljivih 

virov energije 
-,114 ,004 -,076  ,064  ,036 ,213* ,191* ,308* 

Uporaba 

biorazgradljive 

embalaže 

-,133 ,005  ,042 -,003 -,004 ,204* ,314* ,441* 

*Statistično značilne razlike (stopnja tveganja pod 0,05). 

6.6 Ugotovitve raziskovanja 

V raziskavi smo ugotovili, da anketirane osebe relativno pogosto kupujejo pakirane živilske 

izdelke, saj jih te večina izmed njih kupuje enkrat, nekateri pa celo 2–3 krat na teden. Vrsta 

embalaže pakiranih živilskih izdelkov nima pomembnega vpliva na pogostost njihovih 

nakupov splošno gledano, vseeno pa so pri nakupih bolj pozorni, če kupujejo slaščice, kekse 

in torte ali pa testenine, izdelke »To go« in mlečne izdelke. Čeprav povezave niso zelo 

izrazite, vendarle obstajajo med okoljevarstvenimi stališči potrošnikov in nekaterimi 

dejavniki, ki vplivajo na njihove nakupne odločitve, kot npr. biorazgradljivost, skladnost z 

zakonodajo in možnost ponovne uporabe. S preverjanjem hipotez, ki smo si jih zastavili na 

začetku naše raziskave, smo ugotovili, da je dejavnik biorazgradljivosti za potrošnike sicer 

precej pomemben, a še vedno ne prevladuje pred dejavnikoma uporabnosti in kvalitete. Na 
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osnovi izsledkov raziskave lahko potrdimo, da je biorazgradljivost za potrošnike še vedno 

pomembnejša od nekaterih drugih lastnosti, kot so npr. možnost ponovne uporabe, skladnost z 

zakonodajo, cena, ekodizajn in barva embalaže. Med ozaveščenimi uporabniki biorazgradljive 

embalaže in tistimi, ki jih okoljska problematika ne zanima, nismo zaznali dovolj značilnih 

razlik glede pomembnosti faktorja biorazgradljivosti za njihovo nakupno odločitev. Izkazalo 

se je, da so tako anketiranci, ki v svojih gospodinjstvih uporabljajo izključno biorazgradljivo 

embalažo, kakor tudi tisti, ki uporabljajo konvencionalno plastično embalažo, okoljsko 

ozaveščeni.  

Iz navedenih ugotovitev lahko zaključimo, da bi imela podjetja s primerno strategijo 

marketinškega komuniciranja dolgoročno pomemben vpliv na prvo skupino uporabnikov, in 

kar je še pomembnejše, tudi na drugo skupino uporabnikov. Ti morajo postati njihov ciljani in 

primarni segment trga, na katerega se je potrebno in vredno fokusirati. Potrditev hipoteze, da 

so aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetij značilno povezane z odločitvami 

potrošnikov za nakup biorazgradljive plastične embalaže za enkratno uporabo, namenjene 

pakiranju živil, je še dodaten element in pokazatelj, da naj podjetja vlagajo sredstva in napore 

predvsem v marketinško komuniciranje. V očeh potrošnikov so najprimernejši instrumenti 

marketinškega komuniciranja tiskani oglasi in reklamna sporočila na televiziji in radiu, kot 

učinkovite pa opredeljujejo tudi darila v dobrodelne namene, brezplačne vzorce in reklamne 

akcije. Tudi celostna podoba podjetja se jim zdi primerno marketinško komunikacijsko 

orodje.  

Ugotavljamo, da je biorazgradljivost embalaže  nedvomno zelo pomemben element, ki ga 

morajo podjetja s kredibilnim in konstantnim marketinškim komuniciranjem glasno sporočati 

potrošnikom. Tista podjetja, ki bodo znala izbrati takšno smer in izvajati načrtovane 

aktivnosti marketinškega komuniciranja, bodo nagrajena z dolgotrajno zvestobo zadovoljnih 

kupcev. 

6.7 Prispevek k stroki 

Ključen prispevek naloge k stroki je v izvedbi raziskave s področja marketinškega 

komuniciranja za biorazgradljivo plastično embalažo, ki v Sloveniji še ni bila izvedena. 

Raziskava je pokazala, da učinkovita marketinška komunikacija pomembno vpliva na 

odločitve potrošnikov za nakup biorazgradljive plastične embalaže za enkratno uporabo, 

namenjene pakiranju živil. Odločilno in hkrati najpomembnejšo informacijsko vrednost ima 

prepričljivo in zaupanja vredno marketinško sporočilo. Raziskava je namenjena širši javnosti 

in podjetjem, katerih cilj so okoljske politike, ki zasledujejo načela trajnostnega razvoja. 
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6.8 Predlogi za nadaljnji razvoj, raziskovanje in poslovno prakso   

Z izvedeno raziskavo smo ugotovili, da je ozaveščenost slovenskih potrošnikov na dokaj 

visokem nivoju, saj se zavedajo pomembnosti ohranjanja naravne funkcije ekosistema in 

podpirajo družbeno odgovorno ravnanje podjetij. Glede na to, da jih skoraj 77,5 odstotkov 

nakupuje pakirane živilske izdelke najmanj enkrat tedensko, hkrati pa so pri njihovi izbiri 

pozorni tudi na vrsto embalaže, je nujen aktiven in organiziran pristop podjetij, ki se ukvarjajo 

z razvojem, proizvodnjo in prodajo plastične embalaže za pakiranje živil, k iskanju 

inovativnih rešitev pri razvoju novih izdelkov. Potrošniki so še vedno mnenja, da plastična 

embalaža ni ustrezna za pakiranje živil. Morebiti so to res zgolj njihove percepcije, a dejstvo, 

da jih je kar 79 odstotkov izmed njih mnenja, da je biorazgradljiva plastična embalaža najbolj 

primerna za pakiranje živil, je nedvomno dovolj močan signal, da so vendarle pripravljeni na 

spremembe. Ne glede na to, da sta ljudem bolj kot dejavnik biorazgradljivosti, pomembna 

uporabnost in kvaliteta embalaže, gredo njihova razmišljanja v korak s smernicami 

trajnostnega razvoja in se zavedajo kompleksnosti okoljskih problemov. Cilji podjetij, ki so 

vsakodnevno vpeta v okoljsko problematiko in imajo možnost, da s svojimi strategijami in 

ukrepi zmanjšajo tveganja in pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja družbe kot celote, 

morajo biti usmerjeni v oblikovanje okolju prijaznih izdelkov, z novo dodano vrednostjo. 

Lastne razvojne potenciale naj razvijajo v smeri izrabe naravnih virov in tako pripomorejo k 

zmanjšanju tveganj, ki jih povzroča neobvladljiva in nebrzdana potrošnja, hkrati pa možnost 

diferenciacije in ekonomske rasti poiščejo v prednostih trajnostnega razvoja. Uporaba okolju 

prijaznih pakirnih materialov v proizvodnih procesih jim bo zagotovo prinesla odločilno 

prednost pred konkurenco.  

