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UVOD 
 
Dandanes smo obkroženi z množico sporočil, raziskav in projekcij, ki vse nakazujejo le v eno 
smer – v negotovo prihodnost našega naravnega okolja. Spremembe naravnega okolja, 
njegovo onesnaževanje in izkoriščanje so posledica rastoče populacije in tehnološkega 
razvoja človeka (Jaklič, 2005, str. 289). Naš trenutni življenjski standard lahko nekoč v 
prihodnosti pomeni slabši življenjski standard za naše otroke. Na potrošnjo in izrabo naravnih 
virov ne smemo več gledati kratkoročno, temveč dolgoročno oz. trajnostno. Vrednoto 
trajnosti je mogoče vpeljati v vsakega posameznika, če pri tem sodeluje več institucij. Prva 
med njimi je država, ki lahko z zakoni »prisili« tako posameznike kot podjetja, da ravnajo 
okolju bolj prijazno. Seveda je lahko tudi posamezna država pod pritiskom regulativ na 
področju okolja, ki so oblikovane na ravni regij ali državnih zvez, kot je npr. Evropska unija. 
 
Družbena odgovornost podjetja postaja vedno bolj pomembna komponenta v zagotavljanju 
dolgoročnega uspeha podjetja. Veliko podjetij poskuša vpeljati družbeno odgovornost v samo 
osrčje poslovanja, glavni motiv pa ni vedno dobičkonosnost. Lahko rečemo, da imajo 
nekatera podjetja vest, ki njihovo poslovanje usmerja v okolju in družbi prijazen koncept. 
Rezultat tega je tudi povečana ekološka ozaveščenost potrošnikov, ki pa ni nujno povezana z 
ekološkim nakupnim vedenjem. Trženjske funkcije v podjetjih se tako soočajo z izzivi, kako 
pritegniti in ohraniti ta naraščajoči segment kupcev, zato oblikujejo nove strategije, ki so 
osredotočene na t. i. »zelene« proizvode. 
 
Namen diplomskega dela je analizirati nakupno vedenje slovenskih potrošnikov in ugotoviti 
prisotnost in značilnosti segmenta porabnikov, ki so nagnjeni k okolju prijaznemu ali t. i. 
»zelenemu« potrošništvu. Cilj diplomskega dela je podati odgovore na temeljna raziskovalna 
vprašanja, ki se nanašajo na stališča slovenskih potrošnikov o okolju, njihovo »zeleno« 
nakupno in potrošniško vedenje ter demografski profil »zelenega« porabnika. Raziskovalna 
vprašanja sem preverila z metodo anketiranja, pri čemer sem uporabila pisni vprašalnik.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh daljših vsebinskih poglavij. V prvem poglavju sem 
opredelila pojem »zelenega« trženja, njegov razvoj skozi zgodovino in uspešne primere 
prakse tovrstnega trženja v nekaterih mednarodnih in slovenskih podjetjih. V drugem 
poglavju sem se osredotočila na »zeleno« nakupno vedenje porabnikov, opisala pa sem tudi 
nekatere značilnosti »zelenih« porabnikov, ugotovljene v predhodnih raziskavah. Podrobneje 
sem opredelila tudi proces »zelenega« nakupnega odločanja ter predstavila nabor nekaterih 
dosedanjih raziskav s področja »zelenega« potrošništva. V tretjem poglavju sta predstavljena 
raziskovalni del diplomskega dela in interpretacija rezultatov ankete. Na koncu sledijo 
sklepne ugotovitve in povzetek diplomskega dela. 
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1 »ZELENO« TRŽENJE 

1.1 Opredelitev »zelenega« trženja 
 
Varstvo okolja (angl. environmentalism) in trženje sta pojma, za katera lahko rečemo, da 
stojita na različnih bregovih, saj zasledujeta različne in nasprotujoče si interese. Trženje ima v 
podjetju funkcijo povečanja dobičkonosnosti, medtem ko varstvo okolja največkrat počne 
ravno nasprotno – podjetjem (bodisi prostovoljno bodisi pod prisilo) odžira del dobička. 
Danes podjetja vseeno v svojo dejavnost vedno bolj vpletajo skrb za okolje, s čimer 
diferencirajo svoje »zelene« izdelke/storitve od konkurenčnih. »Zeleni« izdelki/storitve 
predstavljajo za kupce in prihodnje generacije večjo korist, za katero so pripravljeni tudi več 
plačati. Za podjetje je tako ustvarjena edinstvena konkurenčna prednost, ki v praksi pomeni 
večjo dobičkonosnost. S tega vidika lahko rečemo, da sta varstvo okolja in trženje zmožna 
delovati v sožitju. 
 
Peattie (1995, str. 5; 2001, str. 130) pravi, da začetki povezovanja varstva okolja in trženja 
segajo približno 30 let nazaj. Skozi zgodovino so povezavo varstva okolja in trženja različni 
avtorji različno poimenovali in tudi v literaturi lahko najdemo izraze, kot so »ekološko« 
trženje (angl. ecological marketing), »okoljsko« trženje (angl. environmental marketing), 
»zeleno« trženje (angl. green marketing) in celo »trajnostno« trženje (angl. sustainable 
marketing). V novejših znanstvenih člankih je prisotna predvsem raba izrazov »zeleno« 
trženje, »zeleni« potrošnik/porabnik, »zeleni« proizvodi/izdelki, zato bom tudi v tem 
diplomskem delu uporabljala omenjene pojme. 
 
Henion in Kinnear (1976, str. 1) sta »ekološko« trženje že leta 1976 opredelila kot vse 
trženjske aktivnosti, ki so pripomogle k ustvarjanju okoljskih problemov in ki lahko ponudijo 
tudi določene rešitve za te okoljske probleme. Opredelitev predlaga pogled na tovrstno trženje 
tako s pozitivne kot z negativne plati, ko govorimo o onesnaževanju okolja ter izrabi naravnih 
virov. Zagotovo lahko rečemo, da so trženjske aktivnosti pripomogle k povečanju potrošnje, 
ki jo mnogi še vedno jemljejo kot neomejeno. Zato so nekateri avtorji pisali predvsem o 
pomembni vlogi trženja, ko gre za varstvo okolja, saj trženje lahko vpliva tako na povečanje 
potrošnje kot na njeno zmanjšanje oz. preoblikovanje v okolju bolj prijazno potrošnjo. Pri tem 
pa seveda ne sme pozabiti na uspešnost podjetja in uresničevanje njegovih ciljev, kar pomeni, 
da mora biti celoten proces vpeljave »zelenega« trženja tudi dobičkonosen. 
 
Coddington (1993, str. 1) je opisal t. i. »okoljsko« trženje kot trženjske aktivnosti, pri katerih 
je skrb za okolje odgovornost podjetja ter priložnost za rast in razvoj podjetja. Nekateri drugi 
avtorji »zeleno« trženje opredeljujejo kot uporabo trženjskih orodij za menjavo, ki 
zadovoljuje tako individualne kot organizacijske cilje na način, ki ohranja, varuje in varčuje z 
naravnim okoljem (Mintu & Lozada, 1995, str. 182). Omenjeni avtorji so v opredelitve 
vključili tudi interese podjetja, medtem ko se Kotler osredotoča predvsem na porabnike. 
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Kotler (2004, str. 26) omenja družbeno-odgovorno trženje, ki pomeni zadovoljitev potreb in 
želja porabnika na bolj učinkovit način kot konkurenca, ki »ohranja ali celo poveča 
porabnikovo in družbeno blaginjo«. 
 
Glavna naloga trženjske funkcije v podjetju je, da si zastavlja vprašanja, kot so: kakšen 
izdelek oz. storitev razviti, kako ga promovirati, kakšno ceno postaviti, na katera prodajna 
mesta ga postaviti itd. Ob upoštevanju le-tega je zelo primerna nekoliko širša definicija 
»zelenega« trženja ali t. i. »trajnostnega« trženja, kot ga imenuje Fuller (1999, str. 4). 
»Trajnostno« trženje je zanj proces načrtovanja, implementiranja in kontroliranja celotnega 
trženjskega spleta na način, ki zadovoljuje potrebe porabnikov, dosega organizacijske cilje in 
se sklada z naravnimi ekosistemi (Fuller, 1999, str. 4).  
 
Najbolj specifična opredelitev je bila opisana s strani avtorja, ki je tudi sam skozi leta 
spreminjal tako poimenovanje kot samo opredelitev »zelenega« trženja in napisal definicijo, 
ki je delovala kot ena najbolj natančnih v literaturi. Peattie (2001, str. 129) opredeljuje 
»zeleno« trženje kot »trženjske aktivnosti, ki poskušajo zmanjšati negativen vpliv obstoječih 
proizvodov in proizvodnih sistemov na družbo in okolje ter promovirajo manj škodljive 
proizvode in storitve«. Kot lahko razberemo iz te opredelitve, se je Peattie osredotočil le na 
tiste elemente trženjskega spleta, kjer lahko trženjska funkcija resnično pripomore k okolju 
bolj prijazni proizvodnji in potrošnji –  to sta razvoj in promocija izdelka oz. storitve. Lahko 
bi rekli, da njegov izraz »proizvodni sistem« posredno vključuje tudi dodaten P – tržne poti. Z 
vidika okolja lahko bolj transparenten transport in distribucija izdelkov pomembno vplivata. 
Nenazadnje je v transportu prisotna izraba neobnovljivih naravnih virov, kot sta premog in 
nafta. Eden izmed pokazateljev vedno večjega vpliva transporta na onesnaževanje okolja so 
tudi povečane emisije toplogrednih plinov v zadnjih nekaj desetletjih. 

1.2 Evolucija »zelenega« trženja 
 
Peattie (2001, str. 129) spremlja evolucijo »zelenega« trženja skozi zgodovino in jo razdeli v 
tri faze oz. obdobja: 

− ekološko »zeleno« trženje, ki se v ožjem smislu osredotoča na zmanjšanje odvisnosti 
od okolju škodljivih proizvodov; 

− okoljsko »zeleno« trženje, ki si v širšem smislu prizadeva zmanjšati povzročeno 
škodo okolju, tako da ustvarja »zeleno« povpraševanje in priložnosti za konkurenčno 
prednost; 

− trajnostno »zeleno« trženje, ki želi določiti vse stroške, ki jih ima okolje zaradi 
proizvodnje in potrošnje, da bi se razvila trajnostna ekonomija. 

V nadaljevanju je podrobneje predstavljen kronološki pregled razvoja »zelenega« trženja. 

1.2.1 Prva faza – ekološko »zeleno« trženje 
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Omenila sem že opredelitev »ekološkega« trženja, ki sta jo podala Henion in Kinnear že v 
drugi polovici 70. let. Pravzaprav pa se je celoten koncept »zelenega« pojavil v začetku 70. 
let, in sicer so k temu pripomogla knjižna dela, kot sta The Population Bomb (Paul Ehrlich) 
leta 1969 in Limits to Growth (Club of Rome) leta 1971. Knjigi sta opozarjali, da bosta 
nadaljnja ekonomska rast in konstantno naraščanje števila prebivalstva slej ko prej izčrpala 
naravne vire (Peattie, 1995, str. 5). Podjetja, politiki in širša javnost so imeli različna mnenja 
o okoljski problematiki, vendarle pa večini ideja o mejah rasti ni bila privlačna. Med drugim 
so k temu prispevale tudi neuresničene napovedi o pomanjkljivih zalogah nafte, saj so cene 
nafte v letih 1972 in 1973 močno narasle, kar je povzročilo kopičenje zalog. Preprost 
mehanizem dvigovanja cen je tako mnoge prepričal, da lahko obvladuje ekonomsko rast in 
potrošnjo (Peattie, 1995, str. 6).  
 
Za prvo obdobje »zelenega« trženja je bilo značilno osredotočenje na okoljske probleme, kot 
so onesnaževanje zraka, izraba naftnih rezerv, naftna izlitja in vpliv sintetičnih pesticidov na 
okolje. V tej fazi so kot škodljive obravnavali relativno majhen nabor industrij, kot so 
avtomobilska, naftna in agrokemijska industrija. Trženjske funkcije se takrat niso ukvarjale z 
varstvom okolja, saj so tovrstne izzive prepuščale inženirjem in pravnikom podjetij. Okoljska 
regulativa je bila za večino podjetij le nujno zlo, za trženje pa je predstavljala predvsem 
omejitev in višje stroške (Peattie, 2001, str. 130). Vseeno pa je nekaj podjetij takrat vpeljalo 
okoljevarstveno razmišljanje in vrednote v osrčje poslovanja. Tovrstni primeri podjetij, kot so 
Body Shop in Ben & Jerry's, so opisani v enem od naslednjih poglavij. 

1.2.2 Druga faza – okoljsko »zeleno« trženje 
 
V drugi polovici 80. let se je koncept »zelenega« trženja precej razširil kot posledica 
ekoloških katastrof in odkritij v tistem času. Medijska pokritost dogodkov, kot so izpust 
smrtonosnega plina v Bhopalu leta 1984, odkritje ozonske luknje na Antarktiki leta 1985, 
jedrska nesreča v Černobilu leta 1986 in izlitje nafte iz tankerja Exxon-Valdez leta 1989, je 
pripomogla k povečanju okoljske ozaveščenosti potrošnikov. O tem je pričala tudi raziskava 
oglaševalske agencije J. Walter Thompson iz leta 1990, kjer je kar 82 % anketiranih 
Američanov bilo pripravljenih plačati 5-odstotno premijo za »bolj zelene« proizvode (Peattie, 
2001, str. 131). Prav tako je narasla podpora okoljsko naravnanim političnim strankam, na 
poslovnem področju pa so se pojavili nekateri novi pojmi:  

− trajnost (angl. sustainability): pristop k potrošnji in proizvodnji, ki »uspe zadovoljiti 
sedanje generacije, ne da bi s tem okrnila zadovoljevanje prihodnjih generacij« 
(Jaklič, 2005, str. 292); 

− čista tehnologija (angl. clean technology): tehnologija, ki razvija okolju manj 
škodljive proizvode ali proizvodne sisteme in tako kljubuje tehnologiji »na koncu 
verige« (angl. end-of-pipe technology), ki zmanjšuje škodljivost že razvitih 
proizvodov (Peattie, 2001, str. 132); 
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− »zeleni« potrošnik (angl. green consumer): potrošnik, ki se zaveda vpliva svojih 
potrošniških in nakupovalnih navad na okolje in ki izraža okoljsko ozaveščenost s 
svojim nakupnim in ponakupnim vedenjem. 

 
Podjetja so se začela zavedati, da se lahko z razvojem okolju bolj prijaznih proizvodov in 
proizvodnih sistemom diferencirajo od svojih tekmecev in pridobijo pomembno konkurenčno 
prednost. V tem času so izšli številni vodiči za »zelene« potrošnike, kar je kazalo na povečano 
okoljsko ozaveščenost potrošnikov. »Zeleno« trženje se je razširilo na področja proizvodov za 
domačo uporabo (čistila, bela tehnika, preproge, papir) in tudi na nekatere storitve, kot sta 
turizem in bančništvo (pojav konceptov ekoturizma in »zelenih« investicijskih skladov) 
(Peattie, 2001, str. 134). 
 
Peattie (2001, str. 135–136) navaja nekatere trženjske implikacije, ki so se pojavile v drugem 
obdobju »zelenega« trženja: 

− globalni vidik »okoljskega« trženja, ki zajema usmeritev na tematike globalnega 
segrevanja, klimatskih sprememb in tanjšanje ozonskega plašča; 

− pojav številnih proizvodov, ki so na kakršen koli način sporočali vsaj eno 
okoljevarstveno trditev; 

− promocijske priložnosti za že uveljavljene proizvode (npr. v podjetju Procter & 
Gamble so kot odgovor na številne nove »zelene« čistilne proizvode pričeli poudarjati 
biološko razgradljivost čistil blagovne znamke Fairy); 

− poudarek na načinu proizvodnje; 
− osredotočenje na embalažo: uporaba reciklirane embalaže in zmanjševanje obsega 

embaliranja, ki ne le varuje okolje, ampak tudi zmanjšuje stroške; 
− potreba po novih informacijah: trženjski oddelki so začeli postavljati vprašanja o 

čistosti proizvodnega sistema, izvoru surovin, ki jih potrebujejo za proizvodnjo, in 
usodi izdelka ob koncu njegovega življenjskega cikla. 

