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POIZVEDOVALNA RAZISKAVA O EKOLOŠKI OZAVEŠČENOSTI PREBIVALSTVA NA ŠIRŠEM
MARIBORSKEM OBMOČJU

Izvleček: V procesu raziskovanja predstavlja poizvedovalna raziskava prvi korak pri spoznavanju
določene problematike, v tem primeru ekološke ozaveščenosti prebivalstva na širšem mariborskem
območju. S tem namenom je bila izvedena anketna raziskava o stališčih anketirancev do različnih
okoljskih problematik različnih prostorskih razsežnosti. Okoljske problematike so bile izražene v obliki
trditev, stališča anketirancev pa merjene s pomočjo likertove lestvice. Na podlagi primerjave stališč
anketirancev in strokovnih spoznanj o posameznih okoljskih problematikah smo poskušali dobiti prvi
vtis o okvirnem laičnem mnenju oziroma okvirni ekološki ozaveščenosti prebivalcev tega območja.
Splošne ugotovitve so, da se okvirna laična mnenja načeloma precej nagibajo v ekološko smer, da se
razumevanje okoljskih problematik slabša z njihovim prostorskim in časovnim oddaljevanjem oziroma
s povečevanjem njihove kompleksnosti in latentnosti ter da je njihovo vzročno-posledično razumevanje
precej površinsko. Preizkušena je bila tudi likertova metoda sestavljanja lestvice za merjenje ekološke
ozaveščenosti prebivalstva. Pokazalo se je, da bi bilo zaradi kompleksnosti in obsežnosti okoljske
problematike lestvice za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti bolj smiselno sestavljati iz
posameznih lestvice, s katerimi bi se merilo ekološko ozaveščenost glede posameznih okoljskih
problematik ter posamezne komponente ali indikatorje ekološke zavesti. Izhajajoč iz splošnega
namena poizvedovalnih raziskav ter manj sistematičnih postopkov zbiranja in analize podatkov, ki jih
te raziskave dopuščajo, je potrebno sklepne ugotovitve jemati kot okvirna izhodišča in usmeritve za
nadaljnje, bolj poglobljene in sistematične raziskave. V diplomski nalogi je raziskava vpeta v
teoretičen kontekst doseganja ciljev trajnostnega razvoja s pomočjo ekološkega ozaveščanja javnosti.
Ključne besede: poizvedovalna raziskava, likertova lestvica, ekološka ozaveščenost, trajnostni razvoj

EXPLORATIVE STUDY OF ENVIRONMENTAL AWARENESS OF POPULATION ON THE BROADER
REGION OF MARIBOR
Abstract: In the process of research the explorative study represents the first step in getting to know

