
 

 
 

 

PODJETNIŠKI IZZIV 
Na kakšen način izobraziti kupce, da bodo 
prepoznali zavajanje v certificirani naravni 

kozmetiki 

 
 

 

 

 

Kratek opis podjetja: 
 

Sem Simon Istenič, ustanovitelj Simeone, nove certificirane naravne kozmetične linije v slovenskem 

prostoru. V Simeoni dajem prednost vrhunskim in zares učinkovitim sestavinam v dovolj veliki 

koncentraciji. Hkrati pa tudi skrbim za pristen odnos s strankami in odgovoren odnos do okolja. Vse to 

in še več je Simeona.  Trenutno imam na trgu dva izdelka in sicer naravni šampon in naravni balzam za 

lase. V bližnji prihodnosti se jima pridružijo tudi novi izdelki. Vsem je in bo skupno da: 

- So certificirani s strani certifikata Ecogea »Natural«; 

- vsebujejo vsaj 95 % sestavin naravnega izvora; 

- se z izbiro sestavin v izdelkih, načinom pakiranja in delovanja čim bolj varuje okolje. 

 

 

Opis problema: 

Glede na trenutno slovensko zakonodajo lahko podjetje trži izdelek kot naraven, če le-ta vsebuje samo 

1 % naravnih sestavin, pa še te so zelo slabo definirane.  

Ker pa obstajajo podjetja, kot je Simeona, ki želijo ločiti zrno od plevela in strankam ponuditi resnično 
vrhunsko naravno kozmetiko, so bile v ta namen ustanovljene t. i. certifikacijske ustanove. Njihova 
naloga je, da od svojih partnerjev (naročnikov) zahtevajo sledeče: 



- Vsaka posamezna sestavina je pregledana z njihove strani. 
- Izdelek sme vsebovati le v certificirani naravni kozmetiki dovoljene sestavine. 
- Sestavine ne smejo imeti škodljivih vplivov na okolje. 
- Prepovedano je zavajanje z neresničnimi obljubami. 
- Pred odobritvijo certifikata je preverjen tudi proces proizvodnje. 

 

Podjetja, kot je moje, jih najamejo in se s tem zavežejo, da bodo delovali v skladu z zgoraj navedenimi 

zahtevami. V zameno lahko na svoje izdelke dodam njihov logotip, ki pri kupcih zbuja zaupanje in 

dokazuje, da je moja kozmetika certificirana ter da izpolnjuje vse navedene zahteve.  

Tukaj pa se pojavi problem. V zadnjem času se namreč na tem področju pojavlja veliko zavajanja, tudi 

iz strani že priznanih slovenskih blagovnih znamk.  

Vrst zavajanja je več, naj navedem samo dva: 

- Lažna uporaba logotipov priznanih certifikacijskih ustanov (uporabljajo logotipe, ne da bi 

upoštevali kakršne koli omejitve ali za to plačevali). Računajo na to, da večina ljudi ne pozna 

sestavin. Hkrati pa lahko na ta način dosežejo višjo ceno. 

 

- Uporaba rahlo spremenjenih logotipov. Nekatere znamke gredo celo tako daleč, da 

»popravijo« obstoječ logotip ene od certifikacijskih ustanov na način, da je ob hitrem pogledu 

enak originalnemu logotipu. 

 

Področje certificirane naravne kozmetike je zakonsko popolnoma neurejeno, zato v tem primeru na 

inšpekcijske službe ne moramo računati, saj certifikati niso nujno potrebni, ampak gre le za neko 

dodatno storitev. 

Tako zavajanje povzroča ogromno škode, saj potrošnik zavestno kupi dražjo in (upajoč) boljšo 

kozmetiko, v resnici pa tega ne dobi. Zaradi vsega zavajanja slaba luč pade tudi na podjetje, kakršno je 

moje, saj je v pridobitev certifikata potrebno vložiti veliko truda in denarja. 

Zanima me, kako lahko v prihodnje zmanjšamo take vrste zavajanj in na kakšen način lahko kupce v 

prihodnje izobrazimo o tej problematiki, da pri nakupu ne bodo zavedeni. 

 

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem. 

Simeona, Simon Jožef Istenič s.p. 

 

Več o Simeoni: 

www.simeona.eu/ 

www.facebook.com/Simeona.eu/ 
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