1.2.3 Tretja faza – trajnostno »zeleno« trženje 
 
V 90. letih se je razvilo trajnostno »zeleno« trženje. Podjetja so v svojo okoljevarstveno 
politiko vedno bolj vključevala tudi svoje dobavitelje, od katerih so zahtevala bolj odgovorno 
ravnanje do okolja in družbe. Strategija trajnostnega razvoja se ne udejstvuje zgolj v 
»zelenem« trženju in »zelenih« proizvodih, temveč tudi v drugih poslovnih funkcijah. V 
funkcijah raziskav in razvoja ter proizvodnji se soočajo z okoljevarstvenimi problemi, kot so 
zmanjšanje odpadkov in energije, zmanjšanje uporabljenih virov in primerno oblikovanje 
proizvodnega procesa. V funkcijah transporta predstavljajo izziv alternativni energetski viri in 
zmanjševanje obsega prevozov (Jaklič, 2005, str. 292). 
Če je bila naloga trženja do sedaj zadovoljevanje trenutnih potreb današnjih porabnikov in 
investitorjev, se v dobi trajnostnega razvoja tržniki soočajo z zadovoljevanjem potreb 
prihodnjih generacij. Kot pravi Peattie (2001, str. 141–144), morajo tržniki pri oblikovanju 
»trajnostnih« izdelkov vključiti naslednje vidike: 
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− v stroške proizvoda je treba všteti tudi stroške, ki upoštevajo vse negativne 
eksternalije, ki nastajajo z razvojem, proizvodnjo in potrošnjo proizvoda (izkoriščanje 
naravnih virov, onesnaževanje, segrevanje ozračja itd.); 

− v trženju se pogosto govori o kupcih in nakupnih procesih, vendar pa se je treba 
osredotočiti na uporabo, porabo in odmet kupljenih proizvodov; 

− tržniki morajo poudarjati celotne stroške, ki jih ima porabnik ob nakupu, uporabi in 
odmetu nekega proizvoda/storitve, in ne zgolj nakupno ceno tega proizvoda/storitve; 

− porabniki lahko postanejo dobavitelji materiala in sestavnih delov, ki jih lahko 
podjetje reciklira ali ponovno uporabi; 

− pri analizi širšega okolja (PEST-analiza) je ključnega pomena upoštevanje naravnega 
podokolja kot podpornika vseh ostalih podokolij. 

1.3 Primeri »zelenega« trženja v praksi 
 
V nadaljevanju predstavljam primere podjetij, ki so v svoje poslovanje uspešno integrirala 
koncept »zelenega« trženja, ki se prične že s pridobivanjem surovin, samo proizvodnjo 
izdelkov, njihovo distribucijo in embaliranjem ter se nadaljuje z informiranjem in s skrbjo do 
kupcev, ki jim te izdelke prodajo. Za uspešno vključevanje »zelenega« trženja v poslovanje 
podjetja potrebne spremembe v celotni oskrbni verigi, pri čemer je treba izpolnjevati 
pričakovanja vseh deležnikov podjetja. V podjetju Ben & Jerry's so v ta namen pričeli tesno 
sodelovati z dobavitelji mleka, pri tem pa podjetje izkazuje čut za dobrobit širše družbe z 
raznovrstnimi dobrodelnimi in okoljevarstvenimi akcijami. Podjetje Procter & Gamble je 
poseglo v samo zasnovo izdelkov in pričelo s trženjem koncentriranih čistil v manjših 
embalažah. Pregled nekaterih tujih primerov (Ben & Jerry's, Procter & Gamble, The Body 
Shop, Marks & Spencer) in tudi primera slovenskega podjetja (Gorenje) nam bo orisal 
praktično uporabo teorije »zelenega« trženja (glej prilogo 1).  

2 »ZELENO« NAKUPNO VEDENJE 
 
Vedenje porabnikov zajema porabnikovo izbiro, nakup, uporabo in opustitev izdelkov in 
storitev, da bi zadovoljil svoje potrebe in želje (Kotler, 2004, str. 182). »Zeleni« porabnik se 
obnaša na trajnosten in družbeno odgovoren način. Pojem »zeleno« nakupno vedenje ne 
obravnava zgolj vidik nakupovanja in izbiro med okolju bolj in manj prijaznimi izdelki, 
temveč tudi njihovo uporabo, vzdrževanje, zamenjavo in opustitev. Poleg tega lahko takšno 
vedenje vključuje tudi izogibanje nakupovanju in potrošništvu. Zato lahko »zeleno« nakupno 
vedenje opredelim kot nakupne in ne-nakupne odločitve porabnikov, ki so vsaj delno 
zasnovane na podlagi nekega okoljskega ali družbenega kriterija (Peattie, 1995, str. 84). 
Ottman (1993, str. 8) omenja t. i. »okoljsko potrošništvo«, ki je poskus porabnikov, da 
zaščitijo sebe in planet tako, da kupujejo zgolj »zelene« proizvode. Da bomo bolje razumeli, 
kakšno je nakupno vedenje »zelenega« porabnika, si najprej poglejmo njegovo opredelitev in 
profil. 
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2.1 »Zeleni« porabnik 
 
Elkington in Hailes sta v delu The Green Consumer Guide opisala »zelenega« porabnika kot 
porabnika, ki se izogiba izdelkov, ki (Peattie, 2001, str. 132): 

− ogrožajo zdravje porabnikov in drugih; 
− škodujejo okolju in porabijo velike količine virov skozi njihovo proizvodnjo, uporabo 

ali odlaganje; 
− povzročajo nepotrebne odpadke zaradi preobsežnega embaliranja, dodatnih lastnosti 

ali kratke življenjske dobe; 
− so narejeni iz surovin, pridobljenih iz ogroženih živalskih vrst ali zaščitene narave; 
− vključujejo krutost do živali; 
− negativno vplivajo na druge države (še posebej države v razvoju). 

 
»Zeleni« porabniki torej aktivno iščejo tiste proizvode, ki imajo relativno majhen vpliv na 
okolje (Ottman, 1993, str. 27). Mnogi avtorji so mnenja, da obstaja več vrst »zelenih« 
porabnikov. Peattie (1992, str. 119) pravi, da se »zeleni« porabniki razlikujejo glede na obseg 
nakupov, ki so jih opravili na podlagi nekega okoljevarstvenega kriterija, glede na njihovo 
zanimanje za »zelena« vprašanja in njihovo pripravljenost, da to zanimanje pretvorijo v svoje 
potrošniške navade.  
 
Raziskava, opravljena v ZDA (The Roper Organization), je glede na odnos do okolja in 
vedenje identificirala 5 vrst porabnikov (Coddington, 1993, str. 80; Ottman, 1993, str. 30). 
Segment porabnikov, ki je aktivno vpleten v varstvo okolja in je pobudnik »zelenega« 
gibanja, je opredeljen kot zvesti »zeleni« porabniki (angl. True-blue Greens). Ottmanova 
(1993, str. 30–31) je orisala tudi profil tovrstnih porabnikov. Zvesti »zeleni« porabnik je 
ženska, stara 42 let, ki je najpogosteje poročena in ima otroke, mlajše od 13 let. Izmed vseh 
petih opredeljenih vrst porabnikov je ta segment premožnejši in bolj izobražen od drugih. 
Tudi Peattie (1992, str. 118–119) je na podlagi mnogih raziskav zapisal nekaj splošnih 
značilnosti »zelenih« potrošnikov: 

− nekonsistentnost: ista oseba je lahko »zeleni« porabnik na enem trgu proizvodov, 
medtem ko na drugih trgih ni; 

− zmedenost: večina »zelenih« porabnikov ni povsem prepričana o tem, kateri proizvodi 
so »zeleni« in kateri niso; 

− ženske so bolj nagnjene k »zelenemu« potrošništvu; 
− otroci vplivajo na »zelene« nakupne odločitve: porabniki, ki so obenem tudi starši, so 

bolj »zeleni«, saj jih otroci opozarjajo na nekatere okoljske probleme, ki so se jih 
naučili skozi izobraževanje, in tako zavzamejo vlogo pobudnika in/ali vplivneža pri 
nakupnih odločitvah; 

− izkušenost: »zeleni« porabniki so bolj informirani in bolj cinični glede 
okoljevarstvenih izjav, ki jih objavljajo proizvajalci in trgovci. 
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Raziskava, s katero so Shrum, McCarty in Lowrey (1995, str. 80) omogočili vpogled v značaj 
»zelenega« porabnika, podaja zanimive rezultate. »Zeleni« porabniki vidijo sebe kot 
mnenjske voditelje, velikokrat pa se z drugimi pogovarjajo o proizvodih. Ti porabniki aktivno 
iščejo informacije o proizvodih in se zanimajo za nove proizvode, kar posledično vodi do 
nizke zvestobe do blagovnih znamk. Na cene so zelo pozorni in tako niso pristaši impulzivnih 
nakupov. Še posebej ženske so skeptične glede oglaševanja, »zeleni« porabniki pa so na 
splošno bolj dovzetni za tiskane oglase.  
 
Iz zapisanega ugotavljam, da večina avtorjev poskuša opisati segment »zelenih« potrošnikov 
kot poseben segment kupcev, ki ima svoje značilnosti, nakupne in potrošniške navade. 
Vendarle pa težko sklepam, da obstaja segment ljudi, ki bi se na vseh področjih obnašal 
okolju prijazno. Kot lahko razberemo iz Peattiejevega opisa »zelenih« porabnikov, smo lahko 
vsi porabniki »zeleni« na enem področju (npr. ločevanje odpadkov) in popolnoma »nezeleni« 
na drugem (npr. vozimo avtomobil z visokimi emisijami toplogrednih plinov). Vseeno lahko 
rečem, da obstaja določen segment potrošnikov, ki so v večini primerov bolj obzirni do okolja 
od drugih potrošnikov. Profil »zelenega« porabnika nam je orisal sliko o tem, kakšno je 
»zeleno« nakupno vedenje. V nadaljevanju si poglejmo, kako poteka nakupna odločitev z 
vidika »zelenega« in »nezelenega« porabnika. 

2.2 Proces »zelenega« nakupnega odločanja 
 
Kotler (2004, str. 204) predstavlja tradicionalni model porabnikovega nakupnega odločanja, 
ki poteka v naslednjih petih stopnjah: prepoznavanje problema, iskanje informacij, presojanje 
možnosti, nakupna odločitev in ponakupno vedenje. Peattie (1995, str. 84) je model opisal z 
vidika »zelenih« porabnikov in tako vključil vprašanja in iztočnice, ki se pojavljajo pri 
»zelenih« porabnikih v procesu nakupnega odločanja (glej sliko 1). »Zeleno« nakupno 
odločanje se razlikuje v vseh petih stopnjah modela porabnikovega nakupnega odločanja. 
 
Prepoznavanje problema 
Nakupni proces se začne, ko kupec prepozna problem ali potrebo (Kotler, 2004, str. 204). 
Maslowova hierarhija potreb nazorno prikazuje vrste in ravni človekovih potreb (glej prilogo 
2). Skrb za okolje, ki jo je v 70. letih kazala intelektualna elita, je bila rezultat zadovoljevanja 
potreb po samouresničevanju. Prispevek k čistejšemu in varnejšemu okolju za prihodnje 
generacije je za »zelene« porabnike v veliki meri pomenil izpolnjevanje tovrstne potrebe. V 
tistem času je  bilo »zeleno« potrošništvo pravzaprav modna muha. Predvsem premožnejši so 
se želeli pokazati navzven kot ljudje, ki kupujejo zanimive izdelke, ki so poleg drugega bolj 
prijazni do okolja. Kasneje so ljudje pričeli kupovati »zelene« proizvode (predvsem živila) 
zaradi pojava potreb po varnosti. Potrebe po varnosti zmanjšujejo nakup zdravju oporečnih 
proizvodov in povečujejo nakup človeku varnih proizvodov. Določena potreba pa se lahko pri 
»zelenem« porabniku pretvori v bojkot nekega proizvoda ali podjetja, kar pomeni, da 
porabnik potrebo zadovolji s tem, da nekega proizvoda preprosto ne kupi (Peattie, 1995, str. 
86). 
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Iskanje informacij 
»Zeleni« porabniki pogosto aktivno iščejo informacije o proizvodih in njihovih povezavah z 
varstvom okolja. Med pomembne vire informacij spadajo tudi raznovrstni vodiči za »zelene« 
porabnike (The Organic Consumer Guide, The Green Parents' Guide, The Cruelty Free 
Shopper, The Ethical Consumer Guide, The Global Consumer, Student Shopping for a Better 
World), okoljevarstvene in potrošniške organizacije ter seveda podjetja. Količina informacij 
in njihova protislovja pa povzročajo zmedo med porabniki, zato imajo vse organizacije 
odgovornost, da podajajo razumljive in korektne informacije (Peattie, 1995, str. 87). 
 
Presojanje možnosti 
V trženjski teoriji porabniki presojajo možnosti, tako da ocenjujejo koristi in stroške, ki 
nastanejo z nakupom posameznega proizvoda. Alternative, med katerimi presojajo »zeleni« 
porabniki, pa so naslednje (Peattie, 1995, str. 88): 

− nenakup: zagotovo je to ena najbolj ekonomičnih alternativ, saj porabnike spodbudi k 
temu, da sami proizvedejo izdelek, ga popravijo ali zamenjajo takrat, ko je to nujno 
potrebno; 

− izposoja, najem ali lizing: po uporabi porabniki vrnejo proizvod nazaj v oskrbno 
verigo, kar privarčuje porabo virov; 

− rabljeni proizvodi: tudi tukaj porabnik privarčuje določen obseg virov, saj bo kupil 
proizvod, ki ga je nekdo že uporabljal, in tako zmanjšal potrebo po proizvodnji novih 
tovrstnih proizvodov; 

− nadomestni proizvodi: porabnik kupi proizvod, ki je okolju bolj prijazen nadomestek 
konvencionalnemu proizvodu (npr. pot v službo s kolesom namesto z avtomobilom); 

− alternativne blagovne znamke: porabnik prične kupovati proizvode »zelenih« 
blagovnih znamk oz. proizvajalcev; 

− proizvodi z daljšo življenjsko dobo: ta alternativa vključuje nakup visokokakovostnih 
in dražjih proizvodov z daljšo življenjsko dobo; 

− »zelene« različice proizvodov obstoječih blagovnih znamk: porabnik prične kupovati 
»zeleno« različico obstoječega proizvoda (npr. nakup koncentriranega čistila). 

 



10 

 

Slika 1: Prikaz modela porabnikovega »zelenega« nakupnega odločanja 

»Sivi« porabnik se 
sprašuje ...  

»Zeleni« porabnik se 
sprašuje tudi ... 

Kaj želim? 
Prepoznavanje 
problema Ali to resnično potrebujem? 

 
 

 
Kje je moj seznam s 
cenami in lastnostmi? 

Iskanje 
informacij 

Kje je moj vodič za »zelene« 
porabnike? 

 
 

 

Kakšne so koristi zame? 
Presojanje 
možnosti 

Kakšni so okoljski in družbeni 
stroški? 

 
 

 
Kaj naj kupim? Kako 
hitro lahko kupim? 

Nakupna 
odločitev 

Ali naj kupim? Kako dolgo 
sem lahko brez tega? 

 
 

 

Kdaj naj kupim nov 
izdelek? 

Ponakupno 
vedenje 

Kako lahko povečam trajnost 
izdelka? Kako lahko najbolje 
izkoristim stari izdelek? 

 
Vir: K. Peattie, Environmental Marketing Management, 1995, str. 84, slika 5.2. 