with specific issues, in this case with environmental awareness of population on the broader region of
Maribor. For this purpose the questionnaire research of respondents opinion about the different
environmental problems of different spatial levels was made. The environmental problems were
expressed in form of statements and respondedts opinion was measured on likert scale. On the basis of
comparison between respondents opinion and expert cognizances about different environmental
issues, we tried to get the first impression of frame laic opinion or frame environmental awareness of
population in this area. General findings are that on the principled level the frame public opinion
about the environmental issues is inclining towards ecological way, that the understanding of
environmental problems is worsening with their spatial and time removal, as well as with the increae
of their complexity and latency, and that the casually-consecutively understanding of them is rather
shallow. In adition we tried to test a method of likert scaling, with wich the level of general
environmental awareness could be measured. It became evident that because of the complexity of
environmental issues it may be worth trying to compose the scales for measuring the general
environmental awareness out of scales for measuring the environmental awareness about seperate
environmental problems and seperate components or indicators of environmental awareness. Hence
general purpose of explorative studies and its permission for less systematic procedures of collecting
and analysing information and data, follows that the concluding findings should be considered as
frame starting-points and orientation for further, more deep and systematic researches. In diploma is
this explorative study part of theoretical context of achieving the goals of sustainable development
with environmental awaring of society.
Key words: explorative study, likert scale, environmental awareness, sustainable development
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1. UVOD
Po Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) je osnovna pot
politike varstva okolja v Sloveniji usmerjena v zagotavljanje trajnostnega razvoja. Med
glavnimi strateškimi usmeritvami, s katerimi bi se pripomoglo k doseganju takšnega razvoja,
se v ReNPVO omenja tudi dvig ekološke ozaveščenosti in dialog z vsemi zainteresiranimi ter
sodelovanje javnosti.
Dvig ekološke ozaveščenosti se omenja v povezavi z spreminjanjem družbenih navad, sistema
vrednot in netrajnostnega življenjskega sloga. Med ukrepi, ki lahko pripomorejo k dvigu
ekološke ozaveščenosti prebivalstva in posledično tudi k doseganju ciljev trajnostnega
razvoja, se omenja obveščanje in dostop do informacij, sodelovanje javnosti pri odločanju,
ozaveščanje ter vzgojo in izobraževanje.
Ekološko ozaveščanje javnosti tako sodi med temeljne podporne ukrepe za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja. Ali kot piše v NPVO: »Eden od ukrepov doseganja ciljev trajnostnega
razvoja je okoljsko ozaveščanje oziroma krepitev zavesti o skupni odgovornosti za stanje v
okolju in vzpodbujanje pripravljenosti za spreminjanje sistema vrednot in življenjskega sloga
vseh prebivalcev Republike Slovenije« (ReNPVO, 2006).
1.1. Namen
Namen diplomskega dela je predstaviti idejno zasnovo ekološkega ozaveščanja javnosti ter
znotraj te izvesti poizvedovalno raziskavo o ekološki ozaveščenosti prebivalstva širšega
mariborskega območja.
Idejna zasnova ekološkega ozaveščanja javnosti vključuje značilnosti enosmernega in
dvosmernega sporazumevanja med dejavniki obveščanja in laično javnostjo. Izpostavljena je
ideja dvosmernega sporazumevanja med strokovno in laično javnostjo ter uporaba
oglaševalskih medijev pri obveščanju in ozaveščanju družbe o okoljskih zadevah.
Dvosmerno sporazumevanje med strokovno in laično javnostjo je v primeru te zasnove
