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Okoljska vprašanja in njihov vpliv na poslovanje: 

Znak za okolje/okoljska spričevala

Vsebina

- Za kaj gre: ozadje, namen in vrste.

- Kako deluje: okoljsko trženje in njegov vpliv na potrošnike.

- Morebitne druge strategije za prepričevanje potrošnikov o okoljski/socialni 

dodani vrednosti izdelka(-ov).



OZADJE

Konec 20.th stoletja se je povpraševanje 

potrošnikov po okolju prijaznih izdelkih povečalo 

zaradi skrbi kupcev za okolje, kar je podprlo 

njihov proces odločanja. Proizvajalci/prodajalci 

so ugotovili, da imajo priložnost bolje vplivati na 

nakupne odločitve. 

Korenine v certificiranju ISO, npr.: TS EN ISO 

14020, 14024, 14021 in 14025 Okoljske oznake 

in izjave

Prvi sistem za podeljevanje okoljskih znakov, ki 

ga podpira vlada, se je začel izvajati v Nemčiji 

leta 1977 z "Modrim angelom".



Znaki za okolje so prostovoljne, 

zelene nalepke pa obvezne 

metode za označevanje okoljske 

uspešnosti. Ne smemo jih 

zamenjevati z lastnimi 

"blagovnimi znamkami" podjetij. 



- Sistemi označevanja živil in potrošniških izdelkov, oblika merjenja trajnosti za upoštevanje 

okoljskih vidikov pri nakupovanju.

Diferenciacija

- Znaki za okolje

- prostovoljno

- primeri: Blue Angel, Fairtrade, znak EU za okolje

- Zelene nalepke

- obvezno

- primeri: Energijska nalepka EU

DEFINICIJA

Ilustracije virov 
Logotip Fairtrade: https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-siegel
Logotip modrega angela: https://www.blauer-engel.de/de/node/609
Znak EU za okolje: https://eu-ecolabel.de/en/for-companies/the-eu-ecolabel-logo
Energijska nalepka: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-
labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en



NAMEN

- certifikacijski znak / znak kakovosti za obveščanje 

potrošnikov o ekoloških vidikih kupljenih izdelkov in 

storitev. 

Ilustracije virov 
Gumbi Eco: https://all-free-download.com/free-vector/download/eco-label-templates-green-flat-design-environmental-symbols_6849774.html



TIPI

- Trenutno 455 znakov za okolje v 199 državah in 25 industrijskih sektorjih 

(http://www.ecolabelindex.com/), večina jih je prostovoljnih.

- Izbrane nalepke: 

- Znak EU za okolje (prostovoljno)

- Energijska nalepka EU (obvezna) (glejte naslednje diapozitive)

Ilustracije virov 
Znak EU za okolje: https://eu-ecolabel.de/en/for-companies/the-eu-ecolabel-logo

http://www.ecolabelindex.com/


ENERGIJSKA NALEPKA EU

- Obvezno

- Od leta 1992

- Direktiva EU 92/75/ES

- Sistem označevanja porabe energije

- Skupni minimalni standardi na ravni EU za izločitev najmanj učinkovitih izdelkov s trga.

- Primerni izdelki morajo biti označeni z energijsko nalepko EU. 

- npr. avtomobili, žarnice, električni stroji, kot so hladilniki in pralni stroji.

- Ključni dejavnik za pomoč potrošnikom pri izbiri energetsko učinkovitejših izdelkov

- spodbuja proizvajalce k spodbujanju inovacij z uporabo energetsko učinkovitejših 

tehnologij; proizvajalci želijo, da so njihovi izdelki z energijsko nalepko v primerjavi s 

konkurenti v najvišji razpoložljivi kategoriji verjetno si proizvajalci prizadevajo izboljšati 

oceno, da bi se izdelki uvrstili v najvišjo kategorijo 

Ilustracije virov 
Energijska nalepka EU: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/380975
Komisija EU: https://ec.europa.eu/info/publications/horizontal-european-commission-logos_fr



EU-Bio

- Obvezno/prostovoljno

- Od leta 2010

- Obvezno za vsa predpakirana ekološka živila EU; prostovoljno za druga ekološka živila EU.

- Ekološko kmetovanje; do leta 2030 bo s pomočjo strategije EU "od kmetije do vilic" 25 % kmetijskih 

površin v EU obdelanih na ekološki način.

- opredelitev ekoloških proizvodov in pomoč kmetom pri njihovem trženju v EU.

- vsebujejo vsaj 95 % ekoloških sestavin, za preostalih 5 % pa dodatno upoštevajo stroge pogoje.

- Poročilo organizacije Greenpeace: vredno zaupanja

- POZITIVNO: 

- Znak označuje ekološko pridelane proizvode v skladu z uredbo EU o ekološki pridelavi. Ta 

ureja minimalne zahteve za vse ekološke proizvode, npr:

- Kmetijske živali imajo prost tek.