 
Nakupna odločitev 
Potem ko »zeleni« porabnik presodi vse možnosti o tem, kaj in katero blagovno znamko bo 
kupil, prične razmišljati tudi o tem, kje, koliko in kdaj bo kupil. Nove tržne poti, ki podpirajo 
ekonomsko samozadostnost domačih proizvajalcev v državah v razvoju, so ustvarjene. 
»Zeleni« porabnik prav tako razmišlja o količini, ki jo bo kupil, in jo poskuša minimizirati. 
Tudi čas nakupa je pomemben, saj lahko »zeleni« porabnik preloži nakup nekega proizvoda, 
dokler se na trgu ne pojavi »zelena« alternativa tega proizvoda (Peattie, 1995, str. 89). 
 
Ponakupno vedenje 
Kako ravnajo »zeleni« porabniki s proizvodom, ko ga že kupijo? »Zeleno« potrošništvo se od 
običajnega najbolj razlikuje v ponakupnem vedenju, ki je navzven tudi najbolj vidno. 
Nekateri prijemi ponakupnega vedenja »zelenega« porabnika so (Peattie,  1995, str. 89): 

− spremenjena uporaba proizvoda: porabnik lahko uporabi enak proizvod na drugačen 
način (npr. vožnja avtomobila pri hitrosti, ki zmanjšuje emisije toplogrednih plinov); 
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− ponovna uporaba proizvoda: porabnik ponovno uporabi proizvod ali del proizvoda za 
zadovoljevanje drugih potreb in želja (npr. kompost iz kuhinjskih odpadkov za 
gnojenje tal); 

− odmet proizvoda: ko proizvod ni več uporaben, se ga »zeleni« porabnik znebi tako, da 
ga proda naprej ali podari dobrodelnim organizacijam oz. ga zavrže na varen način; 

− reciklaža proizvoda: porabnik je že pri samem nakupu pozoren na materiale, iz katerih 
je proizvod ali embalaža proizvoda, in izbira materiale, ki so primerni za reciklažo; 

− vzdrževanje: porabnik redno vzdržuje proizvod, da bi tako podaljšal njegovo 
življenjsko dobo in preložil potrebo po njegovi zamenjavi. 

2.3 Pregled raziskav s področja »zelenega« potrošništva 
 
Raziskave o »zelenih« porabnikih in njihovem nakupnem vedenju so največkrat izvedene v 
ZDA tudi zato, ker je ameriški trg proizvodov med prvimi, ki je posegel po konceptu 
»zelenega«. To podpoglavje bom zato začela z opisom nekaterih raziskav iz ZDA, nato bom 
zajela raziskave, opravljene v Evropi, nazadnje pa se bom osredotočila na Slovenijo in 
dosedanje raziskave, opravljene pri slovenskih porabnikih. V nadaljevanju je predstavljen 
zgolj nabor najdenih raziskav, saj ni nujno, da so bile vse raziskave s tega področja objavljene 
in dostopne javnosti. Pregled nekaterih dosedanjih raziskav s področja »zelenega« 
potrošništva bo v pomoč pri oblikovanju raziskovalnega dela diplomske naloge. 

2.3.1 ZDA 
 
Na območju Los Angelesa je bila leta 1993 opravljena raziskava o okoljskih prepričanjih 
porabnikov, njihovi zavesti o vplivu izdelkov na okolje ter o prisotnosti »zelenega« 
nakupnega vedenja med njimi. Mainieri, Barnett, Valdero, Unipan in Oskamp (1997, str. 197) 
navajajo, da je približno 200 anketiranih izmed skupno petih razlogov za nakupne odločitve 
(kakovost, izkušnje, cena, varstvo okolja, razpoložljive velikosti) postavilo varstvo okolja šele 
na četrto mesto. Zgolj majhen odstotek vprašanih je z okoljskega vidika kupoval naslednje 
skupine proizvodov: detergente za perilo, gospodinjska čistila, papirnate izdelke, vrečke za 
smeti, žarnice (glej tabelo 1). Kar 56 % anketiranih je pri nakupovanju uporabljalo plastične 
vrečke, 25 % se je posluževalo papirnatih vrečk, le 5 % pa je uporabljalo vrečke iz blaga. 
Recikliranja se je posluževalo 43 % vprašanih. 
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Tabela 1: Skupine proizvodov, ki jih anketiranci kupujejo z okoljskega vidika – Los Angeles, leto 1993 

Skupine proizvodov, ki jih anketiranci 
kupujejo z okoljskega vidika % anketiranih 

detergenti za perilo 30 
gospodinjska čistila 29 

papirnati izdelki 29 
vrečke za smeti 17 

žarnice 14 
Vir: T. Mainieri et al., Green buying: The influence of environmental concern on consumer behaviour, 1997, str. 197. 

 
Anketiranci so varčevali z energijo vsaj nekajkrat na teden in le enkrat na mesec izbrali 
kolesarjenje ali pešačenje namesto običajne vožnje z avtomobilom. O okoljskih vidikih 
proizvodov so najpogosteje izvedeli iz časopisov in revij, ki so jim sledile televizijske in 
radijske novice. Manj pogosto so kot vir tovrstnih informacij navedli tiskano literaturo, oglase 
ter prijatelje in družino (glej tabelo 2). Približno 12 % vprašanih je imelo v obravnavanem 
letu stik s kakšno vladno ali politično organizacijo glede okoljskih problemov. Približno 24 % 
anketiranih pa je bilo vpletenih v okoljsko organizacijo na enega izmed naslednjih načinov: 
donacija denarja, prisotnost na sestankih, udeležba v družbenih aktivnostih in pomoč pri 
organizaciji dogodkov. V raziskavi so lahko določili spol porabnika, ki je bolj nagnjen k 
»zelenemu« nakupnemu vedenju. Ženske so pri svojih nakupnih odločitvah bolj upoštevale 
okoljske probleme, prav tako pa so bile ženske bolj nagnjene k recikliranju različnih 
materialov (Mainieri et al., 1997, str. 202). 
 

Tabela 2: Viri informacij o okoljskih lastnostih proizvodov – Los Angeles, leto 1993 

Vir informacij o okoljskih 
lastnostih proizvodov % anketiranih 

časopisi in revije 71 
televizijske in radijske novice 69 

tiskana literatura 41 
oglasi 35 

prijatelji 20 
družina 15 

Vir:T. Mainieri et al., Green buying: The influence of environmental concern on consumer behaviour,1997, str. 197. 
 

Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo (2001, str. 507) so leta 2001 izvedli raziskavo v 
severnoameriškem mestu, kjer je sodelovalo 907 anketirancev. Raziskava je obsegala pet 
sklopov vprašanj, s katerimi so ugotavljali ekopismenost (angl. ecoliteracy) porabnikov, 
njihov odnos do okoljske problematike, prisotnost »zelenega« nakupnega vedenja, njihove 
vrednote in demografski profil. Laroche et al. (2001, str. 505) ekopismenost opredeljujejo kot 
posameznikovo sposobnost, da identificira ali definira številne ekološke simbole, koncepte in 
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vedenja. Za potrebe analize so vzorec anketiranih razdelili na 3 skupine (Laroche et al., 2001, 
str. 508): 

− porabniki, ki so za »zelene« proizvode pripravljeni plačati več (119 anketiranih); 
− porabniki, ki za »zelene« proizvode niso pripravljeni plačati več (122 anketiranih); 
− neodločeni porabniki (666 anketiranih). 

 
Skupina porabnikov, ki so za »zelene« proizvode pripravljeni plačati več, se od skupine 
porabnikov, ki tega niso pripravljeni storiti, razlikuje v treh demografskih spremenljivkah. 
Okoljsko bolj zavedni porabniki so v večini ženskega spola (57 %), poročeni (56 %) in imajo 
vsaj enega otroka, ki živi pri njih (57 %). Ti porabniki so mnenja, da so ekološki problemi 
resni, podjetja pa neodgovorna do okolja. Prav tako menijo, da je ekološko vedenje 
pomembno, in tudi sami pri nakupih pogosto pomislijo na ekološke probleme. V raziskavi je 
ugotovljeno, da demografske spremenljivke, kot so starost, raven izobrazbe, dohodki, 
lastništvo stanovanja/hiše in zaposlitveni status, ne vplivajo na pripravljenost porabnikov, da 
za okolju bolj prijazne izdelke plačajo več (Laroche et al., 2001, str. 511). Tudi ekopismenost 
ni bila med pomembnimi spremenljivkami, saj je bila pri obeh segmentih porabnikov na enaki 
ravni (Laroche et al., 2001, str. 516).  
 
Porabnikova pripravljenost plačati več za »zelene« proizvode pa ne pomeni, da porabnik to 
tudi dejansko počne. Novejša raziskava v ZDA, opravljena leta 2003 za revijo American 
Demographics, predstavlja razliko med tem, kar porabniki rečejo, in tem, kako se dejansko 
vedejo. Za raziskavo je bil uporabljen reprezentativni vzorec 1000 Američanov. Kar 80 % 
vprašanih je trdilo, da varnost izdelka za okolje vpliva na njihove nakupne odločitve. Prav 
tako je 70 % anketiranih povedalo, da obstaja večja verjetnost, da bodo nek izdelek kupili, če 
je podjetje, ki ta izdelek proizvaja, v svoje poslovne operacije vključilo tudi okoljevarstvene 
ukrepe. Vendarle pa je raziskava kljub tem trditvam pokazala, da le 57 % vprašanih tudi 
dejansko kupuje reciklirane ali okolju bolj prijazne proizvode in zgolj 6 % redno raziskuje 
uspešnost okoljskih ukrepov podjetij (Gardyn, 2003, str. 12). 
 
Od vseh ljudi, zajetih v vzorcu, so starejši ljudje (nad 45 let) večji porabniki okolju bolj 
prijaznih izdelkov, poleg tega pa tudi večkrat raziskujejo ekološko prakso podjetij. Med 
starejšimi anketiranci od 55 do 64 let jih kar 58 % vedno reciklira pločevinke in steklenice, 
medtem ko to počne le 39 % anketiranih, starih med 25 in 34 let. »Nezeleni« anketiranci so 
kot glavni razlog, da ne kupujejo recikliranih in okolju bolj prijaznih proizvodov, navedli 
zvestobo do drugih, znanih blagovnih znamk. Poleg tega jih 29 % ne verjame v 
okoljevarstvene lastnosti proizvodov, 26 % pa je mnenja, da so tovrstni proizvodi predragi. 
Okoli 18 % vprašanih je »zelene« proizvode označilo tudi kot težko dostopne, kot manj 
kakovostne pa jih zaznava 12 % vprašanih. V raziskavi je bilo 64 % anketiranih mnenja, da 
lahko sami prispevajo k varstvu okolja, 17 % vprašanih pa je izrazilo mnenje, da posameznik 
ne more spremeniti ničesar in da je varstvo okolja naloga velikih podjetij in vlade (Gardyn, 
2003, str. 13). 
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2.3.2 Evropa 
 
V letu 2001 so v Španiji 573 naključno izbranih posameznikov spraševali o recikliranju in 
kupovanju ekoloških proizvodov, njihovi osebnosti, vrednotah in življenjskem slogu v 
povezavi z varstvom okolja. Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri vpliva 
porabnikov odnos do okolja na njegovo ekološko vedenje (Fraj & Martinez, 2006, str. 26). V 
raziskavi je bilo ugotovljeno, da so vprašani zelo zaskrbljeni glede okoljskih problemov, 
vendar pa se ta skrb ne odraža ravno najbolje v njihovih nakupnih odločitvah in vsakdanjih 
rutinah (Fraj & Martinez, 2006, str. 31). Anketiranci so prav tako izrazili pripravljenost za 
povečano uporabo okolju bolj prijaznega transportnega sredstva (60 %) in zmanjšan nakup 
izdelkov podjetij, ki močno onesnažujejo okolje (53 %). Ko govorimo o dejanskem vedenju, 
se 43 % vprašanih trudi kupovati proizvode v manjših embalažah. Skoraj polovica anketiranih 
še nikoli ni zamenjala izdelka zaradi ekoloških razlogov in še nikoli ni bila na kakršnem koli 
srečanju z ekološko vsebino. Poleg tega je 48 % vprašanih izrazilo nepripravljenost plačevati 
okoljski davek, čeprav bi to občutno zmanjšalo problem smoga (Fraj & Martinez, 2006, str. 
30). Kljub temu je raziskava pokazala pozitivno in dokaj močno povezavo med porabnikovo 
skrbjo za okolje in njegovim ekološkim vedenjem. 
 
Antonides in Raaij (1998, str. 516) omenjata mednarodno raziskavo iz leta 1993 (International 
Social Survey Programme), ki je vključevala države zahodne Evrope (Nemčijo, Veliko 
Britanijo, Irsko, Italijo, Norveško, Nizozemsko, Španijo), vzhodne Evrope (Madžarsko, 
Češko, Slovenijo, Poljsko, Bolgarijo, Rusijo) in Severne Amerike (ZDA, Kanado). Z 
raziskavo so ugotovili, da porabniki vzhodne Evrope v povprečju najbolj verjamejo v škodljiv 
vpliv človeka na okolje. Škodljiv vpliv povezujejo predvsem z vožnjo avtomobila, 
ekonomsko rastjo in radioaktivnimi odpadki ter manj s prisotnostjo pesticidov in kemikalij v 
hrani (Antonides & Raaij, 1998, str. 506). Prav tako so v državah vzhodne Evrope izrazili 
največjo zaskrbljenost za okolje, po drugi strani pa kažejo tudi največjo mero optimizma za 
možnost rešitve. Navkljub zaskrbljenosti vzhodnih Evropejcev pa so največjo pripravljenost 
plačati več za izdelke, ki so okolju bolj prijazni, pokazali Američani. Vsi anketirani pa so bili 
manj navdušeni nad višjimi davki zaradi varstva okolja. Med omenjenimi regijami držav so 
bile prisotne razlike tudi v dejanskem vedenju. Ameriški porabniki najpogosteje ločeno 
zbirajo odpadke za reciklažo, poleg tega pa so med tistimi, ki so največkrat opustili vožnjo z 
avtomobilom zaradi okoljskih razlogov (Antonides & Raaij, 1998, str. 512). 

2.3.3 Slovenija 
 
»Zeleno« potrošništvo je pri slovenskih potrošnikih slabše raziskano. Nekaj pilotskih raziskav 
je moč najti v nekaterih diplomskih delih, okoljska zavest Slovencev pa je bila raziskana tudi 
v anketi Slovensko javno mnenje (v nadaljevanju SJM) iz leta 2000. Odgovori anketirancev iz 
SJM 2000/2 prikazujejo »odnos Slovencev do različnih okoljskih posledic, stopnjo 
ozaveščenosti lastne vpletenosti v okoljske posledice, zaznavanje nevarnosti onesnaževanja, 
smiselnost okoljevarstvenega prizadevanja, če tega ne počnejo drugi« ipd. (Kirn, 2003, str. 
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17). S trditvijo »za nekoga, kot sem jaz, je težko, da bi kaj dosti naredil za okolje«, se strinja 
približno 40 % Slovencev. Kar 64 % Slovencev pozitivno ocenjuje lastna okoljska dejanja in 
se predstavlja kot aktivne v skrbi za okolje (Kirn, 2003, str. 19). Slovenci so razdvojeni glede 
smiselnosti okoljevarstvenega prizadevanja, če tega ne počnejo drugi. Približno 43 % vidi 
smisel v skrbi za okolje, 65 % anketiranih pa se zaveda lastne vpletenosti pri nastanku tople 
grede, npr. s kurjenjem premoga, olja ali plina (Kirn, 2003, str. 26). 
 
Slovenci se zavedajo okoljskih posledic avtomobilskega prometa in posledic industrijskega 
onesnaževanja zraka. Približno 83 % Slovencev je ocenilo segrevanje ozračja kot nevaren 
pojav za okolje. Poglejmo si, v kolikšni meri slovenski potrošniki menijo, da se vedejo 
ekološko. Vsaj občasno odpadke za reciklažo ločeno zbira skoraj 60 % Slovencev. Delež 
anketiranih, ki se še nikoli niso odpovedali vožnji z avtomobilom iz ekoloških razlogov, znaša 
približno 42 %, čeprav se okoljskih posledic vožnje z avtomobilom zaveda 96 % vprašanih. 
To kaže na vrzel med ozaveščenostjo slovenskih porabnikov in njihovim dejanskim vedenjem 
(Kirn, 2003, str. 30). 
 