zamišljeno z izvajanjem longitudinalnih družbeno-ekoloških raziskav na različnih prostorskih
ravneh, kot tudi po različnih naseljih, območjih, pokrajinskih enotah, pokrajinah ipd., o
ozaveščenosti prebivalstva glede različnih okoljskih problematik različnih prostorskih
razsežnosti.
Določena spoznanja teh raziskav bi lahko, ob upoštevanju temeljnih okoljsko-ekoloških
dejstev, dogodkov in dogajanj itn., pripomogla k bolj aktivnemu, sistematičnemu in
preudarnemu obveščanju in ozaveščanju javnosti o okoljskih zadevah, še zlasti z uporabo
oglaševalskih medijev.
Uporaba le-teh bi se namreč lahko pokazala kot smiselna zaradi tega, ker se z njihovo
uporabo lahko obvešča in ozavešča prebivalstvo na različnih prostorskih ravneh, območjih,
krajih ipd. o okoljskih problematikah, s katerimi je določeno prebivalstvo v prostoru in času
neposredno v stiku, kot tudi o okoljskih problematikah, ki se sicer zdijo prostorsko in časovno
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oddaljene, in katerih posledice so za javnost iz dneva v dan latentne, pa vendar so odraz tudi
njihovega življenjskega sloga tukaj in zdaj.
Na takšen način bi se lahko o ekološki ozaveščenosti prebivalstva raziskovalo ter družbo o
okoljskih zadevah obveščalo in ozaveščalo po znanem načelu "misli globalno, delaj lokalno".
Okoljska problematika je v današnji geografiji eden izmed njenih temeljnih predmetov
raziskovanja in proučevanja. Pri raziskovanju ekološke ozaveščenosti prebivalstva je tako z
vidika geografije smiselno izhajati iz njenega kompleksnega pristopa raziskovanja vzročnoposledičnih, funkcijskih in prostorskih povezav med različnimi družbenimi in naravnimi
procesi in pojavi, katerih posledice so tudi različne okoljske problematike.
V postopkih raziskovanja predstavlja poizvedovalna raziskava prvi korak pri spoznavanju
določene problematike ali pojava, v tem primeru ekološke ozaveščenosti prebivalstva širšega
mariborskega območja glede nekaterih okoljskih problematik različnih prostorskih
razsežnosti.
V splošnem velja, da je osnovni namen teh raziskav seznaniti se z nekaterimi značilnostmi
problematike, ki nas zanima ter se pripraviti na kasnejša, bolj natančna in poglobljena,
raziskovanja z opisnimi in pojasnjevalnimi raziskavami.
Za poizvedovalne raziskave je običajno značilna uporaba manj sistematičnih postopkov
zbiranja in analize podatkov ter uporaba manjših vzorcev, tako da je tudi s tega vidika
potrebno ugotovitve teh raziskav jemati kot izhodišča in usmeritve za nadaljnje raziskave.
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Sestavljen je iz trditev, ki zadevajo
različne okoljske problematike različnih prostorskih razsežnosti in se nanašajo na posamezne
elemente okolja (ozonska plast, klimatske spremembe, ozračje, morje in obala, površinski
vodotoki, viri pitne vode, gozdovi, biotska raznovrstnost, zavarovana območja) gonilne sile
obremenjevanja okolja (kmetijstvo, industrija, energetika, promet, turizem, odpadki) ter
nekatere druge dejavnike, ki so povezani z okoljsko problematiko (raba prostora,
gospodarstvo, znanost, mediji, družba).
Stališča anketirancev so bila merjena na petstopenjski likertovi lestvici, podatki pa obdelani z
osnovnimi opisnimi statistikami ter likertovo lestvično tehniko. Zaradi izvedbe raziskave na
priložnostnem vzorcu je onemogočeno statistično sklepanje iz vzorca na populacijo.
1.2. Cilji
Cilji diplomskega dela so določeni na podlagi: teoretičnih izhodišč naloge, ki obravnavajo
problematiko doseganja ciljev trajnostnega razvoja s pomočjo ekološkega ozaveščanja
javnosti; vsebinskih izhodišč, ki zadevajo različne okoljske problematike kot posledica
odnosov med družbo in naravo, od lokalnih do globalnih razsežnosti; ter metodoloških
izhodišč, ki so pogojena s splošnim namenom in glavnimi značilnostmi te poizvedovalne
raziskave. Cilji so:
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•