Lastnosti PLA embalaže, kot so kristalna čistost, transparentnost in visoka stopnja 

razgradljivosti, so ključne prednosti gotovih izdelkov, ki so v neposrednem stiku z živili 

daljše časovno obdobje. Te lastnosti proizvajalci biorazgradljive embalaže težko zagovarjajo 

kot neko specifično odločilno prednost, saj na trgu tekmujejo z nizkocenovnimi in 

potrošnikom že znanimi izdelki. Pri tem izpostavljamo dejstvo, da je še vedno izjemno nizka 

diferenciacija izdelkov. Ocenjujemo, da morajo svoje priložnosti poiskati predvsem v 

investiranju v nove tehnologije. Intenzivne raziskave ter prednosti pri razvoju in trženju 

biorazgradljivih izdelkov morajo dati identifikaciji in izpostavljanju edinstvenih lastnosti 

osnovnih materialov. Prepričani smo, da bi vzpostavitev okolju prijaznih procesov podjetjem 

na račun manj inputov postopoma znižala stroške, na drugi strani pa pripomogla k ustvarjanju 

dodatnih prihodkov od izdelkov z novo dodano vrednostjo in ustvarjanjem novih poslov. 

Odločilno vlogo bosta, gledano iz širšega aspekta, zagotovo odigrali komercializacija in 

učinkovita komunikacija. Predlagamo, da podjetja investirajo predvsem v izobraževanje in 

ozaveščanje potrošnikov, ne glede na to, da takšen pristop zahteva svoj čas in uspeha ne gre 

pričakovati čez noč. V svoje dolgoročne marketinške strategije naj implementirajo učinkovito 

komunikacijo in potrošnikom posredujejo preverjene informacije, ki bodo imele konkretno 

sporočilno vrednost. Predlagamo, da za povečanje prepoznavnosti biorazgradljive embalaže 
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uporabijo napis »biorazgradljiva embalaža«, oznako »okolju prijazen izdelek« ali pa simbol 

za biorazgradljivost. Opremijo naj jo z logotipom svoje blagovne znamke in jo tako naredijo 

še bolj prepoznavno ter izstopajočo. Vrednosti biorazgradljive embalaže naj izrazijo jasno in 

brez lažne prijaznosti do okolja. Kot vire informacij naj izkoristijo digitalne in tiskane medije. 

Nemudoma naj pričnejo z izobraževanjem in usposabljanjem svojega prodajnega osebja, 

predvsem pa gradijo na učinkoviti marketinški komunikaciji, ki jim bo v pomoč pri 

uresničevanju želja in zahtev potrošnikov. Tako bodo pridobili zveste kupce, ki bodo na 

osnovi pozitivnih nakupnih izkušenj o njih širili dober glas. Svoje prodajne možnosti lahko 

povečajo še s pospeševanjem prodaje, npr. z reklamnimi akcijami in razdeljevanjem 

brezplačnih vzorcev potrošnikom.  

Raziskava je pokazala, da učinkovita marketinška komunikacija vpliva na odločitve 

potrošnikov za nakup biorazgradljive plastične embalaže za enkratno uporabo, namenjene 

pakiranju živil. Glede na rezultate smo prepričani, da je najpomembnejše prepričljivo in 

zaupanja vredno marketinško sporočilo. Ceno izdelkov naj podjetja zagovarjajo s konstantno 

kvaliteto in prednostmi, ki jih ima takšen izdelek. Gradijo naj predvsem na obojestranskem 

zaupanju in partnerskem odnosu s potrošniki. Višja cena je še vedno negativni faktor, ki 

potrošnike omejuje pri širši uporabi teh izdelkov, toda ti vseeno vedno bolj spoznavajo, da je 

za njihovo nakupno odločitev vendarle najpomembnejša vrednost celotne storitve. Za bolj 

intenzivno ozaveščanje ljudi predlagamo »zeleno« strategijo marketinškega komuniciranja. 

Podjetja naj potrošnikom signalizirajo svoje trajnostne vrednote, jim posredujejo resnične in 

preverjene atribute svojih izdelkov, uvedejo prilagodljivo cenovno politiko in z dostopnimi 

cenami spodbujajo nakupne intence potrošnikov. Prepričani smo, da zgolj komuniciranje 

biorazgradljivosti ne bo dovolj in da bo diferenciacija učinkovita le v primeru, če bodo izdelki 

zmanjšali tudi stroške potrošnikov, kar bo evalviralo v njihovem zadovoljstvu z nakupno 

izkušnjo in pripeljalo do trajne zvestobe. Če bo točka diferenciacije biorazgradljive embalaže 

uspešno predstavljena končnim porabnikom in bo naredila povpraševanje po teh izdelkih bolj 

neelastično, bodo podjetja zagotovo povečala svoje prihodke. Kredibilnost in verodostojnost 

naj bosta v strategijah podjetij in njihovi organizacijski kulturi na prvem mestu, saj 

predstavljata vrednoti, ki bosta dolgoročno najpomembneje vplivali na prepoznavnost okolju 

prijaznih izdelkov in pomagali graditi celostno podobo družbeno odgovornih podjetij. Takšna 

strategija bo sicer rezultirala šele na dolgi rok, bo pa nedvomno prinesla zveste in zadovoljne 

kupce. Ekonomske koristi bodo le pozitivna posledica učinkovite strategije marketinškega 

komuniciranja.  

Na osnovi izvedene raziskave in naših ugotovitev vidimo možnosti novih poslovnih praks in 

nadaljnjega razvoja v dodatnih raziskavah s področja biorazgradljive embalaže. Z analizo 

razvoja okoljskih pobud v poslovanju in kreativnim dizajniranjem novih okolju prijaznih 

izdelkov bi raziskovalci proizvodnim podjetjem pomagali narediti idejni preskok pri razvoju 

in oblikovanju embalaže. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšen vpliv imajo elementi embalaže na 

vedenje potrošnikov in njihove nakupne odločitve ter med seboj primerjati prevladujoče 
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faktorje za nakupno odločitev. Velik napredek bi pomenile tudi raziskave koncepta 

življenjskega cikla biorazgradljive plastične embalaže, ki bi omogočile primerjave postopnih 

izboljšav. Naše ugotovitve bi nedvomno podkrepila izvedba raziskave, s katero bi raziskovalci 

ugotavljali pogoje, ki bi vplivali na izboljšanje zaupanja potrošnikov v biorazgradljivo 

embalažo. Predlagamo, da naj bodo prihodnje raziskave specifične predvsem na področju, 

kako nove okoljske izdelke narediti bolj prepoznavne. 
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7 SKLEP 

Obdobje krize vrednot, ki ga je moč zaznati v vseh segmentih našega življenja, se jasno zrcali 

tudi v gospodarstvu. Obsedeno zasledovanje finančnih koristi je pogosto v nasprotju z 

moralnimi vrednotami podjetij ter njihovo družbeno in okoljsko odgovornostjo. Naloge, kot 

so spoštovanje zakonodajnih regulativ, delovanje v skladu s standardi kakovosti, upoštevanje 

zdravstvenih zahtev in zasledovanje okoljskih norm, bi morale biti prioritete podjetij, ki se 

ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in prodajo plastične embalaže za pakiranje živil, saj imajo 

neposreden vpliv na zdravje ljudi in na varovanje okolja. Dejavnost predelave polimernih 

materialov je specifična zaradi nizke diferenciacije izdelkov in pomanjkanja ekološke 

ozaveščenosti potrošnikov. Nujno je, da podjetja pri zasledovanju svojih strateških ciljev 

balansirajo med zadovoljevanjem potreb deležnikov podjetja in uresničevanjem svojih 

trajnostnih strategij. Embalaža namreč ni le varovalo inputov na poti do uporabnika, temveč 

tudi njihov največji promotor. Podjetja bi morala to dejstvo ovrednotiti in tudi uporabiti v 

svojih poslovnih in marketinških strategijah kot pomembno konkurenčno prednost.  