Delež takšnih, ki so člani kakšne okoljevarstvene skupine, znaša zgolj 4 %, približno 5 % pa 
jih je že sodelovalo v okoljskem protestu. Zanimivo je, da je raziskava SJM 2000/2 pokazala 
na večjo okoljsko aktivnost moških, kar zajema njihovo članstvo in denarne prispevke 
okoljevarstveni skupini, podpisovanje peticij in sodelovanje na protestih (Kirn, 2003, str. 32). 
To je nekoliko nenavadno glede na podobne raziskave po svetu, saj so bile ženske vselej »bolj 
zelene« od moških. Kirn (2003, str. 34) pravi, da so v raziskavi imeli najmočnejša prookoljska 
stališča mlajši, neverni in bolj izobraženi anketiranci. 
 
V letu 2003 sta bila ekološka zavest in ekološko vedenje Slovencev raziskana na 146 
anketiranih. Izkazalo se je, da 75 % anketirancev verjame, da kot posamezniki lahko 
prispevajo k varstvu okolja, kar 94 % pa jih meni, da lahko to storijo z nakupom okolju bolj 
prijaznih izdelkov (Bremšak, 2003, str. 28). Približno tri četrtine anketirancev »zelene« 
izdelke dojema kot dražje in težje dostopne od drugih izdelkov. Svoj delež k varovanju okolja 
bi bili najpogosteje pripravljeni prispevati z nakupom okolju prijaznih izdelkov, varčevanjem 
z energijo, sodelovanjem v čistilnih akcijah in podpiranjem okoljevarstvenih organizacij (glej 
tabelo 3). Zanimivo je, da bi bilo kar 67 % anketiranih pripravljenih za detergent za 
pomivanje posode plačati do 20 % več z namenom varovanja okolja. Bremšak (2003, str. 32) 
meni, da bi cena verjetno igrala večjo vlogo, če bi šlo za izdelke z višjo stopnjo vpletenosti 
porabnika v nakup (avtomobil, gospodinjske aparate), kjer bi 20-odstotno povišanje cene 
pomenilo velik finančni zalogaj. Skrb za okolje in pripravljenost kupovati »zelene« izdelke je 
izrazila večina vprašanih, ta namera pa se ni pokazala v njihovem vedenju. Razlog za to bi 
lahko bil v tem, da so stroški »zelenega« nakupnega vedenja vidni takoj, koristi pa so vidne 
šele na dolgi rok (Bremšak, 2003, str. 39). 
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Tabela 3: Način varovanja okolja, ki bi ga bili anketiranci pripravljeni prispevati – Slovenija, leto 2003 

Način varovanja okolja, ki bi ga bili 
anketiranci pripravljeni prispevati % anketiranih 

nakup okolju prijaznih izdelkov 67 
varčevanje z energijo 66 

sodelovanje v čistilnih akcijah 50 
podpiranje okoljevarstvenih organizacij 41 

Vir:S. Bremšak, Od ekološke zavesti do ekološko odgovornega vedenja porabnikov, 2003. 

 
Podobna raziskava, opravljena v letu 2006, je merila »stališča, vrednote, nakupno namero, 
pripravljenost plačati več za eko-označene izdelke, nakupno vedenje« slovenskih porabnikov 
(Vrbič, 2006, str. 50). 177 anketirancev je ocenilo, da so okoljski problemi resni in da je 
okolju prijazno vedenje pomembno. V večini se ne strinjajo s trditvijo, da posameznik ne 
more vplivati na stanje okolja (Vrbič, 2006, str. 71). Prav tako so anketirani precej kritični do 
podjetij in od njih pričakujejo odgovorno ravnanje do naravnega okolja.  
 
Vrbič (2006, str. 73) je ugotovil, da so slovenski porabniki v povprečju dovolj informirani o 
okoljskih problemih in nevtralni glede dostopnosti »zelenih« izdelkov in zaupanja 
ekooznakam. Izrazili so tudi pripravljenost kupovati »zelene izdelke, saj je od 83–92 % 
anketiranih med navadnim izdelkom in izdelkom z ekološko oznako izbralo tistega z ekološko 
oznako. Poleg tega so izrazili pripravljenost plačati od 10–20 % več za okolju bolj prijazne 
izdelke, ta odstotek pa se spreminja glede na to, za kakšno dobrino gre (vsakdanji izdelek, 
luksuzno dobrino ipd.) (Vrbič, 2006, str. 79). Profil porabnikov, ki so sporočali najvišjo 
namero nakupa in so bili v povprečju pripravljeni plačati največ za »zelene« izdelke, je starost 
med 50 in 64 let in ženski spol (Vrbič, 2006, str. 92). Ostale demografske spremenljivke, kot 
sta izobrazba in dohodek, niso bile statistično pomembne. 
 
Na podlagi opisanih raziskav lahko izpostavim naslednje značilnosti, podobnosti in razlike 
med rezultati raziskav: 

− v vseh regijah so anketiranci izkazali zaskrbljenost glede okoljskih problemov, kar se 
ne odraža v enaki meri v njihovem nakupnem vedenju; 

− kljub njihovi zaskrbljenosti za okolje so Evropejci najmanj pripravljeni plačati več za 
okolju prijazne izdelke, največjo pripravljenost pa so izkazali ameriški potrošniki, ki 
so »zelenemu« potrošništvu tudi najbolj zvesti; 

− v ZDA so k »zelenemu« nakupnemu vedenju bolj nagnjene ženske, poročeni, 
potrošniki, ki imajo otroke, in starejši (nad 45 let); 

− podoben profil »zelenih« porabnikov lahko najdemo v Sloveniji, saj so slovenski 
potrošniki, ki imajo največjo namero nakupa »zelenih« izdelkov in so najbolj 
pripravljeni plačati več za tovrstne izdelke, ženskega spola in starejši (med 50 in 64 
let); 
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− tako v Sloveniji kot v ZDA nad 60 % potrošnikov verjame, da lahko kot posamezniki 
prispevajo k varstvu okolja; 

− tri četrtine slovenskih potrošnikov zaznava »zelene« izdelke kot dražje in težje 
dostopne – takšna percepcija »zelenih« izdelkov je mnogo manj prisotna v ZDA, kar 
je lahko povezano z večjo razvitostjo ameriškega trga proizvodov. 

 

3 RAZISKAVA »ZELENEGA« POTROŠNIŠTVA PRI SLOVENSKIH 
POTROŠNIKIH 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V današnjem času so slovenski potrošniki skoraj vsakodnevno obkroženi s sporočili o 
onesnaževanju okolja, izrabi naravnih virov in nevarnosti naraščajočega potrošništva ljudi. 
Skrb za okolje in dobrobit prihodnjih generacij je naredila prostor za trg t. i. »zelenih« 
izdelkov. Kakšen potencial ima tovrsten trg pri slovenskih potrošnikih, je bistvo 
raziskovalnega problema tega diplomskega dela. Z raziskavo bom poskušala ugotoviti 
prisotnost segmenta »zelenih« porabnikov v Sloveniji, njihova stališča, nakupno namero in 
dejansko nakupno vedenje.  

3.2 Cilji raziskave 
 
Temeljni cilj raziskave je preveriti prisotnost segmenta »zelenih« porabnikov v slovenskem 
prostoru in definirati demografski profil takšnega porabnika. Podcilji raziskave so analizirati 
nakupno vedenje slovenskih porabnikov pred, med in po nakupu, ugotoviti njihova stališča do 
okolja in do »zelenih« izdelkov ter določiti njihovo pripravljenost plačati več za nakup 
»zelenih« izdelkov. Poskušala bom zaznati tudi vrzel med dejanskim »zelenim« vedenjem 
potrošnikov in njihovo pripravljenostjo, da se vedejo tako. 

3.3 Raziskovalna izhodišča in vprašanja 
 
Na podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov nekaterih predhodnih raziskav, ki so bile 
predstavljene, sem osnovala nekaj raziskovalnih izhodišč in vprašanj, na katera bom poskusila 
odgovoriti z raziskavo. V raziskavah, ki sem jih obravnavala v predhodnih poglavjih, je 
večina anketirancev izrazila zaskrbljenost glede okoljskih problemov. Predvidevam, da bo 
raziskava dala podobne rezultate, ki bodo pokazali zaskrbljenost večine slovenskih 
potrošnikov. Glede na današnjo informiranost družbe o onesnaževanju okolja in posledicah, 
ki temu sledijo, me zanima, ali slovenski potrošniki menijo, da lahko kot posamezniki 
prispevajo svoj delež k ohranjanju naravnega okolja. 
 
V okviru »zelenih« proizvodov me zanima predvsem, ali slovenski potrošniki menijo, da 
kupovanje ekoloških različic izdelkov pomembno prispeva k zmanjševanju okoljskih 
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problemov. Želim preveriti tudi, ali slovenski potrošniki zaznavajo okolju prijazne izdelke kot 
dražje in težje dostopne od drugih izdelkov. Nekatere omenjene raziskave so pokazale 
tovrstno zaznavanje »zelenih« izdelkov pri potrošnikih. Poleg tega so za nekatere potrošnike 
»zeleni« izdelki velikokrat manj kakovostni. Tako bom preverila, v kolikšni meri slovenski 
potrošniki menijo, da okolju prijazni izdelki nimajo enakih tehničnih lastnosti in niso enake 
kakovosti kot drugi izdelki. Eno izmed odprtih vprašanj glede »zelenih« izdelkov je tudi, ali 
slovenski potrošniki menijo, da je okolju prijaznih izdelkov v trgovinah v zadostni meri. 
 
Ker so v nekaterih dosedanjih raziskavah preverjali tudi, koliko več so potrošniki pripravljeni 
plačati za »zelene« izdelke, bom to preverila tudi sama. Poleg tega pa bom v raziskavi 
preverila, v kateri stopnji nakupnega procesa je pri slovenskih potrošnikih »zeleno« 
potrošništvo najbolj izrazito. Nazadnje bom poskusila določiti demografski profil tipičnega 
slovenskega »zelenega« potrošnika. Glede na nekatere predhodne raziskave predpostavljam, 
da obstajajo razlike med porabniki glede na spol, starost, izobrazbo, dohodek, zakonski stan 
in starševstvo. V kolikšni meri sem z raziskavo na zastavljena raziskovalna vprašanja 
odgovorila, pa je predstavljeno v poglavju Interpretacija rezultatov (glej poglavje 3.5.2). 
 
3.4 Metodologija 

3.4.1 Metoda 
 
Metoda, ki sem jo v diplomskem delu uporabila za iskanje odgovorov na zastavljena 
raziskovalna vprašanja, je anketiranje. To metodo sem uporabila predvsem zato, ker omogoča 
hitro pridobivanje podatkov na večjem vzorcu ljudi. Metoda anketiranja prav tako omogoča 
lažjo analizo rezultatov v primerjavi z drugimi metodami raziskovanja, kot je npr. intervju. 
Anketo sem izvedla s pomočjo pisnega vprašalnika, ki je bil razdeljen med anketirance bodisi 
v fizični (59 % vprašalnikov) bodisi v elektronski obliki (41 % vprašalnikov). Vprašalnik je 
bil sprva testiran na manjšem vzorcu ljudi. Na podlagi dobljenih rezultatov in komentarjev 
anketirancev sem vprašalnik prilagodila tako, da je bil za anketirance čim bolj razumljiv in 
jasen. 

3.4.2 Vprašalnik 
 
Vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov, ki so bili zaradi lažje obdelave podatkov sestavljeni 
iz zaprtih vprašanj, odprtega tipa pa je bilo zgolj eno vprašanje. Večina vprašanj je sestavljena 
iz trditev, kjer so anketiranci s pomočjo ocenjevalnih lestvic ocenili, v kolikšni meri se s 
trditvami strinjajo oz. kako pogosto trditve veljajo zanje. V prvem sklopu sem ugotavljala 
stališča slovenskih potrošnikov do okoljskih problemov in »zelenih« izdelkov. Prvi sklop tako 
zajema vprašanji I in II (glej prilogo 3).  
 
Pripravljenost slovenskih potrošnikov, da se vedejo kot »zeleni« potrošniki, sem preverila z 
vprašanjem III v drugem sklopu vprašalnika (glej prilogo 3). Vprašanje IV je bilo odprtega 
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tipa, kjer so anketiranci napisali, koliko odstotkov več so pripravljeni plačati za okolju 
prijazne izdelke (glej prilogo 3). 
 
V tretjem sklopu vprašalnika sem preverjala pogostost dejanskega »zelenega« potrošništva pri 
slovenskih potrošnikih in njihovo dejansko »zeleno« vedenje pred, med in po nakupu. Pri 
preverjanju teh značilnosti sta mi bili v pomoč vprašanji V in VI (glej prilogo 3). 
 
V zadnjem sklopu vprašalnika (VII) sem ugotavljala demografske značilnosti anketiranih, pri 
čemer sem pridobila podatke o njihovem spolu, starosti, zakonskem stanu, otrocih, izobrazbi 
in višini dohodka (glej prilogo 3). Demografski podatki o anketiranih so mi bili v pomoč pri 
izdelavi demografskega profila tipičnega slovenskega »zelenega« potrošnika. 

3.4.3 Vzorec 
 
Vzorec anketirancev sem pridobila priložnostno, poskušala pa sem zajeti različne starosti, 
raven izobrazbe in višino dohodka anketiranih. Posamezni anketiranec, ki je želel vprašalnik 
rešiti, je moral izpolnjevati pogoj, da vsaj občasno nakupuje. Želela sem pridobiti najmanj 
100 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, da bi vzorcu dala določeno mero reprezentativnosti. 
Navkljub temu raziskava podaja odgovore na raziskovalna vprašanja zgolj za vzorec in jih ne 
morem posplošiti na slovensko populacijo. Od 189 razdeljenih vprašalnikov je bilo vrnjenih 
in pravilno izpolnjenih 122 vprašalnikov, kar pomeni skoraj 65-odstotno odzivnost. Starostna, 
spolna, izobrazbena in druge strukture vzorca so predstavljene v poglavju Značilnosti vzorca 
(glej poglavje 3.5.1). 

3.4.4 Krajevni in časovni okvir 
 
Zbiranje vprašalnikov je potekalo med 28. junijem in 10. julijem 2009. Pisni vprašalniki so 
bili razdeljeni v fizični in elektronski obliki med anketirance, ki prihajajo v večji meri iz 
Ljubljane in njene okolice, med njimi pa so tudi tisti, ki prihajajo iz drugih krajev Slovenije, a 
v Ljubljani študirajo oz. so zaposleni. 

3.5 Analiza rezultatov 

3.5.1 Značilnosti vzorca 
 
V anketo sem z vzorcem anketiranih poskušala zajeti ljudi z raznolikimi demografskimi 
značilnostmi, kot so spol, starost, raven izobrazbe, dohodek, zakonski stan in starševstvo. 
Spodaj so predstavljene demografske značilnosti anketirancev, ki sem jih pridobila s pomočjo 
vprašalnika (glej prilogo 3). 
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Spol 
V vzorcu je bila večina anketiranih ženskega spola, in sicer 67,2 %. Moških je bilo 32,8 % 
(glej tabelo 4 v prilogi 4). 
 
Starost 
Najmlajši anketiranec je bil star 17 let, najstarejši pa 81. Povprečna starost anketiranih znaša 
39,4 let. 122 anketirancev sem razdelila v pet starostnih razredov. Starostni razred, ki zajema 
največ anketiranih, je razred od 45 do 54 let, kamor spada četrtina anketiranih. Med bolje 
zastopanimi je tudi starostni razred od 25 do 34 let, kamor prav tako štejemo četrtino 
anketiranih. Najmanj anketiranih (13,9 %) je bilo starih nad 54 let (glej tabelo 5 v prilogi 4). 
 