Izdelava modela ekološkega ozaveščanja javnosti, ki vključuje elemente enosmernega in
dvosmernega sporazumevanja z laično javnostjo preko množičnih in oglaševalskih
medijev.

•

Dobiti predstavo o splošnem odnosu prebivalcev širšega mariborskega območja do okolja
in okoljske problematike.

•

Postaviti domneve o ekološki ozaveščenosti prebivalcev tega območja glede nekaterih
okoljskih problematik različnih prostorskih razsežnosti ter tako podati dodatna izhodišča
za morebitne nadaljnje raziskave.

•

Z likertovo lestvično tehniko sestaviti lestvico za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti
prebivalstva.

•

Ovrednotiti lestvico za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva z
vsebinskega vidika glede zastopanosti različnih okoljskih problematik v njej ter podati
nadaljnje usmeritve za sestavljanje takšnih lestvic.

1.3. Pregled dosedanjih raziskav
Literatura o ekološki ozaveščenosti, mnenju, odnosu in odzivu prebivalstva do okolja in
okoljskih problemov je neenakomerno zastopana tako z vidika pokritosti posameznih
okoljskih problematik, kot tudi glede pokritosti posameznih okoljskih problematik po
različnih območjih in različnih prostorskih ravneh.
Med opaznejše avtorje, ki so pisali o ekološki ozaveščenosti prebivalstva v Sloveniji, sodita
Kirn (1999, 2003), katerega dela temeljijo na raziskavah slovenskega javnega mnenja (SJM)
in Špes (1982, 1989, 1992, 1997), ki je ugotavljala odnos prebivalcev do degradacije okolja in
okoljskih problemov.
Na regionalni in lokalni ravni je moč zaslediti dela o ekološki ozaveščenosti prebivalstva ali
odnosu prebivalcev do okolja v Mežiški dolini (Krivec, 2004; Stopar, 1997), Šaleški dolini
(Šalej, 2001, 2002; Špeh, 2002), Zasavju (Šalej, 2002) Trboveljski dolini (Špiler, 1994),
Savinjski (Špes, 1993), Radovljiški ravni (Špes, 1983), Koprskem primorju (Pinter et al,
2006), Slovenskih Konjicah (Klančnik, 2006), Škofji Loki (Ulcej, 2002), Velenju (Šalej,
2001) in Kidričevem (Vovk Korže, 2005).
O ekološki ozaveščenosti ali odnosu prebivalstva do posameznih okoljskih problemov in
elementov okolja na različnih območjih in različnih prostorskih ravneh so pisali: o hrupu v
Ljubljani (Cigale in Lampič, 2005), o pitni vodi na Ljubljanskem polju (Smrekar, 2006), o
propadanju gozdov (Štefe, 1990), o mesnih gozdovih v Celju (Skale, 2006), o zavarovanem
območju TNP (Barbič, 2003; Godec, 1993), o zavarovanih območjih ob reki Dravi (Merc,
2005), o velikih zvereh v Sloveniji (Korenjak, 1995; Prosen, 2002).
O odnosu do posameznih, za okolje obremenjujočih dejavnosti so pisali: o razvoju turizma v
Pomurju (Jaklin, 2005), o razvoju turizma v kobariški občini (Mozetič, 2005), o turizmu v
Portorožu, Piranu in Luciji (Munda, 2002), o vetrnih elektrarnah Volovja reber (Kos, 2003), o
jedrski elektrarni (Toš, 1993; Moscatello Končan, 1998), o ravnanju z odpadki na območju
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zbiranja odpadkov v Celju (Lemež, 2002), o ločenem zbiranju odpadkov v celjski regiji
(Mlinar, 2000).
Posamezne raziskave so osredotočene tudi na ugotavljanje razlik v ekološki ozaveščenosti
med mestnim in podeželskimi prebivalstvom (Špeh, 2002; Verlič Christensen, 1993),
ugotavljanje ekološke ozaveščenosti mladine (Zupet, 2001; Tomažič, 1989; Kokol, 2006) in
ruralnega prebivalstva (Hribernik, 1994).
Moč je zaslediti tudi nekaj srednješolskih in osnovnošolskih raziskav ter nekaj posebnih
javnomnenjskih raziskav o posameznih pravnih subjektih, ki predstavljajo okolju in ljudem
določeno ali potencialno nevarnost.
Ugotavljamo, da je bilo do sedaj narejenih zelo malo primerjalnih raziskav o ekološki
ozaveščenosti prebivalstva med različnimi območji in na različni prostorskih ravneh. Prav
tako manjkajo longitudinalne raziskave, ki bi spremljale spreminjanje ekološke ozaveščenosti