V nalogi smo raziskovali, s kakšno strategijo marketinškega komuniciranja bi imeli družbeno 

odgovorni proizvajalci biorazgradljive plastične embalaže prepričljiv vpliv na svoje 

potrošnike, da bi si z njo zagotovili želeno prednost pred konkurenco. S preverjanjem 

postavljenih hipotez smo ugotovili, da je dejavnik biorazgradljivosti v očeh potrošnikov sicer 

precej izpostavljen, a še vedno ne dovolj močan, da bi pri njihovi nakupni odločitvi prevladal 

nad dejavnikoma uporabnosti in kvalitete. Tudi med ozaveščenimi uporabniki biorazgradljive 

embalaže in uporabniki embalaže, ki so do okoljske problematike indiferentni, nismo zaznali 

dovolj velikih razlik glede pomembnosti dejavnika biorazgradljivosti na njihovo nakupno 

odločitev. Na osnovi rezultatov raziskave lahko trdimo, da so aktivnosti marketinškega 

komuniciranja podjetij značilno povezane z odločitvami potrošnikov za nakup biorazgradljive 

plastične embalaže za enkratno uporabo, ki so namenjene pakiranju živil. Prepričani smo, da 

bo tisto podjetje, ki bo točko diferenciacije biorazgradljive embalaže uspešno komuniciralo s 

končnim potrošnikom, dobilo tekmo s konkurenco.  

Raziskava je potrdila, da se potrošniki vse bolj zavedajo pomembnosti okolju prijaznih 

izdelkov in vpliva, ki ga imajo njihove nakupne odločitve na soustvarjanje varnega okolja za 

prihodnje generacije. Nenaklonjenost plastični embalaži je zato predvsem posledica njihovih 

percepcij glede embalaže, ko ta postane odpadek. Z okoljskega vidika je ena izmed rešitev 

problematike odpadkov nedvomno biorazgradljiva plastična embalaža, ki pa je potrošniki 

danes še ne akceptirajo zaradi njene cenovne nekonkurenčnosti konvencionalni plastični 

embalaži. Naloga proaktivnih in inovativnih proizvajalcev embalažnih izdelkov, ki imajo v 

svojih strateških ciljih jasno opredeljeno tudi usmeritev v biorazgradljivo embalažo, je, da s 

primerno strategijo marketinškega komuniciranja nedvoumno izpostavijo tako pozitivne kot 

tudi negativne lastnosti biorazgradljive embalaže. Kredibilne in zaupanja vredne informacije 

bodo potrošnikom pomagale pri nakupnih odločitvah in jim poenostavile možnost izbire,
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podjetjem pa se bo vložek v ozaveščanje povrnil v obliki zvestih in zadovoljnih kupcev. Na 

osnovi ugotovitev raziskave smo podali tudi predloge za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

Menimo, da bi imela največji doprinos raziskava, s katero bi prišli do ugotovitev o tem, kako 

narediti nove okoljske izdelke bolj prepoznavne in kako dvigniti trenutni položaj zaupanja 

potrošnikov v biorazgradljivo embalažo na višjo raven.  

Trajnostna naravnanost predstavlja neke vrste novo mejo inovacij na področju plastične 

embalaže, zato morajo podjetja najprej začeti korigirati lastna razmišljanja, nato pa 

spreminjati tudi svoje tehnologije, procese in poslovne modele. Zavedanje in pravočasno 

zaznavanje priložnosti je definitivno prvi korak, ki mu mora slediti proaktiven in fleksibilen 

management. Ta nikakor ne sme zgolj posnemati najboljših praks na področju embalažnih 

izdelkov, temveč mora biti pionir v razvijanju novih. Fokusirati se mora na svoje strateške 

cilje in jim prilagajati taktike ter razvijati sodelovanje, spodbujati povezovanje in inovativno 

razmišljanje. Soočiti se mora z realnostjo in implementirati takšne marketinške strategije, ki 

bodo vplivale na spremembe v vedenju potrošnikov na način, da bodo te vodile neposredno k 

povečanju tržnih možnosti. Kredibilne metode komuniciranja trditev o okolju prijaznih in 

varnih izdelkih jim bodo pri tem nedvomno pomagale. Izobraževanje potrošnikov naj temelji 

na objektivnih marketinških sporočilih, ki bodo povezala prednosti izdelkov z želenimi 

vrednostmi potrošnikov. Okoljske atribute embalaže naj izpostavijo kot rešitev okoljskih 

težav in potreb potrošnikov ter nadgradijo svoje komunikacijske tehnologije z informacijami 

o biorazgradljivih in okolju prijaznih izdelkih. 

Prepričani smo, da bo kredibilna in učinkovita strategija marketinškega komuniciranja 

razvojno naravnanih predelovalcev plastičnih polimerov s potrošniki postala sestavni del 

njihove organizacijske kulture in bo imela dolgoročno ključen vpliv na krepitev njihove 

konkurenčne prednosti in povečanja tržnega deleža. Z implementiranjem trajnostnih vrednot v 

zavest vseh svojih deležnikov in družbeno odgovornim ravnanjem bodo potrošnikom 

predstavljala vzgled, s katerim se bodo ti želeli identificirati. S kontinuiranim izboljševanjem 

svojih izdelkov in storitev na eni strani in razumevanjem potreb, pričakovanj in želja 

potrošnikov na drugi, pa bodo ohranjala svoj položaj ter ga naredila še bolj prepoznavnega. 

Konkurenčnim igralcem na trgu bodo lahko s takšnim pristopom in strategijo delovanja 

postavljala letvico uspeha vedno višje. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Priloga 2: Izpisi statističnih testov iz SPSS 
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Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani! 

 

Sem Nika Ratković Macuh, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management v 

Kopru. V okviru svoje magistrske naloge izvajam raziskavo s področja marketinškega 

komuniciranja na primeru biorazgradljive plastične embalaže. Vljudno prosim, da si vzamete 

nekaj minut in izpolnite anketni vprašalnik. Pogoj za sodelovanje v raziskavi je, da ste 

uporabnik embalaže in živite v skupnem gospodinjstvu. Vsi podatki bodo uporabljeni in 

obdelani zgolj za namene raziskave. Anonimnost je zagotovljena. 

 

Iskrena hvala za vaše sodelovanje. 

 

Nika Ratković Macuh  

 

Q1 – Ocenite prosim, kako pomembni so za vas osebno, spodaj našteti dejavniki.  

Stopnjo pomembnosti dejavnika ocenite po lestvici: 1 – Sploh ni pomemben, 2 – Malo 

pomemben, 3 – Niti nepomemben niti pomemben, 4 – Pomemben, 5 – Zelo pomemben. 

 

 Sploh ni 

pomemben 

Malo    

pomemben 

Niti  

niti 

Pomemben Zelo 

pomemben 

Okoljska ozaveščenost      

Družbeno odgovorno ravnanje  

podjetij in posameznikov 
     

Ohranjanje naravne funkcije  

ekosistema 
     

Ločevanje odpadkov      

Uporaba obnovljivih virov energije      

Uporaba biorazgradljive embalaže      

 

 

Q2 – Kako pogosto nakupujete pakirane živilske izdelke?  

 

 Vsak dan  

 Vsaj 1 x tedensko  

 Več kot 2–3 x tedensko  

 Vsaj 1 x mesečno  

 Nekajkrat letno  

 Manj kot 1 x letno  

 Nikoli 
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Q3 – Katero vrsto pakiranih živil najpogosteje kupujete? Izberite 1 odgovor.  

 

 Slaščice, kekse, torte  

 Mesne izdelke  

 Delikatesne izdelke  

 Razne solate  

 Testenine  

 Gotove pripravljene jedi  

 Mlečne izdelke  

 Izdelke za seboj "To go"  

 Pakirano sadje in zelenjavo  

 Zamrznjene izdelke  

 Ostalo  

 

 

Q4 – Ali ste pri izbiri pakiranih živil pozorni na vrsto embalaže?  