Raven izobrazbe 
61,5 % anketiranih je imelo končano srednjo ali poklicno šolo. Le-tem so sledili anketirani s 
končano višjo ali visoko šolo, ki jih je bilo 14,8 %. Zgolj en anketiranec je imel končan 
magisterij oz. doktorat (glej tabelo 6 v prilogi 4). 
 
Dohodek 
Anketiranci so višino svojega rednega mesečnega (neto) dohodka lahko določili glede na pet 
dohodkovnih razredov. Največ anketiranih (39,3 %) je višino dohodka postavilo v razred, ki 
zajema dohodke od 501 do 800 evrov na mesec. Zgolj 2 anketiranca spadata v zadnji 
dohodkovni razred, ki zajema dohodek nad 2000 evrov mesečno (glej tabelo 7 v prilogi 4). 
 
Zakonski stan in starševstvo 
Večina anketiranih se je opredelila kot »poročeni« oz. v zunajzakonski zvezi (68 %), poleg 
tega ima 61,5 % anketiranih otroke (glej tabeli 8 in 9 v prilogi 4). 

3.5.2 Interpretacija rezultatov 

3.5.2.1 Skrb za okolje – stališča, namera, vedenje 
Eno od temeljnih raziskovalnih izhodišč pravi, da so potrošniki pogosto zaskrbljeni glede 
okoljskih problemov. To sem preverila z rezultati trditev a), b), c) in e) iz vprašanja št. 1 (glej 
prilogo 3). S trditvijo »Dandanes preveč skrbimo za prihodnost naravnega okolja in premalo 
za življenjski standard« se ne strinja 44,3 % anketiranih. 32,8 % anketiranih se s trditvijo vsaj 
delno strinja, približno 23 % anketiranih pa ni odločenih. V povprečju se s to trditvijo 
anketiranci zgolj delno strinjajo (povprečna vrednost je 2,02), kar potrjuje njihovo 
zaskrbljenost o prihodnosti naravnega okolja (glej tabelo 10 v prilogi 4). Na visoko 
zaskrbljenost slovenskih potrošnikov o naravnem okolju kažejo tudi rezultati odgovorov na 
trditev »Naša država ima dovolj gozdov, tako da se nam ni treba ukvarjati z recikliranjem 
papirja«, saj se večina anketiranih (80,3 %) s to trditvijo ne strinja (glej tabelo 11 v prilogi 4). 
Približno 60 % anketiranih se popolnoma strinja s trditvijo, da bomo kmalu priča ekološki 
katastrofi, če se bosta onesnaževanje in izraba naravnih virov nadaljevala z nezmanjšano 
hitrostjo (glej tabelo 12 v prilogi 4). S trditvijo, da je problem onesnaževanja okolja 
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precenjen, se večinoma ali popolnoma strinja 13,9 % anketiranih, zgolj delno pa se s tem 
strinja 23,8 % anketiranih, kar dokazuje obstoj segmenta ljudi, ki so mnenja, da se z ekologijo 
pretirava (glej tabelo 14 v prilogi 4). Vendarle lahko zaključimo, da je zaskrbljenost glede 
okolja pri večini slovenskih potrošnikov prisotna. 
 
Stališča slovenskih potrošnikov glede njihove sposobnosti, da kot posamezniki prispevajo 
svoj delež k ohranjanju naravnega okolja, sem preverila s trditvijo d) pri vprašanju št. 1 (glej 
prilogo 3). Kar 82 % anketiranih se popolnoma strinja s tem, da lahko kot posamezniki 
prispevajo k ohranjanju naravnega okolja (glej tabelo 13 v prilogi 4). Skupaj s tistimi, ki se s 
trditvijo večinoma strinjajo, je ta delež povečan na 96,8 %. Slovenski potrošniki se v 
povprečju le delno strinjajo (povprečna vrednost je 2,11) s trditvijo, da je ločevanje odpadkov 
zelo naporno (glej tabelo 15 v prilogi 4). Poleg tega pa so zelo usklajeni pri stališču, da je 
varčevanje z energijo pomemben prispevek k ohranjanju naravnega okolja. S to trditvijo se 
popolnoma strinja 67,2 % anketiranih (glej tabelo 16 v prilogi 4).  
 
Poglejmo si, v kolikšni meri slovenski potrošniki menijo, da lahko s kupovanjem ekoloških 
različic izdelkov pomembno prispevajo k zmanjšanju okoljskih problemov. Strinjanje s to 
trditvijo (trditev a), vprašanje št. 2) za posameznega anketiranca sem preverila po različnih 
vrstah izdelkov (glej prilogo 3). Rezultati prikazujejo, da slovenski potrošniki menijo, da 
lahko kupovanje ekoloških različic čistil, gospodinjskih aparatov in papirnatih izdelkov v 
veliki meri prispeva k zmanjšanju okoljskih problemov (glej tabelo 19 v prilogi 4). Anketirani 
menijo, da k zmanjševanju okoljskih problemov najbolj prispeva kupovanje ekoloških različic 
čistil (povprečna vrednost je 4,34), za njimi pa so uvrščeni gospodinjski aparati in papirnati 
izdelki. Nekoliko manj so prepričani v podoben učinek pri hrani in pijači, saj se anketirani ne 
morejo odločiti, ali kupovanje ekoloških različic teh vrst izdelkov pomembno prispeva k 
zmanjšanju okoljskih problemov ali ne.  
 
Pripravljenost oz. namero slovenskih potrošnikov, da se vedejo kot »zeleni« potrošniki 
(vprašanje št. 3), ocenjujem kot zelo visoko (glej prilogo 3). To je razvidno predvsem pri 
trditvah a), b), c), d) in g) (glej tabele 22, 23, 24, 25, 28 v prilogi 4 ). Vseeno pa so slovenski 
potrošniki pri vprašanjih, ali bi plačali določeno premijo za okolju prijazne izdelke  in ali bi 
plačali okoljski davek pri nakupu avtomobila v povprečju obkrožili odgovor »ne morem se 
odločiti« (glej tabeli 26 in 27 v prilogi 4). Približno 41 % slovenskih potrošnikov se ni 
pripravljeno včlaniti v okoljevarstveno organizacijo, približno 33,6 % pa se glede tega ne 
more odločiti (glej tabelo 29 v prilogi 4).  
 
Kljub visoki pripravljenosti pa je dejansko nakupno in potrošniško vedenje slovenskih 
potrošnikov, kot ga ocenjujejo sami, na nižji ravni. Približno 47,5 % anketiranih se le redko 
pelje v službo s kolesom ali avtobusom (glej tabelo 32 v prilogi 4). Kupovanje okolju 
prijaznih izdelkov se pri večini vrst izdelkov dogaja le občasno, nekoliko višje povprečne 
vrednosti je moč zaznati med gospodinjskimi aparati in papirnatimi izdelki (glej tabelo 33 v 
prilogi 4). Boljše rezultate sem dobila pri ocenjeni pogostosti varčevanja s porabo energije in 
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ločevanja odpadkov. Pri obeh dejanjih so anketirani v povprečju ocenili, da to počnejo 
pogosto (povprečne vrednosti znašajo 4,13 in 4,02) (glej tabeli 34 in 35 v prilogi 4). 
Anketiranci so v povprečju ocenili, da se čistilnih akcij udeležujejo redko (povprečna 
vrednost je 1,86),  skoraj 46 % anketiranih pa se sploh ne udeležuje tovrstnih akcij (glej tabelo 
36 v prilogi 4). Glede na rezultate ocenjenega nakupnega in potrošniškega vedenja anketiranih 
lahko povzamem, da je pripravljenost slovenskih potrošnikov početi dejanja, ki prispevajo k 
varovanju okolja, večja od njihovega ocenjenega dejanskega nakupnega in potrošniškega 
dejanja.  
 
Med drugim sem spraševala tudi po tem,  v kateri stopnji nakupnega procesa so potrošniki 
ekološko najbolj aktivni. To sem preverila z vprašanjem št. 6, kjer so anketirani ocenili, kako 
pogosto počnejo določena dejanja pred, med in po nakupu (glej prilogo 3). Trditve, ki 
zajemajo dejanja po nakupu, so l), m), n), o) in p) (glej prilogo 3). Anketiranci so navedli, da 
zelo pogosto reciklirajo kupljen izdelek oz. njegovo embalažo (povprečna vrednost je 3,72), 
neuporaben izdelek pa zavržejo na okolju prijazen način (povprečna vrednost je 3,90) (glej 
tabeli 55 in 57 v prilogi 4). Približno 39 % anketiranih zelo pogosto varčno uporablja nek 
izdelek, medtem ko jih 25,4 % to počne vedno (glej tabelo 58 v prilogi 4). Vse omenjene 
trditve imajo najvišje povprečne vrednosti med vsemi trditvami pri vprašanju št. 6, kar 
pomeni, da so anketirani ekološko najbolj dejavni po nakupu nekega izdelka, manj dejavni pa 
so pred in med nakupom.  

3.5.2.2 »Zeleni« izdelki 
Zanimalo me je tudi, ali slovenski potrošniki zaznavajo okolju prijazne izdelke kot dražje in 
težje dostopne od ostalih izdelkov. To sem preverila s trditvama h) in i) (glej prilogo 3). S 
trditvijo, da so okolju prijazni izdelki dražji od ostalih izdelkov, se vsaj večinoma strinja 77 % 
anketiranih (glej tabelo 17 v prilogi 4). Najpogostejši odgovor pri trditvi, da lahko okolju 
prijazne izdelke v trgovini najdemo brez težav, prikazuje zgolj delno strinjanje anketirancev 
(32,8 %). Nestrinjanje s to trditvijo je izkazalo 17,2 % anketiranih (glej tabelo 18 v prilogi 4). 
Ti rezultati nakazujejo, da slovenski potrošniki okolju prijazne izdelke zaznavajo kot dražje in 
težje dostopne od ostalih izdelkov.  
 
Ugotovila sem, da so slovenski potrošniki za okolju prijazne izdelke v povprečju pripravljeni 
plačati 11 odstotkov več kot za ostale izdelke. Odgovori na 4. vprašanje so podajali različne 
vrednosti, povprečna vrednost pa je znašala 11 % (glej tabelo 31 v prilogi 4). Zanimivo je, da 
je približno 17 % anketiranih napisalo odgovor 0 % in izrazilo popolno nepripravljenost 
plačati več za okolju prijazne izdelke. Najvišji odstotek, ki so ga navedli 4 anketirani, znaša 
50 %. Za »zelene« izdelke so slovenski potrošniki v povprečju pripravljeni plačati 11 % višjo 
ceno, kar spada v ocenjen razred odstotkov, ki sem ga predvidela v zastavljenem 
raziskovalnem vprašanju. Ali slovenski potrošniki zaznavajo okolju prijazne izdelke kot 
izdelke z enakimi tehničnimi lastnostmi in kakovostjo v primerjavi z ostalimi izdelki, sem 
preverila s trditvijo b) pri vprašanju št. 2 (glej prilogo 3). Povprečne vrednosti po posameznih 
vrstah izdelkov prikazujejo neodločenost anketiranih o tem, ali trditev velja ali ne velja, 
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predvsem za izdelke, kot so hrana, čistila, pijača in kozmetika (glej tabelo 20 v prilogi 4). 
Nekoliko boljše povprečje odgovorov sem opazila pri gospodinjskih aparatih in papirnatih 
izdelkih, vendar ti rezultati niso znatno boljši od rezultatov ostalih vrst izdelkov. Na podlagi 
teh rezultatov sklepam, da se tu slovenski potrošniki ne morejo povsem opredeliti, ali trditev 
zanje velja ali ne. Vzrok za to se morda skriva v slabi informiranosti potrošnikov o  lastnostih 
in kakovosti izdelkov, vsekakor pa bi bilo to v prihodnosti dobro preveriti.  
 
V nadaljevanju poglejmo, ali slovenski potrošniki menijo, da okolju prijaznih izdelkov v 
trgovinah ne ponujajo v zadostni meri. Ker so povprečne vrednosti odgovorov pri trditvi c) 
(vprašanje št. 2) precej izenačene, si poglejmo najpogostejše odgovore (glej prilogo 3). Pri 
vseh vrstah izdelkov so anketirani izrazili pomanjkanje tovrstnih izdelkov v trgovinah (modus 
je 2), razen pri gospodinjskih aparatih, kjer so se anketirani večinoma strinjali, da je teh 
izdelkov v trgovinah v zadostni meri (glej tabelo 21 v prilogi 4). Tako lahko zaključim, da 
slovenski potrošniki za večino vrst izdelkov menijo, da jih v trgovinah ni v zadostni meri. 

3.5.2.3 »Zeleni« potrošniki 
Nazadnje sem želela oblikovati demografski profil tipičnega slovenskega »zelenega« 
potrošnika. V anketi sem »zelene« potrošnike od drugih ločila glede na rezultate vprašanja št. 
5, kjer so anketiranci ocenili, kako pogosto izvajajo dejanja, ki ohranjajo okolje. Vse 
anketirane, ki so na več kot polovico trditev odgovorili s pogosto počnem ali zelo pogosto 
počnem, sem opredelila kot »zelene« potrošnike. Pri tem sem izločila tiste, ki za okolju 
prijazne izdelke niso bili pripravljeni plačati višje cene. Tako sem pridobila vzorec 36 oseb, ki 
so bile med vsemi anketiranimi najbolj »zelene«. Preverila sem njihove demografske 
značilnosti. 32,9 % anketiranih žensk spada v segment »zelenih« potrošnikov, medtem ko je 
pri moških takih le 22,5 % (glej tabelo 37 v prilogi 4). Ta rezultat pove, da so ženske tiste, ki 
izražajo večjo angažiranost za »zeleno« potrošništvo, kar se je pokazalo tudi v nekaterih 
raziskavah, omenjenih v predhodnih poglavjih. 
 
Starost tipičnega »zelenega« potrošnika se v anketi nagiba k starejšim. Pogosto so bili tovrstni 
potrošniki stari nad 54 let, v povprečju pa je »zeleni« porabnik star 46 let (glej tabelo 38 v 
prilogi 4). Ko govorimo o zakonskem stanu in starševstvu »zelenega« porabnika, nam 
rezultati prikazujejo, da je za takšnega porabnika značilno, da je poročen oz. v zunajzakonski 
zvezi in da ima otroke (glej tabeli 39 in 40 v prilogi 4). Rezultati ankete so predstavili tudi 
najbolj tipično raven izobrazbe in dohodek »zelenega« porabnika. V primerjavi z izobrazbeno 
strukturo vseh anketiranih je izobrazbena struktura »zelenih« porabnikov nekoliko boljša. 
Anketiranci, ki tvorijo segment »zelenih« porabnikov, imajo najpogosteje končano srednjo ali 
poklicno šolo (55,6 %) (glej tabeli 6 in 41 v prilogi 4). 19,4 % »zelenih« porabnikov ima 
končano višjo ali visoko šolo, kar je za 4,6 odstotnih točk več, kot znaša delež takšnih za vse 
anketirane. Tudi delež takšnih, ki imajo univerzitetno izobrazbo ali magisterij oz. doktorat, je 
pri »zelenih« porabnikih višji kot pri vseh anketiranih. Ti rezultati pričajo o boljši izobrazbeni 
strukturi »zelenih« porabnikov v primerjavi z izobrazbeno strukturo vseh anketiranih. 
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36,1 % anketiranih »zelenih« porabnikov prejema mesečni dohodek v višini od 801 do 1100 
evrov (glej tabelo 42 v prilogi 4). V primerjavi z rezultati vseh anketiranih je dohodkovna 
struktura »zelenih« porabnikov boljša. Delež vseh anketiranih, ki prejemajo mesečni dohodek 
od 801 do 1100 evrov, je zgolj 23 % (glej tabelo 7 v prilogi 4). Poleg tega je delež »zelenih« 
porabnikov, katerih mesečni dohodek znaša nad 1101 evrov, 27,7 %. Med vsemi anketiranimi 
pa je le 19,8 % takšnih, ki prejemajo mesečni dohodek nad 1101 evrov. Glede na te rezultate 
lahko sklepam, da je mesečni dohodek »zelenih« potrošnikov višji od dohodka ostalih 
potrošnikov. Raziskava je torej pokazala, da je tipični »zeleni« potrošnik ženska, stara 46 let, 
ki je poročena oz. v zunajzakonski zvezi, ima otroke in končano srednjo šolo, višina njenega 
mesečnega dohodka pa znaša od 801 do 1100 evrov.  