- Uporaba antibiotikov je strogo predpisana. 

- Uporaba sintetičnih kemičnih pesticidov in gnojil je prepovedana. 

- Dodajanje aditivov za živila ali podobnih snovi je prepovedano. 

- Gensko spremenjene sestavine in krma so prepovedane.

- NEGATIVNO: 

- Oznaka EU za ekološko pridelavo je minimalna zahteva za ekološke proizvode. Številne druge 

ekološke oznake, kot so AMABio, Bio Austria ali Prüf Nach!

Ilustracije virov 
EU-Bio: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report-Zeichen-Tricks-II.pdf



EKOLABELA EU

- Prostovoljno

- Od leta 1992

- Uredba EU iz leta 1992 (Uredba EGS 880/92)

- Priznano v vseh državah članicah Evropske unije, na Norveškem, v Lihtenštajnu in na 

Islandiji.

- Postopoma postanite referenčna točka za potrošnike, ki želijo z nakupom okolju prijaznejših 

izdelkov in storitev prispevati k zmanjšanju onesnaževanja.

- Podeljuje se izdelkom in storitvam, ki imajo manjši vpliv na okolje kot primerljivi izdelki; 

namen je omogočiti potrošnikom, da prepoznajo okolju prijaznejše in bolj zdrave izdelke.

- Čistila za električne naprave, tekstil, maziva, barve in laki za nastanitvene objekte in kampe.

- Trenutno se oznaka ne nanaša na živila, pijače, farmacevtske izdelke ali medicinske 

pripomočke.

Ilustracije virov 
Znak EU za okolje: https://eu-ecolabel.de/en/for-companies/the-eu-ecolabel-logo
Komisija EU: https://ec.europa.eu/info/publications/horizontal-european-commission-logos_fr



FAIRTRADE

- Prostovoljno

- Od leta 1993

- NEVLADNA ORGANIZACIJA

- skupne minimalne standarde na ravni EU za odstranitev najmanj učinkovitih izdelkov s trga. 

- kmetje in delavci so s 50 odstotki glasov generalne skupščine soustanovitelji sistema fairtrade.

- 1.599 organizacij proizvajalcev v 75 državah

- globalno 1,7 milijona vključenih kmetov in delavcev

- Poročilo organizacije Greenpeace: vredno zaupanja

- POZITIVNO: 

- Zagotovljena najnižja cena za kmete in premije, ki jo presegajo. 

- Prepoved uporabe gensko spremenjenih semen. 

- Obstaja rdeči seznam nevarnih snovi, katerih uporaba je prepovedana. 

- Delež ekoloških izdelkov je visok: med 60 % in 90 % (približno 70 % pri kavi in do 90 % pri 

čokoladi/sladkarijah).

- Spodbujajo se manjše kmetijske strukture.

- NEGATIVNO: 

- Številni nevarni pesticidi, kot sta fipronil ali glifosat, sami po sebi niso prepovedani. Njihova uporaba je le 

omejena s predpisi. 

- Z ekološkega vidika je tako imenovano količinsko nadomestilo pri pravični trgovini problematično. V 

proizvodnem procesu se certificirano in konvencionalno blago meša z običajnim blagom. Če na primer 

certificirano blago predstavlja 10 % celotne količine, lahko 10 % izdelkov v tej seriji nosi oznako Fairtrade. label. 

Uravnoteženje količine Fairtrade se uporablja za sadne sokove, sladkor, kakav in čaj. kakav in čaj.

Ilustracije virov 
Fasada: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report-Zeichen-Tricks-II.pdf



MSC

- Prostovoljno

- Od leta 1996

- NEVLADNA ORGANIZACIJA

- loviti le zdrave staleže, dobro upravljati staleže, da se lahko lovijo dolgoročno, in čim bolj zmanjšati njihov vpliv na 

druge vrste in širši ekosistem.

- se uporablja samo za divje ribe ali morske sadeže iz ribištva, ki je bilo certificirano v skladu z ribiškim standardom MSC, 

ki je sklop zahtev za trajnostni ribolov.

- lovijo le zdrave staleže, 

- dobro upravljanje, da se lahko staleži lovijo dolgoročno, in 

- zmanjšanje njihovega vpliva na druge vrste in širši ekosistem.

- Varstvo potrošnikov: svetuje, da kupujejo izdelke s certifikatom MSC, saj gre za izdelke ribiških podjetij, ki so se 

zavezala k ohranjanju staležev, in menijo, da je bolje prispevati nekaj kot nič.