 

 Da.  

 Ne.  

 Občasno.  

 Ne vem.  

 

 

Q5 – Ali je po vašem mnenju določena vrsta embalaže primerna za pakiranje živilskih 

izdelkov? Ocenite, prosim.  

 

 Ne Mogoče Da 

Lesena embalaža    

Papirna embalaža    

Kartonska embalaža    

Kovinska embalaža    

Steklena embalaža    

Plastična embalaža    

Biorazgradljiva plastična embalaža    
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Q6 – Ocenite prosim, kako pomemben je za vas posamezen izmed spodaj naštetih 

dejavnikov, ko se odločate za nakup embalaže za pakiranje živil.  

Stopnjo pomembnosti dejavnika ocenite po lestvici: 1 – Sploh ni pomemben, 2 – Malo 

pomemben, 3 – Niti nepomemben niti pomemben, 4 –Pomemben, 5 – Zelo pomemben.  

 

 Sploh ni 

pomemben 

Malo 

pomemben 

Niti niti Pomemben Zelo 

pomemben 

Cena      

Kvaliteta      

Uporabnost      

Barva      

Ekodizajn      

Skladnost z zakonodajo      

Možnost ponovne uporabe      

Biorazgradljivost      

 

 

Q7 – Ali bi po vašem mnenju spodaj našteti faktorji povečali prepoznavnost 

biorazgradljive embalaže za pakiranje živil? Ocenite, prosim.  

 

 Ne Mogoče Da 

Zelena barva    

Napis "biorazgradljiva embalaža"    

Simbol za biorazgradljivost    

Etiketa na izdelku s specifikacijo lastnosti    

Oznaka za okolju prijazen izdelek    

Znak za okoljski certifikat    

 

 

Q8 – Kakšna bi bila po vašem mnenju še sprejemljiva cena za biorazgradljivo embalažo, 

če bi jo primerjali s ceno navadne plastične embalaže, da bi se odločili za nakup?  

 

 Enaka.  

 1 x dražja. 

 2 x dražja.  

 3 x dražja.  

 Cena ni pomembna.  

 Ne vem.  
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Q9 – Ali bi po vašem mnenju spodaj našteti viri informacij vplivali na prepoznavnost in 

povečanje odjema biorazgradljive plastične embalaže za pakiranje živil? Ocenite, 

prosim.  

 

 Ne Mogoče Da 

Tiskani mediji    

Digitalni mediji    

Izkušnje uporabnikov    

Svetovanje prodajnega osebja    

Marketinško komuniciranje proizvajalca 

embalaže 
   

Marketinško komuniciranje proizvajalca 

končnih živilskih izdelkov 
   

Strokovne službe    

Zakonodajalec    

 

 

Q10 – Katera izmed spodaj naštetih možnosti bi vas najbolj pritegnila k nakupu 

biorazgradljive embalaže? Izberite eno možnost.  

 

 Pospeševanje prodaje  

 Reklamne akcije  

 Sejmi, razstave  

 Brezplačni vzorci  

 Programi zvestobe  

 Darila v dobrodelne namene  

 Celostna podoba podjetja  

 Plakati in letaki  

 Tiskani oglasi, oglasi na televiziji, oglasi na radiu  

 Brošure  

 Prodajne predstavitve  

 Prodajna srečanja  

 Telefonska prodaja  

 Elektronska pošta  

 Internetna prodaja  

 Oglasi na internetu  
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Q11 – Prosimo vas, da ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi 

trditvami. Stopnjo strinjanja s trditvijo ocenite po lestvici: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Niti 

se ne strinjam niti se strinjam, 3 – Popolnoma se strinjam. 

 Sploh se ne 

strinjam 

Niti niti Popolnoma se 

strinjam 

Redno uporabljam biorazgradljivo embalažo v 

gospodinjstvu. 
   

Občasno uporabljam biorazgradljivo embalažo 

v gospodinjstvu. 
   

Redno uporabljam plastično embalažo v 

gospodinjstvu. 
   

Občasno uporabljam plastično embalažo v 

gospodinjstvu. 
   

V gospodinjstvu ne uporabljam niti plastične 

niti biorazgradljive embalaže. 
   

Plastična embalaža je škodljiva za okolje, zato 

je ne uporabljam. 
   

 

 

Q12 – Nakupne odločitve za biorazgradljivo embalažo za pakiranje živil sprejemam:  

 

 Rutinsko.  

 Instinktivno.  

 Po temeljitem premisleku.  

 Glede na priporočila uporabnikov.  

 Odločitev prepustim drugim članom gospodinjstva.  

 Na osnovi sporočil marketinškega komuniciranja proizvajalcev živilskih izdelkov.  

 Na osnovi sporočil marketinškega komuniciranja proizvajalcev embalaže.  

 Ne razmišljam o tem.  

 

 

Q13 – Okoljske oznake embalaže, ki jih uporabljajo proizvajalci in prodajalci, kot npr. 

»bio«, »eko«, "okolju prijazna" ipd. so po mojem mnenju:  

 

 Resnične.  

 Zaupanja vredne.  

 Zavajajoče.  

 Neresnične. 

 Nimam mnenja.
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Q14 – V katero starostno skupino sodite?  

 

 Do 20 let.  

 Nad 20 do 30 let.  

 Nad 30 do 40 let.  

 Nad 40 do 50 let.  

 Nad 50 do 60 let.  

 Več kot 60 let.  

 

 

Q15 – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

 

 Osnovnošolska izobrazba  

 Poklicna izobrazba  

 Srednješolska izobrazba  

 Višješolska izobrazba  

 Visokošolska izobrazba  

 Univerzitetna izobrazba  

 Magisterij ali specializacija  

 Doktorat  

 

 

Q16 – Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?  

 

 Dijak  

 Študent  

 Zaposlen  

 Nezaposlen  

 Upokojenec  
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Izpisi statističnih testov iz SPSS 

Zanesljivost vprašalnika 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q1a Q1b Q1c Q1d Q1e Q1f Q2 Q3 Q4 Q5a Q5b Q5c Q5d Q5e Q5f Q5g 

Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Q6f  

    Q6g Q6h Q7a Q7b Q7c Q7d Q7e Q7f Q8 Q9a Q9b Q9c Q9d Q9e Q9f Q9g Q9h Q11a 

Q11b Q11c Q11d Q11e Q11f Q13     

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

/SUMMARY=TOTAL. 
 

Item-Total Statistics 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1a Ocenite prosim, kako pomembni 

: Okoljska ozaveščenost 
138,76 120,013 ,414 ,602 

Q1b Ocenite prosim, kako pomembni 

: Družbeno odgovorno ravnanje 

podjetij in posameznikov 

138,63 122,820 ,253 ,610 

Q1c Ocenite prosim, kako pomembni 

: Ohranjanje naravne funkcije 

ekosistema 

138,59 123,258 ,179 ,612 

Q1d Ocenite prosim, kako pomembni 

: Ločevanje odpadkov 
138,77 121,691 ,267 ,608 

Q1e Ocenite prosim, kako pomembni 

: Uporaba obnovljivih virov energije 
138,74 121,077 ,331 ,605 

Q1f Ocenite prosim, kako pomembni : 

Uporaba biorazgradljive embalaže 
138,80 120,732 ,362 ,604 

Q2 Kako pogosto nakupujete pakirane 

živilske izdelke? 
140,77 125,452 -,036 ,626 

Q3 Katero vrsto pakiranih živil 

najpogosteje kupujete? Izberite 1 

odgovor. 