prebivalstva, izrecno z namenom kasnejšega permanentnega in sistematičnega ekološkega
ozaveščanja javnosti. Še najbližje tem so raziskave Eurobarometra izvedene pod okriljem
Evropske komisije: What do Europeans think about the environment (1999), The
environment? What Europeans think (2002) ter The attidudes of Europeans citizens towards
environment (2005). V Sloveniji bi lahko v tem kontekstu omenil posamezne sklope vprašanj
z okoljsko-ekološko tematiko, ki se pojavljajo v raziskavah Slovenskega javnega mnenja
(SJM), ki jih je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
(CJMMK).
1.4. Uporabljena literatura
Doseganje trajnostnega razvoja z ekološkim ozaveščanjem javnosti je interdisciplinarna
problematika, ki presega okvire ene same stroke. Zato smo se pri postavljanju teoretičnih,
vsebinskih in metodoloških izhodišč opirali na posamezna spoznanja različnih strok in na
strateške usmeritve nekaterih dokumentov nacionalnega in širšega pomena, ki med temeljnimi
ukrepi za doseganje ciljev trajnostnega razvoja omenjajo tudi ekološko ozaveščanje javnosti.
V zvezi z glavnimi strateškimi dokumenti, ki so usmerjeni v doseganje trajnostnega razvoja je
potrebno najprej izpostaviti nekatera dejstva. Po Resoluciji o Nacionalnem programu varstva
okolja 2005-2012 (ReNPVO) je osnovna pot politike varstva okolja v Sloveniji usmerjena v
zagotavljanje trajnostnega razvoja. ReNPVO je sicer inačica Nacionalnega programa varstva
okolja (osnutka za javno razpravo) iz leta 2004, ki se omenja kot glavni strateški dokument na
področju varstva okolja v Sloveniji. Drugo pomembno dejstvo je, da so v ReNPVO ukrepi s
področja "komuniciranja in izobraževanja javnosti" opredeljeni kot podporni ukrepi, ki lahko
pripomorejo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Sledi še dejstvo, da je Slovenija leta
2004, s sprejetjem Zakona o ratifikaciji konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti
pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, sprejela Konvencijo o
dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v
okoljskih zadevah, bolj poznano kot Aarhuško konvencijo, iz leta 1998.
Glavna literatura, ki je bila v pomoč pri utemeljevanju prepričanja ReNPVO, da je ekološko
ozaveščanje javnosti eden od ukrepov, ki lahko pripomore k doseganju ciljev trajnostnega, ter
na podlagi katere so osnovana teoretična izhodišča in opredeljeni ključni pojmi idejne
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zasnove ekološkega ozaveščanja javnosti, obravnava tematike trajnostnega razvoja (Kirn,
1992; Plut, 2002), ekološke zavesti (Kirn, 2004), ekološke dejavnosti (Fabjančič, 1997) in
virov informiranja o okoljski in ekološki problematiki (Verlič Dekleva, 1993; Čulig, 1992/1;
Čulig 1992/2; Kremžar, 2005).
Glavna metodološka literatura, ki je bila v pomoč pri zasnovi in izvedbi poizvedovalne
raziskave, obravnava teorijo sestavljanja anketnih vprašalnikov in postavljanja trditev (Flere,
2000), teorijo likertove lestvične tehnike (Flere, 2000; Toš, Hafner-Fink, 1998), izbiro in
izvedbo vzorčenja (Kalton, Vehovar, 2001) in temeljne značilnosti poizvedovalnih raziskav
(Flere, 200; Toš, Hafner-Fink, 1998; Vrste raziskav, 2006).
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2. TEORETIČNA IN VSEBINSKA IZHODIŠČA
Namen diplomske naloge torej izhaja iz prepričanja ReNPVO, da je »…eden od ukrepov
doseganja ciljev trajnostnega razvoja ekološko ozaveščanje oziroma krepitev zavesti o skupni
odgovornosti za stanje v okolju in vzpodbujanje pripravljenosti za spreminjanje sistema
vrednot in življenjskega sloga vseh prebivalcev…« (ReNPVO, 2006).
Glede na trajnostno usmerjeno problematiko, bi lahko to prepričanje preoblikovali tudi v
"trajnostno hipotezo", ki bi jo lahko grafično ponazorili takole:
Slika 1: "Trajnostna hipoteza"