SKLEP 
 
Ali ima trg »zelenih« izdelkov potencial pri slovenskih potrošnikih? Če sodim po njihovi 
stopnji zaskrbljenosti glede okoljskih problemov, potem so »zeleni« izdelki dobrodošli na 
slovenskih prodajnih policah. Velika večina meni, da lahko kot posamezniki prispevajo k 
ohranjanju naravnega okolja in so v veliki meri za to pripravljeni tudi kaj narediti. Rezultati 
ankete nakazujejo na upad tovrstne pripravljenosti slovenskih potrošnikov, ko gre za kakršno 
koli povišanje njihovih stroškov. Primer je neodločenost anketiranih o tem, ali so za okolju 
prijazne izdelke pripravljeni plačati določeno premijo in ali so pripravljeni plačati okoljski 
davek ob nakupu avtomobila. Raziskava je pokazala, da so slovenski potrošniki za »zelene« 
izdelke v povprečju pripravljeni plačati 11 % več.   
 
Če se ozrem na ugotovitve o »zelenih« izdelkih, jih slovenski potrošniki zaznavajo kot dražje 
in težje dostopne od ostalih izdelkov. Menijo tudi, da lahko kupovanje ekoloških različic vrst 
izdelkov, kot so čistila, gospodinjski aparati in papirnati izdelki, v veliki meri prispeva k 
zmanjšanju okoljskih problemov. Slovenski potrošniki težko določijo, ali so »zeleni« izdelki 
enake kakovosti in ali imajo enake tehnične lastnosti kot ostali izdelki. Prav tako menijo, da 
tovrstnih izdelkov v trgovinah ne ponujajo v zadostni meri, z izjemo gospodinjskih aparatov, 
za katere se večina anketiranih strinja, da jih je v trgovinah dovolj. V splošnem je »zeleno« 
potrošništvo pri slovenskih potrošnikih najbolj izrazito v dejanjih po nakupu, ki zajemajo 
varčno uporabo izdelka, varen odmet neuporabnega izdelka in njegovo reciklažo. Z raziskavo 
sem okvirno definirala demografski profil tipičnega »zelenega« porabnika. Le-ta je ženska, 
stara 46 let, ki je poročena oz. v zunajzakonski zvezi in ima otroke. Njena izobrazba je 
srednješolska, njen osebni dohodek pa znaša od 801 do 1100 evrov na mesec. Vendarle pa je 
tipičnih »zelenih« porabnikov zelo malo oz. so med seboj zelo raznoliki. Ugotovitve, ki 
izhajajo iz te raziskave, sem preverila na priložnostnem vzorcu 122 ljudi, zato jih ne morem 
posplošiti na vse slovenske potrošnike. Vseeno pa sem dobila zanimive rezultate, ki so lahko 
tudi smernica za prihodnje raziskave na tem področju.  
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PRILOGA 1 

Ben & Jerry's 
Ben & Jerry's Homemade, Inc. je ameriško podjetje, ki deluje že od leta 1978. Podjetje je 
postalo znano kot proizvajalec sladoleda iz popolnoma naravnih sestavin in s pridihom 
domačnosti. Čeprav je podjetje poslovalo uspešno, se je kmalu pričelo razlikovati od 
konkurentov po svoji družbeni odgovornosti. Že zelo zgodaj so si v podjetju prizadevali za 
tesno sodelovanje z domačimi mlečnimi proizvajalci, da bi se tako zagotovila kakovost in 
neoporečnost mleka. Podjetje podpira družinske kmetije, tako da jim za dobavo mleka plačuje 
ceno, višjo od tržne (Mirvis, 1994, str. 82). Prav tako so opozarjali na morebitno škodljivost 
rastnih hormonov, ki so jih veliki proizvajalci dodajali kravam. Podjetje je plačalo visoko 
premijo za dobavo mleka in smetane, pridobljenih brez rastnih hormonov (Dennis, Neck & 
Goldsby, 1998, str. 387).  
 
Ben & Jerry's je varstvo okolja implementiral tudi v samo proizvodnjo. Poleg tega, da je 
embalaža sladoleda v minimalnem obsegu, se podjetje ukvarja tudi s čiščenjem odpadne vode, 
uporabljene v proizvodnji sladoleda (Mirvis, 1994, str. 82). Ben & Jerry's je kmalu pričel s 
promocijo različnih vrst sladoleda, pri čemer je vsaka različica pripomogla k družbeni ali 
okoljski blaginji. Med drugim se je podjetje zavzemalo za zaščito deževnih gozdov, pravično 
trgovino, spodbudo dobrodelnih organizacij, ohranjanje naravnih znamenitosti, danes pa ima 
lastno dobrodelno organizacijo (http://www.benjerry.com/activism/), kamor podjetje vsako 
leto donira 7,5 % dobička pred davki in ga uporabi za različne namene.  
 
Ben & Jerry's skrbi tudi za socialno šibkejše, tako da razvija franšizna sodelovanja z 
brezdomci, duševno motenimi osebami in problematično mladino (Mirvis, 1994, str. 90). 
Poslanstvo, zapisano na spletni strani podjetja (http://www.benjerry.com/activism/mission-
statement/), je bilo oblikovano že v prvih letih poslovanja in še danes usmerja delovanje 
podjetja. Sestavljeno je iz treh vidikov: 

− socialni vidik: izboljšanje kakovosti življenja v lokalnem, nacionalnem in globalnem 
pomenu; 

− vidik proizvoda: proizvodnja, distribucija in prodaja popolnoma naravnega sladoleda, 
ki promovira varstvo okolja; 

− ekonomski vidik: poslovati dobičkonosno, povečevati vrednost za deležnike ter 
omogočati karierno rast in razvoj za zaposlene. 

Procter & Gamble 
Primer podjetja, ki se je kljub prisotnosti v ekološko sporni dejavnosti lotilo »zelenega« 
trženja, je podjetje Procter & Gamble Co. V svetu je znan proizvajalec proizvodov za osebno 
nego in lepoto, dom, zdravstveno nego, otroško nego in hrane za hišne ljubljenčke 
(http://www.pg.com/). Svojo ekološko ozaveščenost je podjetje sprva izrazilo z ustanovitvijo 
različnih programov, ki so bili usmerjeni na trajnostni razvoj.  
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Projekt Live, Learn and Thrive, ki je namenjen izboljšanju kakovosti življenja za otroke, stare 
do 13 let, vsebuje mnogo programov, med katerimi je tudi program za zagotavljanje čiste 
pitne vode otrokom (angl. Children's Safe Drinking Water). Program temelji na 
nizkostroškovni tehnologiji, ki prečisti onesnaženo vodo tam, kjer si je ljudje ne morejo 
zagotoviti sami (http://www.pg.com/). Nekoliko širši koncept je podjetje zajelo z načrtom, ki 
do leta 2012 predvideva zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, porabljene energije/vode in 
odpadkov za 40 %. Deloma želijo to doseči tudi s pomočjo »bolj zelenih« proizvodov, ki 
bodo imeli enak ali boljši učinek, vendar z manj onesnaževanja in po isti ceni (Wasserman, 
2008, str. 16–17). Tovrstne proizvode podjetje ustvarja primarno z izbiro sestavin. Vse 
sestavine morajo iti skozi postopek ocenjevanja negativnega vpliva, ki jih ima posamezna 
sestavina na okolje (angl. Environmental Risk Assessment). Pri ocenjevanju upoštevajo dva 
vidika: kaj se zgodi z izdelkom po uporabi in kakšen učinek ima njegova uporaba na rastline, 
živali in bakterije.  

Procter & Gamble poskuša opredeliti svoje proizvode kot »bolj zelene« tudi s pomočjo 
embalaže. Primer tega so njihovi tekoči detergenti za perilo blagovnih znamk Tide, Gain, 
Cheer in Era, ki so jih razvili v dvakrat bolj koncentrirani različici in v manjši embalaži. Z 
zmanjšanjem obsega pakiranja med 22 in 43 % se je v celotni oskrbni verigi znižala poraba 
goriva in skladiščnega prostora, poleg tega pa nova sestava detergenta porabi do 42 % manj 
vode ob enakem številu pranj (Friesen, 2007, str. 38). V podjetju so razvili tudi različico 
detergenta Cold Water Tide, ki tudi ob uporabi mrzle vode zagotavlja enak učinek čiščenja. 
Na videz nepomembna lastnost lahko predstavlja ogromen prispevek k varstvu okolja. Če bi 
vsa gospodinjstva v ZDA pričela s pranjem perila v mrzli vodi, bi to vodilo k zmanjšanju 
emisij ogljikovega dioksida za 34 milijonov ton, kar bi pomenilo skoraj 8-odstotno izpolnitev 
cilja, ki ga imajo ZDA po Kjotskem protokolu (Wasserman, 2008, str. 17). 

The Body Shop 
Podjetje The Body Shop je svetovni proizvajalec in prodajalec naravnih, etično proizvedenih 
kozmetičnih izdelkov. Prva trgovina se je odprla leta 1976, danes pa je The Body Shop 
prisoten že v 61 državah (http://www.thebodyshop.com/). Podjetje je v svoje poslovanje 
integriralo pet ključnih vrednot, ki se nanašajo na pravično trgovino, varstvo okolja, izdelke 
brez testiranja na živalih, človekove pravice in samopodobo (Kent & Stone, 2007, str. 534). 
Njihovi izdelki vsebujejo naravne sestavine, pridobljene preko lastnega programa za pravično 
trgovino (angl. Community Trade), ki podpira več kot 30 domačih proizvajalcev iz 20 držav. 
Podjetje je s tem programom pomagalo že več skupnostim, tako da jim je zagotavljalo 
dohodek za preživetje, izobrazbo in izboljšave na kmetijah (http://www.thebodyshop.com/).  

The Body Shop poskuša minimizirati količino uporabljene embalaže in pakirati v plastenkah 
iz 100-odstotno reciklirane plastike. Vendarle pa Mirvis (1994, str. 87) omenja tudi dejstvo, 
da so v izdelkih prisotna tudi umetna barvila in konzervansi (parabeni), ki jih nekateri 
strokovnjaki smatrajo kot kancerogene. Kljub tem pomanjkljivostim je podjetje na 
okoljevarstvenem področju zelo aktivno, saj si prizadeva zmanjšati emisije ogljikovega 
dioksida in porabo energije ter povečati uporabo obnovljivih virov energije in surovin 
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(http://www.thebodyshop.com/). The Body Shop ima tudi lastno dobrodelno organizacijo 
(angl. The Body Shop Foundation), ki podpira projekte, ki se zavzemajo za družbene in 
okoljske spremembe. 

Marks & Spencer 
Podjetje Marks & Spencer je britanska trgovska veriga z dolgoletno zgodovino, ki se ukvarja 
s prodajo oblačil, prehrane in opreme za dom. Leta 2005 so v podjetju opravili raziskavo, ki je 
izrazila potrebo po informiranju kupcev o izvoru in proizvodnji njihovih izdelkov. Rezultat 
tega je bila kampanja »Poglej za oznako« (angl. »Look behind the label«), ki je informirala 
kupce o tem, kje in kako Marks & Spencer pridobiva svoje izdelke. Januarja 2007 so se v 
podjetju odločili za širitev kampanje na t. i. »Plan A«, ki se dotika ključnih socialnih in 
okoljskih problematik. »Plan A« obsega 100 točk, ki zahtevajo korenite spremembe v 
operativnih procesih podjetja. Marks & Spencer tako želi do leta 2012 postati najbolj »zelen« 
trgovec v Veliki Britaniji (Simms, 2007, str. S13). Projekt, vreden 200 milijonov funtov, se 
dotika petih ključnih izzivov (http://plana.marksandspencer.com/): 

− poslovati brez emisij ogljikovega dioksida; 
− poslovati brez odlaganja odpadkov na smetišča; 
− povečati uporabo okolju bolj prijaznih surovin in materialov ter varčno izkoriščati 

naravnih virov; 
− izboljšati življenje ljudi, ki so vpleteni v vrednostno verigo podjetja; 
− pomagati kupcem in zaposlenim v podjetju živeti zdravo. 

Gorenje 
Slovensko podjetje Gorenje ima danes več kot 59-letno tradicijo na področju izdelovanja in 
prodaje gospodinjskih aparatov. Podjetje uvrščajo med osem največjih proizvajalcev 
gospodinjskih aparatov v Evropi. Gorenje je primer podjetja, ki je varstvo okolja postavilo v 
osrčje poslovanja, saj so v poslanstvu podjetja zapisali, da ustvarjajo uporabnikom in okolju 
prijazne izdelke za dom (http://www.gorenjegroup.com/). V podjetju spoštujejo načela, ki 
predvidevajo odgovornost do zaposlenih, uporabnikov, družbene skupnosti in naravnega 
okolja. O svoji družbeni odgovornosti Gorenje odkrito piše v letnih okoljevarstvenih 
poročilih, v katerih ocenjuje uspešnost doseganja ciljev glede zmanjšanja količine nevarnih in 
deponiranih odpadkov ter racionalne rabe energentov (vode, električne energije, toplotne 
energije, zemeljskega plina idr.). Poleg teh poročil pa podjetje komunicira z javnostmi in jih 
vabi k bolj odgovornemu ravnanju do okolja tudi preko brošur Ekodružina, ki so namenjene 
tako uporabnikom kot drugim proizvajalcem. Gorenje je član Združenja evropskih 
proizvajalcev gospodinjskih aparatov (CECED), katerega poslanstvo je izboljševanje 
tehničnih značilnosti aparatov ob hkratnem zmanjšanju okoljskega vpliva. V ta namen so v 
podjetju posegli v zasnove aparatov z izboljševanjem elektromotorjev, kompresorjev, debelin 
izolacij, kar je v splošnem prispevalo k njihovi konkurenčnosti 
(http://www.gorenjegroup.com/).  
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Varstvo okolja je postalo pomemben element pri izbiri materialov, proizvodnih procesih, 
razvoju izdelkov in ravnanju z odpadki, kar so v podjetju poimenovali Eko krog Gorenja 
(http://www.gorenjegroup.com/). Vsi izdelki so narejeni iz materialov in komponent, ki jih je 
možno najmanj 80-odstotno reciklirati. Številne tehnološke izboljšave so pripomogle k 
razvoju t. i. čiste tehnologije, kar kažejo zmanjšane količine nevarnih odpadkov, zmanjšana 
poraba vode in zemeljskega plina na izdelek ipd. Gospodinjski aparati so med najbolj 
varčnimi na trgu, pri čemer so aparate slabših energetskih razredov z nalepkami C, D, E 
zamenjali z aparati razredov A+ in A++. Med nagradami in priznanji, ki jih je Gorenje prejelo 
na področju varstva okolja, so (http://www.gorenjegroup.com/): Evropsko okoljsko priznanje 
leta 2004, EMAS (angl. Eco-Management and Audit Sheme) nagrada v letu 2005, ki je po 
vsebini in zahtevah nadgradnja standarda ISO 14001, Okolju prijazno podjetje v letu 2007, 
nominacija za Ekološko usmerjeno podjetje leta 2007 in druga. 