138,48 118,194 -,001 ,658 

Q4 Ali ste pri izbiri pakiranih živil 

pozorni na vrsto embalaže? 
141,13 126,426 -,077 ,626 

Q5a Ali je po vašem mnenju določ: 

Lesena embalaža 
141,32 121,333 ,222 ,608 

Q5b Ali je po vašem mnenju določ: 

Papirna embalaža 
140,88 122,121 ,198 ,610 

Q5c Ali je po vašem mnenju določ: 

Kartonska embalaža 
140,91 123,078 ,123 ,614 

Q5d Ali je po vašem mnenju določ: 

Kovinska embalaža 
141,76 124,713 ,025 ,619 

Q5e Ali je po vašem mnenju določ: 

Steklena embalaža 
140,87 118,889 ,369 ,600 

Q5f Ali je po vašem mnenju določ: 

Plastična embalaža 
141,20 127,746 -,149 ,630 

Q5g Ali je po vašem mnenju določ: 

Biorazgradljiva plastična embalaža 
140,60 122,514 ,274 ,609 

Q6a Ocenite prosim, kako pomemben 

: Cena 
139,63 128,620 -,189 ,633 

Q6b Ocenite prosim, kako pomemben 

: Kvaliteta 
139,06 120,554 ,331 ,604 
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Q6c Ocenite prosim, kako pomemben 

: Uporabnost 
139,07 120,524 ,257 ,606 

Q6d Ocenite prosim, kako pomemben 

: Barva 
140,83 117,485 ,291 ,600 

Q6e Ocenite prosim, kako pomemben 

: Ekodizajn 
140,36 116,733 ,348 ,597 

Q6f Ocenite prosim, kako pomemben 

: Skladnost z zakonodajo 
139,54 112,707 ,517 ,582 

Q6g Ocenite prosim, kako pomemben 

: Možnost ponovne uporabe 
139,45 114,278 ,452 ,588 

Q6h Ocenite prosim, kako pomemben 

: Biorazgradljivost 
139,18 112,404 ,606 ,579 

Q7a Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Zelena barva 
141,03 125,328 -,008 ,621 

Q7b Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Napis "biorazgradljiva embalaža" 
140,55 124,635 ,092 ,616 

Q7c Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Simbol za biorazgradljivost 
140,83 120,442 ,352 ,604 

Q7d Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Etiketa na izdelku s specifikacijo 

lastnosti 

141,12 120,664 ,325 ,605 

Q7e Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Oznaka za okolju prijazen izdelek 
140,70 121,668 ,344 ,607 

Q7f Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Znak za okoljski certifikat 
140,99 120,050 ,378 ,602 

Q8 Kakšna bi bila po vašem mnenju 

še sprejemljiva cena za 

biorazgradljivo embalažo, če bi jo 

primerjali s ceno navadne plastične 

embalaže, da bi se odločili za nakup? 

141,29 122,451 ,016 ,629 

Q9a Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Tiskani mediji 
140,85 122,313 ,236 ,610 

Q9b Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Digitalni mediji 
140,82 121,137 ,322 ,606 

Q9c Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Izkušnje uporabnikov 
140,69 121,530 ,303 ,607 

Q9d Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Svetovanje prodajnega osebja 
140,87 119,484 ,415 ,600 

Q9e Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Marketinško komuniciranje 

proizvajalca embalaže 

140,94 120,532 ,350 ,604 

Q9f Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Marketinško komuniciranje 

proizvajalca končnih živilskih 

izdelkov 

140,89 121,139 ,308 ,606 

Q9g Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Strokovne službe 
141,07 117,952 ,480 ,596 

Q9h Ali bi po vašem mnenju spodaj: 

Zakonodajalec 
141,01 119,950 ,340 ,603 

Q10 Katera izmed spodaj naštetih 

možnosti bi vas najbolj pritegnila k 

nakupu biorazgradljive embalaže? 

Izberite 1 možnost. 

137,83 106,057 ,150 ,638 

Q11a Prosimo vas, da ocenite, v kol: 

Redno uporabljam biorazgradljivo 

embalažo v gospodinjstvu. 

141,34 123,426 ,172 ,613 
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Q11b Prosimo vas, da ocenite, v kol: 

Občasno uporabljam biorazgradljivo 

embalažo v gospodinjstvu. 

140,75 122,031 ,285 ,608 

Q11c Prosimo vas, da ocenite, v kol: 

Redno uporabljam plastično embalažo 

v gospodinjstvu. 

141,11 124,844 ,029 ,619 

Q11d Prosimo vas, da ocenite, v kol: 

Občasno uporabljam plastično 

embalažo v gospodinjstvu. 

141,13 126,198 -,064 ,624 

Q11e Prosimo vas, da ocenite, v kol: 

V gospodinjstvu ne uporabljam niti 

plastične niti biorazgradljive 

embalaže. 

142,04 125,963 -,047 ,621 

Q11f Prosimo vas, da ocenite, v kol: 

Plastična embalaža je škodljiva za 

okolje, zato je ne uporabljam. 

141,43 123,461 ,127 ,614 

Q12 Nakupne odločitve za 

biorazgradljivo embalažo za pakiranje 

živil sprejemam: 

139,66 131,955 -,218 ,684 

Q13 Okoljske oznake embalaže, ki jih 

uporabljajo proizvajalci in prodajalci, 

kot npr. "bio", "eko", "okolju 

prijazna" ipd. so po mojem mnenju: 

140,74 124,534 -,004 ,624 

 

 

H1 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

T-TEST PAIRS=Q6h Q6h Q6h Q6h Q6h Q6h Q6h WITH Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Q6f Q6g 

(PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 
 

Paired Samples Statistics 

 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
4,22* 193 ,917 ,066 

Q6a Ocenite prosim, kako 

pomemben : Cena 
3,73 193 ,854 ,061 

Pair 2 Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
4,22 191 ,920 ,067 

Q6b Ocenite prosim, kako 

pomemben : Kvaliteta 
4,32 191 ,640 ,046 

Pair 3 Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
4,24* 191 ,907 ,066 

Q6c Ocenite prosim, kako 

pomemben : Uporabnost 
4,30 191 ,788 ,057 

Pair 4 Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
4,24 186 ,911 ,067 

Q6d Ocenite prosim, kako 

pomemben : Barva 
2,54 186 1,115 ,082 

Pair 5 Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
4,24 187 ,909 ,066 

Q6e Ocenite prosim, kako 

pomemben : Ekodizajn 
3,01 187 1,034 ,076 
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Pair 6 Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
4,24 186 ,911 ,067 

Q6f Ocenite prosim, kako 

pomemben : Skladnost z 

zakonodajo 

3,87 186 1,047 ,077 

Pair 7 Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
4,22 190 ,922 ,067 

Q6g Ocenite prosim, kako 

pomemben : Možnost ponovne 

uporabe 

3,97 190 1,028 ,075 

*Vrednosti se razlikujejo zaradi različnega števila upoštevanih enot N. 