V tem poglavju so podrobneje opredeljeni nekateri ključni pojmi, ki sestavljajo to prepričanje
oziroma "trajnostno hipotezo". S pomočjo določenih pogledov na ekološko zavest in njene
različne tipe ter spoznanj o ekološki dejavnosti smo najprej poskušali nekoliko bolj nazorno
predstaviti smiselnost in pomen ekološkega ozaveščanja javnosti za spreminjanje življenjske
sloga prebivalstva, kar je po ReNPVO tudi eden izmed ključev za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja.
Sledi predstavitev idejne zasnove ekološkega ozaveščanja javnosti, ki je na koncu poglavja
tudi shematsko ponazorjena. Predstavljene so ključne značilnosti in pomen nacionalnih
referenčnih centrov, strokovne javnosti in množičnih medijev pri obveščanju javnosti o
okoljskih zadevah ter vloga in pomen oglaševalskih medijev pri ekološkem ozaveščanju
javnosti o različnih okoljskih problematikah različnih prostorskih razsežnosti (globalna,
državna, regionalna, krajevna, ipd.) po različnih prostorskih ravneh, območjih, krajih ipd.
Na koncu poglavja sta izpostavljena vloga in pomen geografije v kompleksnosti problematike
doseganja ciljev trajnostnega razvoja s pomočjo ekološkega ozaveščanja javnosti ter v
procesu raziskovanja ekološke ozaveščenosti in ekološkega ozaveščanja družbe.
2.1. Trajnostni razvoj
Leta 1977 je bil v knjigi Clarka Piragesa, "The Sustainable Society. Implications for Limited
Growth" domnevno prvič uporabljen izraz sustainable. V strokovnih krogih bi se naj načelo
sustainability izoblikovalo leta 1980 v poročilu o svetovni naravni dediščini Mednarodnega
združenja za varstvo narave in naravnih virov. Pojem sustainable development pa je bil prvič
omenjen leta 1987 s knjigo Svetovne komisije združenih narodov za okolje "Our Common
Future" (Kirn, 1992; Plut, 2002). Na svetovni konferenci združenih narodov o okolju v Rio de
Janeiru (1992) je ta koncept deloval kot globalna in sektorska paradigma. Govorilo se je o
trajnostnem razvoju energije, turizma, kmetijstva in drugih dejavnosti. Ideja trajnostnega
razvoja je postala operativna na raziskovalni, politični in gospodarski ravni (Kirn, 2004).
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Opredeljen je bil kot »… oblika razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez
ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb …« (Plut,
2002, str. 76).
Definicija je bila zaradi svoje ohlapnosti precej kritizirana. To je povzročilo vrsto novih
definicij, ki so povzročile pravo terminološko zmedo. Pojem, kot je opredeljen z zgornjo
definicijo, lahko vsaka stroka vključi v lasten koncept razumevanja trajnosti. Zaradi različnih
pojmovanj se je v svetu razvilo več kot 40 opisov definicije trajnostnega razvoja (cv: Ferjan,
2005). Prav zaradi tega je potrebno ta pojem jemati bolj kot vodilo k razmišljanju ob
povezovanja različnih področij človekovega delovanja z ozirom na naravne danosti, ki
opredeljujejo življenjski prostor določene družbe na lokalni, regionalni in vse do globalne
ravni.
Danes se pojem trajnostni razvoj največkrat pojmuje v kontekstu povezovanja gospodarskega
razvoja in družbene blaginje ob upoštevanju regeneracijskih sposobnosti in varstva okolja.
Pestrost definicij in različnost pojmovanj trajnostnega razvoja niti ni nujno slaba stvar. Z
unijo njihovih vsebinskih opredelitev lahko dobimo vpogled domala v vse sfere človekovega
delovanja, ki se neposredno ali posredno dotikajo ekološke in okoljske problematike. D. Plut
(2002) ugotavlja, da se trajnostni razvoj pojmuje strukturno (okoljska, gospodarska in
socialna sestavina blaginje oziroma napredka), regionalno (s poudarkom na večji regionalni
skladnosti razvoja), planetarno (upoštevanje planetarnih posledic lokalnega delovanja) in
etično (medčasovno, medgeneracijska enakost).
Bolj konkretno se je vsebinskih določil oziroma pogojev, ki bi jih naj vseboval in izpolnjeval
trajnostni razvoj, dotaknil A. Kirn (1992). Po njegovem so ključni naslednji pogoji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neprekinjeno podpiranje razvoja raznovrstnosti življenja na Zemlji,
dolgoročno vzdrževanje zalog bioloških virov in produktivnosti kmetijskih sistemov,
ustaljena človeška populacija,
omejena rast ekonomij,
poudarek na ekonomijah manjšega obsega, če povzročajo manj ekoloških problemov in je
le-te lažje obvladovati,
trajna kakovost okolja in ekosistemov,
kolikor je mogoče, zadovoljevanje potreb povezati z obnovljivimi viri,
kolikor je mogoče, redkejše neobnovljive vire nadomestiti z bolj razširjenimi
neobnovljivimi viri,
stalno podaljševati življenjsko dobo proizvodov,
reciklirati vse, kar se da in tu morajo imeti ekološki kriteriji prednost pred ekonomskimi,
kmetijstvo dolgoročno osvoboditi odvisnosti od neobnovljivih energetskih virov,
odpraviti proizvodnjo modnih izdelkov in vso proizvodnjo vojaških sredstev,
takšna raven materialne blaginje, ki je trajno ekološko mogoča za vse človeštvo in ne
samo za manjši, razviti del.