PRILOGA 2 

 

Slika 2: Maslowova hierarhija potreb 

 
Vir: P. Kotler, Management trženja, 2004, str. 196, slika 7.3. 
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PRILOGA 3: Anketni vprašalnik 
 
Moje ime je Nataša Naumović in sem študentka 3. letnika Ekonomske fakultete v Ljubljani. 
Pišem diplomsko nalogo o kupovanju okolju prijaznih izdelkov med slovenskimi potrošniki 
in sestavni del diplomske naloge je tudi vprašalnik, ki je pred Vami. Prosim Vas, da si 
vzamete nekaj časa in odgovorite na spodnja vprašanja. Vprašalnik je popolnoma anonimen, 
za njegovo reševanje pa potrebujete približno 10 minut. Vaši odgovori mi bodo pomagali pri 
izdelavi diplomske naloge, za kar se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

1. V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Obkrožite številko, pri čemer 
pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 -  niti se ne strinjam, niti se 
strinjam, 4 – večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

a) Dandanes preveč skrbimo za prihodnost 
naravnega okolja in premalo za življenjski standard. 

1 2 3 4 5 

b) Naša država ima dovolj gozdov, tako da se nam ni 
treba ukvarjati z recikliranjem papirja. 

1 2 3 4 5 

c) Če se bo onesnaževanje okolja in izraba naravnih 
virov nadaljevalo z nezmanjšano hitrostjo, bomo 
kmalu priča veliki ekološki katastrofi. 

1 2 3 4 5 

d) Vsak posameznik lahko prispeva svoj delež k 
ohranjanju naravnega okolja. 

1 2 3 4 5 

e) Problem onesnaževanja me nikoli ni preveč 
vznemirjal, ker se mi zdi precenjen. 

1 2 3 4 5 

f) Ločevanje odpadkov je zelo naporno. 1 2 3 4 5 
g) Varčevanje z energijo je pomemben prispevek k 
ohranjanju naravnega okolja. 

1 2 3 4 5 

h) Okolju prijazni izdelki so dražji kot drugi izdelki. 1 2 3 4 5 
i) Okolju prijazne izdelke lahko v trgovini najdemo 
brez težav. 

1 2 3 4 5 

 
2. V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za Vas? Obkrožite številko, pri čemer pomeni:  
1 – ne velja, 2 – delno velja, 3 – niti ne velja, niti velja, 4 – večinoma velja, 5 – 
popolnoma velja. 

a) S kupovanjem ekoloških različic izdelkov lahko v primerjavi z ostalimi 
izdelki pomembno prispevamo k zmanjševanju okoljskih problemov. V kolikšni 

meri to velja za spodaj naštete vrste izdelkov? 
hrana 1 2 3 4 5 
čistila 1 2 3 4 5 
pijača 1 2 3 4 5 
kozmetika 1 2 3 4 5 
gospodinjski aparati 1 2 3 4 5 
papirnati izdelki 1 2 3 4 5 
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b) Okolju prijazni izdelki imajo enake tehnične lastnosti in so enake kakovosti 
kot drugi izdelki. V kolikšni meri to velja za spodaj naštete vrste izdelkov? 

hrana 1 2 3 4 5 
čistila 1 2 3 4 5 
pijača 1 2 3 4 5 
kozmetika 1 2 3 4 5 
gospodinjski aparati 1 2 3 4 5 
papirnati izdelki 1 2 3 4 5 
c) Okolju prijazne izdelke ponujajo v trgovinah v zadostni meri.  V kolikšni meri 

to velja za spodaj naštete vrste izdelkov? 
hrana 1 2 3 4 5 
čistila 1 2 3 4 5 
pijača 1 2 3 4 5 
kozmetika 1 2 3 4 5 
gospodinjski aparati 1 2 3 4 5 
papirnati izdelki 1 2 3 4 5 

 

3. Kaj od spodaj naštetih dejanj bi bili Vi pripravljeni narediti, da bi prispevali k zmanjšanju 
okoljskih problemov? Obkrožite številko, s katero se strinjate, pri čemer pomeni:  

1 – nisem pripravljen, 2 – ne morem se odločiti, 3 – sem pripravljen. 

a) Peljati se v službo s kolesom ali avtobusom. 1 2 3 
b) Kupovati spodaj naštete okolju bolj prijazne izdelke.  

hrana 1 2 3 
čistila 1 2 3 
pijača 1 2 3 

kozmetika 1 2 3 
gospodinjski aparati 1 2 3 

papirnati izdelki 1 2 3 
c) Varčevati s porabo energije v gospodinjstvu. 1 2 3 
d) Ločevati odpadke. 1 2 3 
e) Plačati določeno premijo (znesek) za okolju bolj 
prijazne izdelke. 

1 2 3 

f) Plačati okoljski davek pri nakupu avtomobila. 1 2 3 
g) Udeleževati se čistilnih akcij. 1 2 3 
h) Včlaniti se v kakšno okoljevarstveno 
organizacijo. 1 2 3 

 

4. Koliko odstotkov več ste pripravljeni plačati za okolju bolj prijazne izdelke? Zapišite v 
številu.     ____________  % 
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5. Kaj od spodaj naštetih dejanj že počnete, da bi prispevali k zmanjšanju okoljskih 
problemov? Obkrožite številko, pri čemer pomeni: 1 – nikoli ne počnem, 2 – redko počnem, 
3 – občasno počnem, 4 – pogosto počnem, 5 – zelo pogosto počnem. 

a) Peljem se v službo s kolesom ali avtobusom. 1 2 3 4 5 
b) Kupujem spodaj naštete okolju bolj prijazne izdelke.  

hrana 1 2 3 4 5 
čistila 1 2 3 4 5 
pijača 1 2 3 4 5 

kozmetika 1 2 3 4 5 
gospodinjski aparati 1 2 3 4 5 

papirnati izdelki 1 2 3 4 5 
c) Varčujem s porabo energije (elektrika, voda...) 
v gospodinjstvu. 1 2 3 4 5 

d) Ločujem odpadke. 1 2 3 4 5 
e) Udeležujem se čistilnih akcij. 1 2 3 4 5 

 
 

6. Kako pogosto počnete spodaj navedena dejanja PRED, MED in PO nakupu? Obkrožite 
številko, pri čemer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – zelo pogosto, 5 – vedno. 

PRED nakupom: 
a) Iščem informacije o novih in obstoječih ekoloških 
izdelkih. 1 2 3 4 5 

b) Iščem informacije o podjetjih, ki proizvajajo okolju 
bolj prijazne izdelke. 1 2 3 4 5 

c) O ekoloških izdelkih se pogovarjam z drugimi ljudmi 
(družina, prijatelji, znanci). 1 2 3 4 5 

d) Pozanimam se o cenah izdelkov, ki jih nameravam 
kupiti.  1 2 3 4 5 

e) Napišem nakupovalni seznam izdelkov in se ga v 
večini primerov tudi držim. 1 2 3 4 5 

MED nakupom: 
f) Berem oznake o ekoloških lastnostih izdelkov na 
njihovih embalažah. 1 2 3 4 5 

g) Nakupujem samo v količinah, ki jih potrebujem. 1 2 3 4 5 
h) Kupujem rabljene izdelke (npr. mobilni telefon, 
knjige, glasbene medije...). 1 2 3 4 5 

i) Kupujem le blagovne znamke, ki jih že poznam in 
nerad/a preizkušam nove blagovne znamke. 1 2 3 4 5 

j) Kupim nek izdelek zgolj iz ekoloških razlogov (npr. 
naravno pridelana hrana, izdelki z minimalno količino 
embalaže, energijsko varčni aparati...). 

1 2 3 4 5 

k) Pri nakupovanju uporabljam vrečke iz papirja ali 
blaga. 1 2 3 4 5 
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PO nakupu: 
l) Vračam povratne steklenice v trgovino. 1 2 3 4 5 
m) Recikliram kupljeni izdelek (npr. časopis) ali 
embalažo kupljenih izdelkov. 1 2 3 4 5 

n) Še uporaben izdelek prodam naprej ali podarim. 1 2 3 4 5 
o) Neuporaben izdelek zavržem na okolju prijazen način 
(npr. baterije in mobilne telefone v posebne zbiralnike). 1 2 3 4 5 

p) Varčno uporabljam izdelek (npr. zmanjšana količina 
detergenta, vožnja avtomobila pri hitrosti, ki zmanjšuje 
emisije toplogrednih plinov, uporaba klimatske naprave 
le ob visokih temperaturah, prižiganje luči le po 
potrebi...). 

1 2 3 4 5 

7. Prosim Vas, da mi zaupate še nekatere Vaše demografske podatke, ki so uporabljeni 
izključno v raziskovalne namene. 

1. Spol (obkrožite):     M   Ž 

2. Starost: _________ let 

3. Zakonski stan: 
a) samski/a 
b) poročen/a oz. v izvenzakonski zvezi 

4. Ali imate otroke? 
a) Da. 
b) Ne. 

5. Vaša končana raven izobrazbe: 
a) osnovna šola 
b) srednja ali poklicna šola 
c) višja ali visoka šola 
d) univerzitetna izobrazba 
e) magisterij ali doktorat 
 
6. Kolikšen je Vaš okvirni redni mesečni (neto) dohodek: 
a) manj kot 501 € mesečno 
b) od 501 do 800 € mesečno 
c) od 801 do 1100 € mesečno 
d) od 1101 do 1500 € mesečno 
e) od 1501 do 2000 € mesečno 
f) več kot 2000 € mesečno 
 
   HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE. 
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PRILOGA 4: Rezultati ankete 
 
Značilnosti vzorca 

Tabela 4: Spolna struktura anketirancev 

Spol Frekvenca Delež v % 
ženski 82 67,2 
moški 40 32,8 
Skupaj 122 100,0 

 

Tabela 5: Starostna struktura anketirancev 

Starostni razredi (v letih) Frekvenca Delež v % 
15-24 23 18,9 
25-34 30 24,6 
35-44 21 17,2 
45-54 31 25,4 
nad 54 17 13,9 
Skupaj 122 100,0 

 

Tabela 6: Izobrazbena struktura anketirancev 

Končana raven 
izobrazbe Frekvenca Delež v % 

osnovna šola 16 13,1 
srednja ali poklicna šola 75 61,5 

višja ali visoka šola 18 14,8 
univerzitetna izobrazba 12 9,8 
magisterij ali doktorat 1 0,8 

Skupaj 122 100,0 
 

Tabela 7: Višina mesečnega (neto) dohodka anketirancev 

Dohodkovni razredi (v 
evrih/mesec) Frekvenca Delež v % 

pod 501 23 18,9 
od 501 do 800 48 39,3 
od 801 do 1100 28 23,0 
od 1101 do 1500 15 12,3 
od 1501 do 2000 6 4,9 

nad 2000 2 1,6 
Skupaj 122 100,0 
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Tabela 8: Zakonski stan anketirancev 

Zakonski stan Frekvenca Delež v % 
samski/a 39 32,0 

poročen/a oz. v izvenzakonski 
zvezi 83 68,0 

Skupaj 122 100,0 
 

Tabela 9: Starševstvo anketirancev 

Otroci Frekvenca Delež v % 
da 75 61,5 
ne 47 38,5 

Skupaj 122 100,0 
 
Pri večini vprašanj je bila uporabljena petstopenjska Likertova lestvica, eno vprašanje je 
imelo tristopenjsko lestvico, eno vprašanje pa je bilo odprtega tipa. Rezultati ankete so 
predstavljeni tabelarično, nekatera vprašanja pa tudi grafično. Prvo vprašanje je zajemalo 9 
trditev, ob vsaki trditvi so morali anketiranci izraziti njihovo strinjanje oz. nestrinjanje z 
njimi. 

Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 1 - trditev a) 

Dandanes preveč skrbimo za 
prihodnost naravnega okolja in 
premalo za življenjski standard. 

Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 54 44,3 
2 - delno se strinjam 28 23,0 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 28 23,0 
4 - večinoma se strinjam 7 5,7 

5 - popolnoma se strinjam 5 4,1 
Skupaj 122 100,0 

2,02 1 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov  pri vprašanju št. 1 - trditev b) 

Naša država ima dovolj gozdov, tako 
da se nam ni treba ukvarjati z 

recikliranjem papirja. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 98 80,3 
2 - delno se strinjam 8 6,6 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 6 4,9 
4 - večinoma se strinjam 7 5,7 

5 - popolnoma se strinjam 3 2,5 
Skupaj 122 100,0 

1,43 1 
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Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 1 - trditev c) 

Če se bo onesnaževanje okolja in 
izraba naravnih virov nadaljevalo z 
nezmanjšano hitrostjo, bomo kmalu 

priča veliki ekološki katastrofi. 

Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 0 0 
2 - delno se strinjam 13 10,7 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 9 7,4 
4 - večinoma se strinjam 26 21,3 

5 - popolnoma se strinjam 74 60,7 
Skupaj 122 100,0 

4,32 5 

 

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 1 - trditev d) 

Vsak posameznik lahko prispeva svoj 
delež k ohranjanju naravnega okolja. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 0 0 
2 - delno se strinjam 2 1,6 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 2 1,6 
4 - večinoma se strinjam 18 14,8 

5 - popolnoma se strinjam 100 82,0 
Skupaj 122 100,0 

4,77 5 

 

Slika 3: Grafični prikaz odgovorov pri vprašanju št. 1 – trditev d) 

 



12 

 

Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 1 - trditev e) 

Problem onesnaževanja me nikoli ni 
preveč vznemirjal, ker se mi zdi 

precenjen. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 66 54,1 
2 - delno se strinjam 29 23,8 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 10 8,2 
4 - večinoma se strinjam 16 13,1 

5 - popolnoma se strinjam 1 0,8 
Skupaj 122 100,0 

1,83 1 

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 1 - trditev f) 

Ločevanje odpadkov je zelo 
naporno. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 50 41,0 
2 - delno se strinjam 31 25,4 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 23 18,9 
4 - večinoma se strinjam 14 11,5 

5 - popolnoma se strinjam 4 3,3 
Skupaj 122 100,0 

2,11 1 

Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 1 - trditev g) 

Varčevanje z energijo je pomemben 
prispevek k ohranjanju naravnega 

okolja. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 1 0,8 
2 - delno se strinjam 6 4,9 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 9 7,4 
4 - večinoma se strinjam 24 19,7 

5 - popolnoma se strinjam 82 67,2 
Skupaj 122 100,0 

4,48 5 

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 1 - trditev h) 

Okolju prijazni izdelki so dražji kot 
drugi izdelki. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 5 4,1 
2 - delno se strinjam 9 7,4 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 14 11,5 
4 - večinoma se strinjam 46 37,7 

5 - popolnoma se strinjam 48 39,3 
Skupaj 122 100,0 

4,01 5 
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Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev pri vprašanju št. 1 - trditev i) 

Okolju prijazne izdelke lahko v 
trgovini najdemo brez težav. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - sploh se ne strinjam 21 17,2 
2 - delno se strinjam 40 32,8 

3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam 32 26,2 
4 - večinoma se strinjam 19 15,6 

5 - popolnoma se strinjam 10 8,2 
Skupaj 122 100,0 

2,65 2 

Slika 4: Grafični prikaz odgovorov pri vprašanju št. 1 – trditev i) 

 

Drugo vprašanje je preverjalo, v kolikšni meri veljajo določene trditve za anketirane. 
Veljavnost trditev so anketirani ocenili s števili, pri čemer pomeni: 1 – ne velja, 2 – delno 
velja, 3 – niti ne velja, niti velja, 4 – večinoma velja, 5 – popolnoma velja. Vsaka trditev se je 
nanašala na različne vrste izdelkov: hrana, čistila, pijača, kozmetika, gospodinjski aparati in 
papirnati izdelki.  
 

Tabela 19: Povprečna vrednost in modus odgovorov pri vprašanju št. 2 - trditev a) 

S kupovanjem ekoloških različic izdelkov lahko v 
primerjavi z ostalimi izdelki pomembno 

prispevamo k zmanjševanju okoljskih problemov.

Povprečna 
vrednost Modus 

hrana 3,28 2 
čistila 4,34 5 
pijača 3,31 3 

kozmetika 3,83 5 
gospodinjski aparati 4,11 5 

papirnati izdelki 4,08 5 
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Tabela 20: Povprečna vrednost in modus odgovorov pri vprašanju št. 2 - trditev b) 

Okolju prijazni izdelki imajo enake tehnične 
lastnosti in so enake kakovosti kot drugi izdelki. 