 

 

Paired Samples Correlations 

 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Q6h Ocenite prosim, kako pomemben : 

Biorazgradljivost & Q6a Ocenite prosim, 

kako pomemben : Cena 

193 -,116 ,109 

Pair 2 Q6h Ocenite prosim, kako pomemben : 

Biorazgradljivost & Q6b Ocenite prosim, 

kako pomemben : Kvaliteta 

191 ,298 ,000 

Pair 3 Q6h Ocenite prosim, kako pomemben : 

Biorazgradljivost & Q6c Ocenite prosim, 

kako pomemben : Uporabnost 

191 ,277 ,000 

Pair 4 Q6h Ocenite prosim, kako pomemben : 

Biorazgradljivost & Q6d Ocenite prosim, 

kako pomemben : Barva 

186 ,240 ,001 

Pair 5 Q6h Ocenite prosim, kako pomemben : 

Biorazgradljivost & Q6e Ocenite prosim, 

kako pomemben : Ekodizajn 

187 ,233 ,001 

Pair 6 Q6h Ocenite prosim, kako pomemben : 

Biorazgradljivost & Q6f Ocenite prosim, 

kako pomemben : Skladnost z zakonodajo 

186 ,474 ,000 

Pair 7 Q6h Ocenite prosim, kako pomemben : 

Biorazgradljivost & Q6g Ocenite prosim, 

kako pomemben : Možnost ponovne 

uporabe 

190 ,638 ,000 

 

 

Paired Samples Test 

 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Pair 

1 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

- Q6a Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : Cena 

,492 1,323 ,095 ,304 ,680 5,167 192 ,000 

Pair 

2 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

- Q6b Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Kvaliteta 

-,105 ,951 ,069 -,240 ,031 -1,521 190 ,130 

Pair 

3 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

- Q6c Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Uporabnost 

-,063 1,024 ,074 -,209 ,083 -,848 190 ,398 

Pair 

4 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

- Q6d Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Barva 

1,694 1,260 ,092 1,511 1,876 18,336 185 ,000 

Pair 

5 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

- Q6e Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Ekodizajn 

1,230 1,207 ,088 1,056 1,404 13,931 186 ,000 

Pair 

6 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

- Q6f Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Skladnost z 

zakonodajo 

,366 1,011 ,074 ,219 ,512 4,931 185 ,000 
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Pair 

7 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

- Q6g Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Možnost ponovne 

uporabe 

,253 ,835 ,061 ,133 ,372 4,169 189 ,000 

 

 

H2 

 

ONEWAY Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Q6f Q6g Q6h BY GRUP 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES EFFECTS HOMOGENEITY WELCH  

  /PLOT MEANS 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=TUKEY LSD BONFERRONI ALPHA(0.05). 
 

 

GRUP Skupine 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 drugi 93 43,7 43,7 43,7 

1,00 ekološko ozaveščenimi 

uporabniki biorazgradljive 

embalaže 

16 7,5 7,5 51,2 

2,00 uporabniki 

konvencionalne plastične 

embalaže 

104 48,8 48,8 100,0 

Total 213 100,0 100,0  

 

 

Descriptives 

 

 N 

Mea

n 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minim

um 

Maxi

mum 

Between- 

Compone

nt 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Q6a Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Cena 

,00 drugi 78 3,83 ,932 ,105 3,62 4,04 1 5  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

14 3,86 1,027 ,275 3,26 4,45 2 5  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

104 3,65 ,760 ,075 3,51 3,80 2 5  

Total 196 3,74 ,853 ,061 3,62 3,86 1 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  ,852 ,061 3,62 3,86    
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  Rando

m 

Effects 

   ,067 3,45 4,03   ,002 

Q6b Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Kvaliteta 

,00 drugi 75 4,29 ,693 ,080 4,13 4,45 2 5  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

14 4,43 ,938 ,251 3,89 4,97 2 5  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

103 4,34 ,552 ,054 4,23 4,45 3 5  

Total 192 4,33 ,640 ,046 4,24 4,42 2 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  ,643 ,046 4,24 4,42    

Rando

m 

Effects 

   ,046a 4,13a 4,53a   -,005 

Q6c Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Uporabnost 

,00 drugi 76 4,29 ,797 ,091 4,11 4,47 1 5  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

13 4,54 ,660 ,183 4,14 4,94 3 5  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

103 4,28 ,797 ,079 4,13 4,44 1 5  

Total 192 4,30 ,788 ,057 4,19 4,41 1 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  ,789 ,057 4,19 4,41    

Rando

m 

Effects 

   ,057a 4,06a 4,55a   -,004 
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Q6d Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Barva 

,00 drugi 

75 2,65 1,168 ,135 2,38 2,92 1 5  

 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

13 2,92 ,760 ,211 2,46 3,38 1 4  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

99 2,43 1,126 ,113 2,21 2,66 1 5  

Total 187 2,56 1,127 ,082 2,39 2,72 1 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  1,123 ,082 2,39 2,72    

Rando

m 

Effects 

   ,113 2,07 3,04   ,014 

Q6e Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Ekodizajn 

,00 drugi 74 2,91 1,062 ,123 2,66 3,15 1 5  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

13 2,85 1,144 ,317 2,16 3,54 1 5  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

100 3,10 1,000 ,100 2,90 3,30 1 5  

Total 187 3,01 1,034 ,076 2,86 3,15 1 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  1,035 ,076 2,86 3,15    

Rando

m 

Effects 

   ,076a 2,68a 3,33a   -,002 

Q6f Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Skladnost z 

zakonodajo 

,00 drugi 73 3,62 1,209 ,142 3,33 3,90 1 5  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

13 4,15 ,899 ,249 3,61 4,70 2 5  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

100 4,02 ,899 ,090 3,84 4,20 1 5  

Total 186 3,87 1,047 ,077 3,72 4,02 1 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  1,032 ,076 3,72 4,02    

Rando

m 

Effects 

   ,177 3,11 4,63   ,057 
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Q6g Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Možnost 

ponovne 

uporabe 

,00 drugi 74 3,76 1,108 ,129 3,50 4,01 1 5  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

14 4,14 1,099 ,294 3,51 4,78 2 5  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

102 4,10 ,939 ,093 3,91 4,28 1 5  

Total 190 3,97 1,028 ,075 3,82 4,12 1 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  1,019 ,074 3,82 4,11    

Rando

m 

Effects 

   ,140 3,36 4,57   ,032 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivo

st 

,00 drugi 78 3,91 1,083 ,123 3,67 4,15 1 5  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljiv

e embalaže 

16 4,63 ,806 ,202 4,20 5,05 2 5  

2,00 

uporabniki 

konvencional

ne plastične 

embalaže 

103 4,41 ,692 ,068 4,27 4,54 2 5  

Total 197 4,23 ,911 ,065 4,10 4,36 1 5  

Mode

l 

Fixed 

Effects 
  ,876 ,062 4,11 4,35    

Rando

m 

Effects 

   ,228 3,25 5,21   ,110 

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects 

measure. 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Q6a Ocenite prosim, kako 

pomemben : Cena 
,873 2 193 ,419 

Q6b Ocenite prosim, kako 

pomemben : Kvaliteta 
3,373 2 189 ,036 

Q6c Ocenite prosim, kako 

pomemben : Uporabnost 
,114 2 189 ,892 

Q6d Ocenite prosim, kako 

pomemben : Barva 
4,728 2 184 ,010 

Q6e Ocenite prosim, kako 

pomemben : Ekodizajn 
,255 2 184 ,775 
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Q6f Ocenite prosim, kako 

pomemben : Skladnost z zakonodajo 
6,973 2 183 ,001 

Q6g Ocenite prosim, kako 

pomemben : Možnost ponovne 

uporabe 

1,736 2 187 ,179 

Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 
5,506 2 194 ,005 

 

 

ANOVA 

 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Q6a Ocenite prosim, 

kako pomemben : Cena 

Between Groups 1,644 2 ,822 1,132 ,324 

Within Groups 140,086 193 ,726   

Total 141,730 195    

Q6b Ocenite prosim, 

kako pomemben : 