Kljub relativni starosti tej opredelitvi ne gre oporekati zajete širine in njenega bistva.
Razumljivo je, da bi se dalo, glede na leto nastanka opredelitve, kakšen pogoj dodati in
mogoče kakšnega izvzeti. Ob upoštevanju teh pogojev bi bili precej bližje idealu trajnostnega
razvoja, tako pa ugotovitev, da nobena družba ne izpolnjuje vseh pogojev takšnega razvoja,
velja še danes (Kirn, 1992). Nadalje bi lahko ugotavljali, da posamezne družbe izpolnjujejo le
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nekatere pogoje, pa še te le polovičarsko. Dejstvo, da v svetu prevladuje vrsta globalizacije
pod vplivom potrošniških vzorcev in družbenih vrednot zahodnih civilizacij, pa ideal
trajnostnega razvoja samo še oddaljuje.
2.2. Ekološka zavest
Ekološka zavest je kompleksen pojem in postaja, podobno kot pojem trajnostni razvoj,
predmet raziskovanja, proučevanja in razlaganja mnogih strok. Prav zato verjetno tudi ne
preseneča ugotovitev, da poenotena opredelitev pojma ne obstaja, in da ga bržkone čaka
podobna usoda množičnega definiranja in opredeljevanja kot pojem trajnostni razvoj.
Na začetku bi bilo smiselno razčistiti nekatere dileme, ki bi se utegnile pojavljati pri
razumevanju pomenov posameznih sopomenk pojmu ekološka zavest. V literaturi je moč
zaslediti pojme okoljska zavest, okoljsko/ekološka zavest in ekološka kultura. Enostavno bi
lahko ugotovili, da se že tukaj nakazuje sindrom pojma trajnostni razvoj, ki so ga v
dvajsetletnem obdobju različni avtorji poenotili s sinonimi kot so sonaravni razvoj,
uravnotežen razvoj, zmerni razvoj, okolje ohranjajoč razvoj, vzdržen razvoj ipd.
Tudi v primeru ekološke zavesti gre torej za pojme, ki imajo sicer različna imena, vendar
skupno bistvo. Pri vseh gre za skupek vrednot, načel, idej, dojemanja, nagnjenja, prepričanja,
ravnanja, spoznanja, zanimanja, razumevanja, mišljenja, vedenja, obveščenosti, seznanjenosti
in še vseh ostalih pojmov, ki izoblikujejo človekov pogled na svet in usmerjajo njegov odnos
do narave in okolja, v katerem živi, ter tako opredeljujejo življenjski slog posameznika in
družbe kot celote. Za boljšo ponazoritev so v nadaljevanju predstavljeni nekateri poskusi
definicij z omenjenimi pojmi.
»Okoljska zavest je del splošne družbene zavesti, mnenja o okolju so povezana z drugimi
mnenji, okoljsko ravnanje in okoljski življenjski stil je del splošnega življenjskega stila«
(Vovk, 2006).
»Če ima človek znanje, odgovornost in hotenje, da spoštuje in ohranja naravo, da s svojimi
dejanji ne ruši naravnih ravnovesij, ima ustrezno ekološko zavest« (Ekološka zavest, 2006).
»Ekološka/okoljska zavest je sestavina človekovega praktičnega odnosa do narave, vendar ni
preprost odsev prakse, ampak je tudi vodilo in norma človekovega delovanja« (Kirn, 2003,
str. 17).
»Ekološka kultura je spoj kognitivnih, emotivnih in motivacijskih dejavnikov: a) dobre in
pravilne obveščenosti o problematiki, b) občutljivosti na ekološke probleme, c) pripravljenosti
na sodelovanje v projektu, tudi na potrebe odrekanja ali spremembe v vsakdanjih navadah
zaradi dolgoročnih ekoloških razlogov« (cv: Alt, 2003, str. 13).
To je le nekaj poskusov definicij ekološke zavesti, sicer pa A. Kirn v knjigi "Narava - družba
- ekološka zavest" razlaga, da je sodobna ekološka zavest zelo raznovrstna, z zelo različnimi
teoretičnimi izhodišči. Tipologija sodobne ekološke zavesti dodatno pojasnjuje težavnost
enotne opredelitve ekološke zavesti. Posamezne stroke ali skupine ekoloških mislecev,
izhajajoč iz lastnih nazorov in teoretičnih izhodišč, ponujajo različne tipologije (Kirn,
2004/1).
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•