Povprečna 
vrednost Modus 

hrana 2,91 4 
čistila 2,81 3 
pijača 3,07 3 

kozmetika 3,05 2 
gospodinjski aparati 3,39 4 

papirnati izdelki 3,43 4 
 

Tabela 21: Povprečna vrednost in modus odgovorov pri vprašanju št. 2 - trditev c) 

Okolju prijazne izdelke ponujajo v 
trgovinah v zadostni meri.   

Povprečna 
vrednost Modus 

hrana 2,95 2 
čistila 2,45 2 
pijača 2,71 2 

kozmetika 2,62 2 
gospodinjski aparati 3,02 4 

papirnati izdelki 2,93 2 
 
 

Tretje vprašanje je merilo pripravljenost anketirancev, da počnejo dejanja, ki pripomorejo k 
zmanjševanju okoljskih problemov. Poleg nekaterih drugih dejanj je bila izmerjena tudi 
pripravljenost anketirancev, da kupujejo okolju bolj prijazne izdelke, katere smo razčlenili na 
predhodno omenjene vrste. Pri tem so vrednosti pomenile: 1 – nisem pripravljen, 2 – ne 
morem se odločiti, 3 – sem pripravljen. 

 

Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 3 - trditev a) 

Peljati se v službo s 
kolesom ali avtobusom. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nisem pripravljen 23 18,9 
2 - ne morem se odločiti 23 18,9 

3 - sem pripravljen 76 62,3 
Skupaj 122 100,0 

2,43 3 
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Slika 5: Grafični prikaz odgovorov pri vprašanju št. 3 – trditev a) 

 

Tabela 23: Povprečna vrednost in modus odgovorov pri vprašanju št. 3 - trditev b) 

Pripravljenost kupovati okolju bolj 
prijazne izdelke.  

Povprečna 
vrednost Modus 

hrana 2,60 3 
čistila 2,70 3 
pijača 2,57 3 

kozmetika 2,67 3 
gospodinjski aparati 2,72 3 

papirnati izdelki 2,75 3 

Tabela 24: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 3 - trditev c) 

Varčevati s porabo 
energije v gospodinjstvu. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nisem pripravljen 1 0,8 
2 - ne morem se odločiti 8 6,6 

3 - sem pripravljen 113 92,6 
Skupaj 122 100,0 

2,92 3 

Tabela 25: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 3 – trditev d) 

Ločevati odpadke. Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nisem pripravljen 3 2,5 
2 - ne morem se odločiti 15 12,3 

3 - sem pripravljen 104 85,2 
Skupaj 122 100,0 

2,83 3 
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Tabela 26: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 3 – trditev e) 

Plačati določeno premijo 
(znesek) za okolju bolj 

prijazne izdelke. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nisem pripravljen 30 24,6 
2 - ne morem se odločiti 56 45,9 

3 - sem pripravljen 36 29,5 
Skupaj 122 100,0 

2,05 2 

Tabela 27: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 3 – trditev f) 

Plačati okoljski davek 
pri nakupu avtomobila. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nisem pripravljen 47 38,5 
2 - ne morem se odločiti 52 42,6 

3 - sem pripravljen 23 18,9 
Skupaj 122 100,0 

1,80 2 

Slika 6: Grafični prikaz odgovorov pri vprašanju št. 3 – trditev f) 

 

Tabela 28: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 3 – trditev g) 

Udeleževati se čistilnih 
akcij. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nisem pripravljen 19 15,6 
2 - ne morem se odločiti 40 32,8 

3 - sem pripravljen 63 51,6 
Skupaj 122 100,0 

2,36 3 
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Tabela 29: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 3 – trditev h) 

Včlaniti se v kakšno 
okoljevarstveno 

organizacijo. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nisem pripravljen 50 41,0 
2 - ne morem se odločiti 41 33,6 

3 - sem pripravljen 31 25,4 
Skupaj 122 100,0 

1,84 1 

 

Tabela 30: Frekvečna porazdelitev  odgovorov pri vprašanju št. 4 

V odstotkih izražena 
pripravljenost plačati več za 
okolju bolj prijazne izdelke. 

Frekvenca Delež v 
% 

0 21 17,2 
1 2 1,6 
2 1 0,8 
3 2 1,6 
4 1 0,8 
5 22 18 
9 1 0,8 
10 44 36,1 
12 1 0,8 
15 7 5,7 
20 8 6,6 
25 2 1,6 
30 4 3,3 
33 1 0,8 
35 1 0,8 
50 4 3,3 

Skupaj 122 100,0 
 

Tabela 31: Minimalna, maksimalna in povprečna vrednost ter modus pri vprašanju št. 4 

Povprečna 
vrednost Modus Minimum Maksimum V odstotkih izražena 

pripravljenost plačati več za 
okolju bolj prijazne izdelke. 

11 10 0 50 
 

Z vprašanjem št. 5 sem preverila, kako anketiranci ocenjujejo, katera dejanja in kako pogosto 
jih počnejo, da bi prispevali k zmanjšanju okoljskih problemov. Tudi tu sem preverila 
pogostost kupovanja okolju prijaznih izdelkov po vrstah. Lestvica, ki je veljala pri tem 
vprašanju, je naslednja: 1 – nikoli ne počnem, 2 – redko počnem, 3 – občasno počnem, 4 – 
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pogosto počnem, 5 – zelo pogosto počnem. S tem vprašanjem sem razločila »zelene« 
potrošnike od ostalih. Kot »zelenega« porabnika sem označila vsakega izmed anketiranih, ki 
je za več kot polovico dejanj ocenil, da jih počne pogosto (ocena 4) ali zelo pogosto (ocena 
5). Pri tem sem izločila tiste, ki za okolju prijazne izdelke niso bili pripravljeni plačati več. 
Skupini »zelenih« porabnikov, ki sem jo dobila na podlagi teh kriterijev, sem tako določila 
demografske značilnosti. 

Tabela 32: Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 5 – trditev a) 

Peljem se v službo s kolesom ali 
avtobusom. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli ne počnem 37 30,3 
2 - redko počnem 21 17,2 

3 - občasno počnem 14 11,5 
4 - pogosto počnem 11 9 

5 - zelo pogosto počnem 39 32 
Skupaj 122 100,0 

2,95 5 

 

Tabela 33: Povprečna vrednost ter modus pri vprašanju št. 5 – trditev b)  

Kupujem spodaj naštete okolju 
bolj prijazne izdelke.  

Povprečna 
vrednost Modus 

hrana 3,01 3 
čistila 2,74 3 
pijača 2,88 3 

kozmetika 2,81 3 
gospodinjski aparati 3,25 4 

papirnati izdelki 3,31 4 

 

Tabela 34:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 5 – trditev c) 

Varčujem s porabo energije 
(elektrika, voda...) v 

gospodinjstvu. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli ne počnem 2 1,6 
2 - redko počnem 5 4,1 

3 - občasno počnem 21 17,2 
4 - pogosto počnem 41 33,6 

5 - zelo pogosto počnem 53 43,4 
Skupaj 122 100,0 

4,13 5 
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Tabela 35:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 5 – trditev d) 

Ločujem odpadke. Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli ne počnem 7 5,7 
2 - redko počnem 7 5,7 

3 - občasno počnem 16 13,1 
4 - pogosto počnem 39 32 

5 - zelo pogosto počnem 53 43,4 
Skupaj 122 100,0 

4,02 5 

 

 

Tabela 36:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 5 – trditev e) 

Udeležujem se čistilnih akcij. Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli ne počnem 56 45,9 
2 - redko počnem 39 32,0 

3 - občasno počnem 18 14,8 
4 - pogosto počnem 6 4,9 

5 - zelo pogosto počnem 3 2,5 
Skupaj 122 100,0 

1,86 1 

 

Tabela 37: Demografske značilnosti »zelenih« porabnikov – spol  

"Zeleni" porabniki  Frekvenca
Delež v 

% 
% vseh anketiranih po spolu 

(Nž = 82, Nm = 40) 
ženski 27 75 32,9 
moški 9 25 22,5 Spol 
Skupaj 36 100,0  

 

 

Tabela 38: Demografske značilnosti »zelenih« porabnikov – starost  

"Zeleni" porabniki Frekvenca Delež v % Povprečna vrednost 
15-24 1 2,8 
25-34 8 22,2 
35-44 9 25 
45-54 8 22,2 
nad 54 10 27,8 

Starost 

Skupaj 36 100,0 

46,03 
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Tabela 39: Demografske značilnosti »zelenih« porabnikov – zakonski stan 

"Zeleni" porabniki Frekvenca
Delež v 

% 

% vseh anketiranih po 
zakonskem stanu (Nsamski = 

39, Nporočeni = 83) 
samski/a 7 19,4 18,0 

poročen/a oz. v 
izvenzakonski zvezi 29 80,6 34,9 

Zakonski 
stan 

Skupaj 36 100,0  
 

Tabela 40: Demografske značilnosti »zelenih« porabnikov – starševstvo 

"Zeleni" porabniki Frekvenca
Delež v 

% 

% vseh anketiranih glede na 
otroke (Notroci = 75, Nbrez 

otrok = 47) 
da 31 86,1 41,3 
ne 5 13,9 10,6 Otroci 

Skupaj 36 100,0  

Tabela 41: Demografske značilnosti »zelenih« porabnikov – izobrazba 

"Zeleni" porabniki Frekvenca Delež v % Povprečna vrednost
osnovna šola 4 11,1 

srednja ali poklicna šola 20 55,6 
višja ali visoka šola 7 19,4 

univerzitetna izobrazba 4 11,1 
magisterij ali doktorat 1 2,8 

Izobrazba 

Skupaj 36 100,0 

2,39 

Tabela 42: Demografske značilnosti »zelenih« porabnikov – dohodek 

"Zeleni" porabniki Frekvenca Delež v % Povprečna vrednost 
pod 501  1 2,8 

od 501 do 800 12 33,3 
od 801 do 1100 13 36,1 
od 1101 do 1500 7 19,4 
od 1501 do 2000 3 8,3 

nad 2000 0 0 

Mesečni 
dohodek 
(v evrih) 

Skupaj 36 100,0 

2,97 

 
Pri vprašanju št. 6 sem ugotavljala, kako pogosto anketiranci počnejo določena dejanja pred, 
med in po nakupu. Anketiranci so morali znova izbirati med petimi možnostmi, ki so: 1 – 
nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – zelo pogosto, 5 – vedno. 
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Tabela 43:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev a) 

Iščem informacije o novih in 
obstoječih ekoloških izdelkih. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 45 36,9 
2 - redko 24 19,7 

3 - občasno 35 28,7 
4 - zelo pogosto 15 12,3 

5 - vedno 3 2,5 
Skupaj 122 100,0 

2,24 1 

Tabela 44:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev b) 

Iščem informacije o podjetjih, 
ki proizvajajo okolju bolj 

prijazne izdelke. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 46 37,7 
2 - redko 25 20,5 

3 - občasno 36 29,5 
4 - zelo pogosto 12 9,8 

5 - vedno 3 2,5 
Skupaj 122 100,0 

2,19 1 

 

Tabela 45:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev c) 

O ekoloških izdelkih se 
pogovarjam z drugimi ljudmi 
(družina, prijatelji, znanci). 

Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 15 12,3 
2 - redko 35 28,7 

3 - občasno 31 25,4 
4 - zelo pogosto 29 23,8 

5 - vedno 12 9,8 
Skupaj 122 100,0 

2,90 2 

Tabela 46:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev d) 

Pozanimam se o cenah izdelkov, 
ki jih nameravam kupiti.  Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 11 9,0 
2 - redko 12 9,8 

3 - občasno 19 15,6 
4 - zelo pogosto 54 44,3 

5 - vedno 26 21,3 
Skupaj 122 100,0 

3,59 4 
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Slika 7: Grafični prikaz odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev d) 

 

 

 

Tabela 47:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev e) 

Napišem nakupovalni seznam 
izdelkov in se ga v večini 

primerov tudi držim. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 16 13,1 
2 - redko 22 18,0 

3 - občasno 26 21,3 
4 - zelo pogosto 41 33,6 

5 - vedno 17 13,9 
Skupaj 122 100,0 

3,17 4 

 

 

Tabela 48:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev f) 

Berem oznake o ekoloških 
lastnostih izdelkov na njihovih 

embalažah. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 28 23,0 
2 - redko 24 19,7 

3 - občasno 28 23,0 
4 - zelo pogosto 30 24,6 

5 - vedno 12 9,8 
Skupaj 122 100,0 

2,79 4 
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Tabela 49:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev g) 

Nakupujem samo v količinah, 
ki jih potrebujem. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 6 4,9 
2 - redko 8 6,6 

3 - občasno 18 14,8 
4 - zelo pogosto 57 46,7 

5 - vedno 33 27,0 
Skupaj 122 100,0 

3,84 4 

 

 

Tabela 50:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev h) 

Kupujem rabljene izdelke 
(npr. mobilni telefon, knjige, 

glasbene medije...). 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 73 59,8 
2 - redko 27 22,1 

3 - občasno 18 14,8 
4 - zelo pogosto 3 2,5 

5 - vedno 1 0,8 
Skupaj 122 100,0 

1,62 1 

 
 

 

Tabela 51:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev i) 

Kupujem le blagovne znamke, ki jih 
že poznam in nerad/a preizkušam 

nove blagovne znamke. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 8 6,6 
2 - redko 14 11,5 

3 - občasno 53 43,4 
4 - zelo pogosto 31 25,4 

5 - vedno 16 13,1 
Skupaj 122 100,0 

3,27 3 
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Tabela 52:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev j) 

Kupim izdelek zgolj iz ekoloških razlogov. Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus

1 - nikoli 26 21,3 
2 - redko 28 23,0 

3 - občasno 36 29,5 
4 - zelo pogosto 27 22,1 

5 - vedno 5 4,1 
Skupaj 122 100,0 

2,65 3 

Tabela 53:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev k) 

Pri nakupovanju uporabljam 
vrečke iz papirja ali blaga. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 12 9,8 
2 - redko 28 23,0 

3 - občasno 44 36,1 
4 - zelo pogosto 31 25,4 

5 - vedno 7 5,7 
Skupaj 122 100,0 

2,94 3 

Tabela 54:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev l) 

Vračam povratne steklenice v 
trgovino. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 20 16,4 
2 - redko 17 13,9 

3 - občasno 26 21,3 
4 - zelo pogosto 19 15,6 

5 - vedno 40 32,8 
Skupaj 122 100,0 

3,34 5 

Tabela 55:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev m) 

Recikliram kupljeni izdelek 
(npr. časopis) ali embalažo 

kupljenih izdelkov. 
Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 10 8,2 
2 - redko 13 10,7 

3 - občasno 23 18,9 
4 - zelo pogosto 31 25,4 

5 - vedno 45 36,9 
Skupaj 122 100,0 

3,72 5 
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Tabela 56:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev n) 

Še uporaben izdelek prodam 
naprej ali podarim. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 21 17,2 
2 - redko 16 13,1 

3 - občasno 38 31,1 
4 - zelo pogosto 31 25,4 

5 - vedno 16 13,1 
Skupaj 122 100,0 

3,04 3 

 

Tabela 57:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev o) 

Neuporaben izdelek zavržem 
na okolju prijazen način. Frekvenca Delež v 

% 
Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 6 4,9 
2 - redko 9 7,4 

3 - občasno 20 16,4 
4 - zelo pogosto 43 35,2 

5 - vedno 44 36,1 
Skupaj 122 100,0 

3,90 5 

 

 

Slika 8: Grafični prikaz odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev o) 
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Tabela 58:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri vprašanju št. 6 – trditev p) 

Varčno uporabljam izdelek. Frekvenca Delež v 
% 

Povprečna 
vrednost Modus 

1 - nikoli 3 2,5 
2 - redko 7 5,7 

3 - občasno 33 27,0 
4 - zelo pogosto 48 39,3 

5 - vedno 31 25,4 
Skupaj 122 100,0 

3,80 4 

 

 
 