Kvaliteta 

Between Groups ,246 2 ,123 ,298 ,743 

Within Groups 78,082 189 ,413   

Total 78,328 191    

Q6c Ocenite prosim, 

kako pomemben : 

Uporabnost 

Between Groups ,782 2 ,391 ,628 ,535 

Within Groups 117,697 189 ,623   

Total 118,479 191    

Q6d Ocenite prosim, 

kako pomemben : Barva 

Between Groups 3,927 2 1,964 1,556 ,214 

Within Groups 232,233 184 1,262   

Total 236,160 186    

Q6e Ocenite prosim, 

kako pomemben : 

Ekodizajn 

Between Groups 1,965 2 ,982 ,917 ,401 

Within Groups 197,030 184 1,071   

Total 198,995 186    

Q6f Ocenite prosim, 

kako pomemben : 

Skladnost z zakonodajo 

Between Groups 7,991 2 3,995 3,751 ,025 

Within Groups 194,913 183 1,065   

Total 202,903 185    

Q6g Ocenite prosim, 

kako pomemben : 

Možnost ponovne 

uporabe 

Between Groups 5,455 2 2,728 2,624 ,075 

Within Groups 194,356 187 1,039   

Total 
199,811 189    

Q6h Ocenite prosim, 

kako pomemben : 

Biorazgradljivost 

Between Groups 13,725 2 6,863 8,935 ,000 

Within Groups 148,996 194 ,768   

Total 162,721 196    

 

 

Robust Tests of Equality of Means 

 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Q6a Ocenite prosim, kako 

pomemben : Cena 

Welch 
1,075 2 34,534 ,352 

Q6b Ocenite prosim, kako 

pomemben : Kvaliteta 

Welch 
,194 2 33,412 ,825 

Q6c Ocenite prosim, kako 

pomemben : Uporabnost 

Welch 
,853 2 35,340 ,435 

Q6d Ocenite prosim, kako 

pomemben : Barva 

Welch 
2,262 2 38,581 ,118 
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Q6e Ocenite prosim, kako 

pomemben : Ekodizajn 

Welch 
,879 2 32,758 ,425 

Q6f Ocenite prosim, kako 

pomemben : Skladnost z 

zakonodajo 

Welch 

3,293 2 33,941 ,049 

Q6g Ocenite prosim, kako 

pomemben : Možnost ponovne 

uporabe 

Welch 

2,405 2 35,329 ,105 

Q6h Ocenite prosim, kako 

pomemben : Biorazgradljivost 

Welch 
7,429 2 40,899 ,002 

a. Asymptotically F distributed. 

 

 

POST HOC Multiple Comparisons 

 

Dependent Variable 

(I) GRUP 

Skupine 

(J) GRUP 

Skupine 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Q6a Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Cena 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,024 ,247 ,995 -,61 ,56 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,179 ,128 ,340 -,12 ,48 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,024 ,247 ,995 -,56 ,61 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,203 ,243 ,680 -,37 ,78 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,179 ,128 ,340 -,48 ,12 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,203 ,243 ,680 -,78 ,37 

LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,024 ,247 ,923 -,51 ,46 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,179 ,128 ,161 -,07 ,43 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,024 ,247 ,923 -,46 ,51 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,203 ,243 ,403 -,28 ,68 
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  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,179 ,128 ,161 -,43 ,07 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,203 ,243 ,403 -,68 ,28 

Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,024 ,247 1,000 -,62 ,57 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,179 ,128 ,484 -,13 ,49 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,024 ,247 1,000 -,57 ,62 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,203 ,243 1,000 -,38 ,79 

  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,179 ,128 ,484 -,49 ,13 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,203 ,243 1,000 -,79 ,38 

Q6b Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Kvaliteta 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,135 ,187 ,750 -,58 ,31 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,046 ,098 ,883 -,28 ,18 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,135 ,187 ,750 -,31 ,58 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,089 ,183 ,879 -,34 ,52 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,046 ,098 ,883 -,18 ,28 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,089 ,183 ,879 -,52 ,34 

LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,135 ,187 ,471 -,50 ,23 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,046 ,098 ,634 -,24 ,15 
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  1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,135 ,187 ,471 -,23 ,50 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,089 ,183 ,628 -,27 ,45 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,046 ,098 ,634 -,15 ,24 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,089 ,183 ,628 -,45 ,27 

Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,135 ,187 1,000 -,59 ,32 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,046 ,098 1,000 -,28 ,19 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,135 ,187 1,000 -,32 ,59 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,089 ,183 1,000 -,35 ,53 

  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,046 ,098 1,000 -,19 ,28 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,089 ,183 1,000 -,53 ,35 

Q6c Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Uporabnost 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,249 ,237 ,546 -,81 ,31 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,008 ,119 ,998 -,27 ,29 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,249 ,237 ,546 -,31 ,81 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,257 ,232 ,512 -,29 ,81 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,008 ,119 ,998 -,29 ,27 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,257 ,232 ,512 -,81 ,29 
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 LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,249 ,237 ,294 -,72 ,22 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,008 ,119 ,947 -,23 ,24 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,249 ,237 ,294 -,22 ,72 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,257 ,232 ,270 -,20 ,72 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,008 ,119 ,947 -,24 ,23 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,257 ,232 ,270 -,72 ,20 

Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,249 ,237 ,883 -,82 ,32 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,008 ,119 1,000 -,28 ,30 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,249 ,237 ,883 -,32 ,82 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,257 ,232 ,810 -,30 ,82 

  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,008 ,119 1,000 -,30 ,28 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,257 ,232 ,810 -,82 ,30 

Q6d Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Barva 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,270 ,338 ,704 -1,07 ,53 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,219 ,172 ,412 -,19 ,63 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,270 ,338 ,704 -,53 1,07 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,489 ,331 ,305 -,29 1,27 
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  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,219 ,172 ,412 -,63 ,19 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,489 ,331 ,305 -1,27 ,29 

LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,270 ,338 ,425 -,94 ,40 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,219 ,172 ,205 -,12 ,56 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,270 ,338 ,425 -,40 ,94 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,489 ,331 ,142 -,17 1,14 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,219 ,172 ,205 -,56 ,12 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,489 ,331 ,142 -1,14 ,17 

Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,270 ,338 1,000 -1,09 ,55 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,219 ,172 ,614 -,20 ,63 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,270 ,338 1,000 -,55 1,09 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,489 ,331 ,426 -,31 1,29 

  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi -,219 ,172 ,614 -,63 ,20 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,489 ,331 ,426 -1,29 ,31 

Q6e Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Ekodizajn 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,059 ,311 ,980 -,68 ,79 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,195 ,159 ,439 -,57 ,18 
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 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi -,059 ,311 ,980 -,79 ,68 

      

 
     

         

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,254 ,305 ,684 -,97 ,47 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,195 ,159 ,439 -,18 ,57 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,254 ,305 ,684 -,47 ,97 

LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,059 ,311 ,849 -,55 ,67 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,195 ,159 ,222 -,51 ,12 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi -,059 ,311 ,849 -,67 ,55 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,254 ,305 ,406 -,86 ,35 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,195 ,159 ,222 -,12 ,51 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,254 ,305 ,406 -,35 ,86 

Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,059 ,311 1,000 -,69 ,81 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,195 ,159 ,665 -,58 ,19 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi -,059 ,311 1,000 -,81 ,69 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,254 ,305 1,000 -,99 ,48 