- Poročilo organizacije Greenpeace: nikakor ni vredno zaupanja

- NEGATIVNO

- Certifikat se podeli prezgodaj: delno ribiškim območjem, ki izpolnjujejo začetne standarde, poleg tega pa 

predložijo le akcijski načrt za izboljšave v prihodnosti. 

- Tudi ribištvo, ki na primer uporablja pridnene vlečne mreže, lahko pridobi certifikat MSC. Vendar te 

povzročajo veliko in dolgotrajno škodo na morskem dnu. 

- Visoka stopnja prilova ni razlog za izključitev iz MSC. 

- V nasprotju z načeli organizacije MSC so certificirane tudi ribe iz prekomerno ulovljenih staležev. Znak se 

lahko podeli, če za zadevni ribji stalež obstaja program obnove.

- Poleg kritike ekoloških vplivov se pojavljajo tudi pomisleki glede pomanjkanja socialnih dejavnikov pri 

certificiranju MSC. Ilustracije virov 
MSC: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report-Zeichen-Tricks-II.pdf



ZAVEZNIŠTVO ZA DEŽEVNE GOZDOVE

- Prostovoljno

- Od leta 1996

- NEVLADNA ORGANIZACIJA

- izdelek (ali določeno sestavino) so proizvedli kmetje, gozdarji in/ali podjetja, ki sodelujejo pri 

ustvarjanju sveta, v katerem ljudje in narava uspevajo v harmoniji.

- Poročilo organizacije Greenpeace: nikakor ni vredno zaupanja

- NEGATIVNO

- Iz več poročil je razvidno, da se standardi na terenu ne preverjajo v zadostni meri.

- Najmanjše nabavne količine ali fiksne cene, ki so fiksne cene, niso določene. To kmetom 

otežuje doseganje trajnostnega in stabilnega razvoja in zato ne prispeva k izboljšanju 

njihovega položaja. 

- Obstaja seznam prepovedanih pesticidov, vendar na njem ni številnih nevarnih snovi 

(npr. glicina). snovi (npr. glifosata). 

- Uporaba pesticidov z letali ni prepovedana.

- Certificiran izdelek mora vsebovati 90 % certificirane vsebnosti izdelka. Za to 

- Vendar je v drobnem tisku zapisana izjema: Če je ob logotipu RAL navedeno, da je 30 % 

certificirane vsebnosti v končnem izdelku že dovolj.

Ilustracije virov 
Rainforest Alliance: https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/Greenpeace-Report-Zeichen-Tricks-II.pdf



POSTOPEK CERTIFICIRANJA (I/II)

− Primer postopka certificiranja enega izmed najbolj zanesljivih: 

"Znak EU za okolje"

Ilustracije virov 
Postopek podeljevanja znaka EU za okolje: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-
ecolabel.html



POSTOPEK CERTIFICIRANJA (II/II)

− Primer, ki ga je pripravil eden izmed najbolj vrednih 

pozornosti: "Znak EU za okolje".
− Uporabnost

− Uporaba logotipa + številke licence

− Trženje: Digitalna prisotnost na spletni strani podjetja/socialnih medijih; katalog 

izdelkov; uradne publikacije/strani z znakom EU za okolje

− Stroški

Vrsta prosilcev Enkratna prijavnina (€) Letna 
pristojbina 
(€)

Mikro podjetja 200-350 Največ
18 750

MSP in podjetja iz držav v 
razvoju

200-600 Največ
18 750

Vsa druga podjetja 200-2 000 Največ
25 000

Ilustracije virov 
Postopek podeljevanja znaka EU za okolje - 4. korak: 
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-
apply-for-eu-ecolabel.html



IMPACT

−Mehanizmi: "učinek znaka za okolje"
− Ekonomski vidik: večji okus (tudi namišljen), povezan s pripravljenostjo plačati 

več, je pomembnejši od previsoke cene, prehranske vrednosti in okoljske 

varnosti.

− Ekološki in družbeni vidik: V študiji 26 najpogostejših v Avstriji so bile 

ugotovljene velike razlike med oznakami, če so produktivne ali 

kontraproduktivne:

− (Zelo) zaupanja vredno in še posebej trajnostno: 15

− malo ali nič zaupanja vredno in/ali kontraproduktivno glede trajnosti: 11



IMPACT

− Ali in kako takšne oznake delujejo - mehanizmi zvestobe strank Študije/raziskave kažejo na vse 

večje zanimanje za visokokakovostne izdelke.

− kot je ekološka hrana, v trgovini ter večjo preglednost glede sledljivosti izvora in proizvodnega 

procesa, pa tudi večjo porabo za takšne izdelke, kažejo študije. 

− 46 % - 64 % anketirancev zahteva hrano iz regionalne pridelave

− 42,0 % vprašanih je pri nakupu živil pozornih na ekološke oznake

− 70,9 % ekoloških potrošnikov verjame, da lahko z nakupom ekoloških živil zaščitimo okolje.