  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,195 ,159 ,665 -,19 ,58 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,254 ,305 1,000 -,48 ,99 
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6f Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Skladnost z 

zakonodajo 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,537 ,311 ,197 -1,27 ,20 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,404* ,159 ,032 -,78 -,03 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,537 ,311 ,197 -,20 1,27 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,134 ,304 ,899 -,59 ,85 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,404* ,159 ,032 ,03 ,78 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,134 ,304 ,899 -,85 ,59 

LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,537 ,311 ,085 -1,15 ,08 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,404* ,159 ,012 -,72 -,09 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,537 ,311 ,085 -,08 1,15 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,134 ,304 ,661 -,47 ,73 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,404* ,159 ,012 ,09 ,72 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,134 ,304 ,661 -,73 ,47 

Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,537 ,311 ,256 -1,29 ,21 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,404* ,159 ,036 -,79 -,02 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,537 ,311 ,256 -,21 1,29 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,134 ,304 1,000 -,60 ,87 
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  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,404* ,159 ,036 ,02 ,79  

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,134 ,304 1,000 -,87 ,60 

Q6g Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Možnost 

ponovne uporabe 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,386 ,297 ,397 -1,09 ,32 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,341 ,156 ,075 -,71 ,03 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,386 ,297 ,397 -,32 1,09 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,045 ,291 ,987 -,64 ,73 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,341 ,156 ,075 -,03 ,71 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,045 ,291 ,987 -,73 ,64 

LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,386 ,297 ,195 -,97 ,20 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,341* ,156 ,030 -,65 -,03 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,386 ,297 ,195 -,20 ,97 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,045 ,291 ,878 -,53 ,62 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,341* ,156 ,030 ,03 ,65 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,045 ,291 ,878 -,62 ,53 

Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,386 ,297 ,586 -1,10 ,33 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,341 ,156 ,089 -,72 ,03 
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  1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,386 ,297 ,586 -,33 1,10 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,045 ,291 1,000 -,66 ,75 

  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,341 ,156 ,089 -,03 ,72 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,045 ,291 1,000 -,75 ,66 

Q6h Ocenite 

prosim, kako 

pomemben : 

Biorazgradljivost 

Tukey 

HSD 

,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,715* ,241 ,009 -1,28 -,15 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,498* ,132 ,001 -,81 -,19 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,715* ,241 ,009 ,15 1,28 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,217 ,235 ,627 -,34 ,77 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,498* ,132 ,001 ,19 ,81 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,217 ,235 ,627 -,77 ,34 

LSD ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,715* ,241 ,003 -1,19 -,24 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,498* ,132 ,000 -,76 -,24 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,715* ,241 ,003 ,24 1,19 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,217 ,235 ,357 -,25 ,68 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,498* ,132 ,000 ,24 ,76 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,217 ,235 ,357 -,68 ,25 
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 Bonferroni ,00 drugi 1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,715* ,241 ,010 -1,30 -,13 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

-,498* ,132 ,001 -,82 -,18 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

,00 drugi ,715* ,241 ,010 ,13 1,30 

2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,217 ,235 1,000 -,35 ,79 

  2,00 uporabniki 

konvencionalne 

plastične 

embalaže 

,00 drugi ,498* ,132 ,001 ,18 ,82 

1,00 ekološko 

ozaveščenimi 

uporabniki 

biorazgradljive 

embalaže 

-,217 ,235 1,000 -,79 ,35 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Q11a Prosimo vas, da ocenite, v kol: Redno uporabljam biorazgradljivo embalažo v 

gospodinjstvu. * Q1a Ocenite prosim, kako pomembni : Okoljska ozaveščenost 

Crosstabulation. 

 

Count   

 

 

Q1a Ocenite prosim, kako pomembni : Okoljska 

ozaveščenost 

Total 

2 Malo 

pomemben 3 Niti niti 

4 

Pomemben 

5 Zelo 

pomemben 

Q11a Prosimo vas, da 

ocenite, v kol: Redno 

uporabljam 

biorazgradljivo 

embalažo v 

gospodinjstvu. 

1 Sploh se ne 

strinjam. 
0 0 10 11 21 

2 Niti niti. 1 1 46 86 134 

3 Popolnoma se 

strinjam. 1 0 3 28 32 

Total 2 1 59 125 187 

 

 

 

Q11c Prosimo vas, da ocenite, v kol: Redno uporabljam plastično embalažo v 

gospodinjstvu. * Q1a Ocenite prosim, kako pomembni : Okoljska ozaveščenost 

Crosstabulation 

 

Count   

 

 

 

Q1a Ocenite prosim, kako pomembni : Okoljska 

ozaveščenost 

Total 

2 Malo 

pomemben 3 Niti niti 

4 

Pomemben 

5 Zelo 

pomemben 

Q11c Prosimo vas, da 

ocenite, v kol: Redno 

uporabljam plastično 

embalažo v 

gospodinjstvu. 

1 Sploh se ne 

strinjam. 
0 0 5 16 21 

2 Niti niti. 1 0 33 64 98 

3 Popolnoma se 

strinjam. 
1 1 21 40 63 

Total 2 1 59 120 182 

 

Kot dodatek k analizi prikažemo še križanje med spremenljivko Q11 in Q1, iz česar je razvidno, da anketiranci, 

ki se jim zdi okoljska ozaveščenost zelo pomembna, v večji meri posegajo po plastični embalaži v 

gospodinjstvu.
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H3 
 

 

Chi-Square Tests 

 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,393a 8 ,037 

 

Likelihood Ratio 

 

15,438 

 

8 

 

,051 

 

Linear-by-Linear Association 

 

8,826 

 

1 

 

,003 

 

N of Valid Cases 

 

159 
  

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,91. 

 

 

Symmetric Measures 

 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,306 ,037 

  

 N of Valid Cases 159  
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Dodatna analiza 

 

Q2 Kako pogosto nakupujete pakirane živilske izdelke? * Q3 Katero vrsto pakiranih 

živil najpogosteje kupujete? Izberite 1 odgovor. 

 
   Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig.         

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 50,541a 45 0.264 

Likelihood Ratio 52.3 45 0.212 

Linear-by-Linear Association 0.419 1 0.517 

N of Valid Cases 208     

a. 45 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 

 
   Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Contingency 

Coefficient 
0.442 0.264 

N of Valid Cases 208   
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Q3 Katero vrsto pakiranih živil najpogosteje kupujete? Izberite 1 odgovor. * Q4 Ali ste 

pri izbiri pakiranih živil pozorni na vrsto embalaže? Crosstabulation 

Count   

 

Ali ste pri izbiri pakiranih živil pozorni na vrsto 

embalaže? 

Total Da Ne Občasno Ne vem 

Katero vrsto 

pakiranih živil 

najpogosteje 

kupujete? Izberite 

1 odgovor. 

Slaščice, 

kekse, torte 
8 7 7 0 22 

Mesne 

izdelke 
8 8 12 0 28 

Delikatesne 

izdelke 
7 11 10 0 28 

Razne 

solate 
0 1 1 0 2 

Testenine 10 8 9 3 30 

Mlečne 

izdelke 
22 17 33 1 73 

Izdelke za 

seboj "To 

go" 

1 1 1 0 3 

Pakirano 

sadje in 

zelenjavo 

1 1 2 0 4 

Zamrznjene 

izdelke 
2 1 8 0 11 

Ostalo 3 2 2 0 7 

Total 62 57 85 4 208 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23.375a 27 .665 

Likelihood Ratio 20.766 27 .797 

Linear-by-Linear 

Association 
.896 1 .344 

N of Valid Cases 208   

a. 25 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04. 
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Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by 

Nominal 

Contingency 

Coefficient 
.318 .665 

N of Valid Cases 208  

 