− 51,1 % vprašanih želi, da se na oznaki živila navede podnebno ravnovesje izdelka.

− 37,1 % vprašanih je pozornih na pečat pravične trgovine, ki je trenutno na voljo - Večina (68,7 %) bi 

na nemških živilskih trgih rada videla uradni pečat za dobro počutje živali.

Viri: Študija po naročilu GS1, analiza motivov ROLLAMA 2018, "Civey Pro Ernährungsreport" (poročilo o prehrani) o stanju v Nemčiji.



"Certificiranje ni 100-odstotno 

zagotovilo, da se z gozdovi, 

kmetijskimi zemljišči in nasadi 

gospodari brezhibno in da ni 

otroškega dela. " 

Vir: Peter Feilberg, direktor NEPCon, https://preferredbynature.org/newsroom/ecolabels-are-not-perfect-lets-tell-it-it



KRITIKE, OMEJITVE IN NAPAČNE PREDSTAVE

- Omejen vpliv: očitno udobje kakovost življenjski slog cena/udobje/kvaliteta šteje 

več kot "zeleno"; ne glede na dejansko razvite predsodke o kakovosti potrošniki 

večino recikliranih materialov na splošno dojemajo kot slabše od nerecikliranih 

materialov. 

- Možne zlorabe ali "dobro in grdo": zeleno pranje ("gumijasti žigi"), 

dezinformiranje, izkrivljanje itd.

- Stranski učinki/"halo učinki": napačne predstave zaradi ekološke oznake pri 

pozitivni ali negativni oceni kakovosti, zlasti glede okusa in sestave. 



" zeleno pranje"

[green-wash-ing] /besedilo

1. je izraz, ki se uporablja za opis marketinških taktik, ki jih 

uporabljajo znana podjetja hitre mode za oglaševanje 

svojih novih domnevno trajnostnih linij oblačil.

2. Postopek ustvarjanja napačnega vtisa ali zagotavljanja 

zavajajočih informacij o tem, kako so izdelki podjetja 

okolju prijaznejši.



ZAHTEVE

- Zaupanje potrošnikov / medijev / okoljskih skupin in vladnih agencij v okoljske 

oznake narašča in upada s sledljivostjo uporabe oznak.

- Zaupanje je zelo občutljivo - nezaupanje se ohranja tudi po zlorabi podjetja bežijo k 

zelenim zavezništvom (bolj celostni pristopi) po možnosti javni viri namesto virov 

proizvajalcev 

- Večja verjetnost, da bodo kupovali ekološke izdelke in plačali več, je pri ljudeh, ki: 

imajo več znanja o okolju/vrednotijo okolje, so se pripravljeni odreči udobju in 

kakovostnemu življenjskemu slogu za izboljšanje družbe in okolja, zaupajo 

ekološkim oznakam, imajo višji dohodek/izobrazbo/ženske



ALTERNATIVNE STRATEGIJE

Morebitne druge strategije za prepričevanje potrošnikov o okoljski/socialni 

dodani vrednosti izdelka(-ov).

- (neposredna) interakcija med strankami in proizvajalci/prodajalci

- Za globlje razumevanje okoljskih vidikov, npr.: uravnoteženje toplogrednih plinov, 

LCA, ekološki odtis

- Trajnostni razvoj: Družbena odgovornost podjetij (CSR)

- Potrošnik + proizvajalec = potrošnik
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INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 

Delovne naloge - 2,5 ure

- Pridobite pregled o znakih za okolje in okoljskih/socialnih certifikatih v vaši 

državi, vključno z oceno neodvisne organizacije glede njihove odgovornosti.

- Opredelite, kateri od teh znakov za okolje ali okoljskih/socialnih certifikatov bi 

lahko bili uporabni za vašo poslovno idejo ALI opredelite, katera druga 

strategija bi lahko potrošnike prepričala o okoljski/socialni dodani vrednosti 

vašega izdelka/izdelkov.

- Ugotovite/opredelili boste, kaj je potrebno za izbrano oznako ali strategijo, ki ste 

jo opredelili kot uporabno za vašo poslovno idejo.



POSVETOVANJE

Delovna naloga - 0,5 ure

- Z nadrejenim se pogovorite o tem, kaj ste do zdaj ugotovili in kako lahko 

ekološke oznake in okoljski/socialni certifikati ali druge strategije 

podprejo vaše zamisli.



Projekt TRAIN-CE-FOOD

Avtor: Stephan Maier (STRATECO)

stephan.maier@strat.eco

Ta projekt sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP. 

GA: SI2.823699.

Ta publikacija odraža le stališča avtorjev in sodelavcev, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo 

informacij, ki jih vsebuje.

mailto:martin.moser@strat.eco