Radikalno družbenopolitično usmerjena ekološka zavest – sodi, da je ekološke/okoljske
probleme družbe možno rešiti le s temeljito preobrazbo produkcije, potrošnje, sistema
vrednot, celotne zavesti in kulture ter političnih in ekonomskih institucij. Sem spadajo
zlasti ekološki misleci, ki se opirajo na marksistično družbeno teorijo, po nekaterih
elementih pa vanjo sodijo tudi globinski ekologi. Menijo, da bo boj proti uničevanju
narave uspel, če bo postal del boja za preobrazbo družbe. Po njihovem mnenju je
stremljenje za ekonomsko rastjo, dobičkom in uspehom izvor ekološke krize.

•

Družbenoreformna ekološka zavest – je prevladujoča in prepričana, da je možno trajno
združiti varovanje okolja z ekonomsko rastjo, z institucijami tržne družbe, liberalne
demokracije in obstoječimi zasebno lastniškimi odnosi. Problemi okolja naj se rešujejo z
izobraževanjem, spremembo vrednot, ekotehničnimi inovacijami, ustreznimi pravnimi in
ekonomskimi instrumenti ter brez velikih in temeljitih sprememb političnega in
ekonomskega sistema.

•

Scientistično-tehnicistično reformno usmerjena ekološka zavest – vidi ekološke probleme
predvsem kot znanstveno-tehnične probleme. Tehnološke rešitve se z znanstvenotehničnim razvojem stalno izboljšujejo. Če ob tem nastajajo okoljski/ekološki problemi,
jih bosta znanost in tehnika tudi sposobni rešiti.

•

Naturalistično usmerjena ekološka zavest – išče rešitve v vrnitvi človeka k enostavnejšim
oblikam življenja. Življenje naj bo čimbolj preprosto, sonaravno ter čim manj energetsko
in tehnično intenzivno. Poudarja vrednote narave in zagovarja primat naravnih bistev
nasproti kulturnim in družbenim.

•

Biološko-deterministična ekološka zavest – izvor ekoloških problemov vidi že v samem
biološkem bistvu človeka, ne glede na njegovo družbenozgodovinsko naravo. Menijo, da
je bil človek z ekološkega vidika napaka v evoluciji. Ekološka kriza je kot možnost
vsebovana že v samem bistvu življenja, saj človek v življenju teži za močjo in za rastjo.
To lahko dosega le na račun degradacije okolja in v človekovem delu in ustvarjalnosti se
ta razdiralna možnost najbolj izraža.

•

Ekocentrična ekološka zavest (ekocentrizem) – za izhodišče jemlje ekosistemsko
skupnost, celoto, ki vključuje človeka in ostala živa bitja ter pogoje njihovega bivanja.
Celoto je potrebno ohranjati, da bo v njej prostor tako za posebnosti človeka, kot tudi za
ostala živa bitja.

Ne glede na različna teoretična izhodišča in nazore ter razlik v iskanju vzrokov nastanka
ekološke krize in smernic njene rešitve je vsem pojmovanjem ekološke zavesti skupno
naslednje zavedanje: »… Ekološka kriza ni kriza narave po sebi in zase, ampak kriza
človekovega odnosa s fizičnim okoljem. Človek je torej izvor ekološke krize in ključ njene
razrešitve« (Kirn, 1992, str. 264).
2.3. Ekološka dejavnost
Pojavljanje ekološke dejavnosti pri ljudeh je N. Fabjančič (1997) poskušala razložiti z dvema
možnima dejavnikoma, izpeljanima iz dveh teorij o vzrokih nastajanja družbenih gibanj. Ta
dva dejavnika sta občutek ogroženosti zaradi onesnaževanja okolja, ki izhaja iz teorije
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deprivacije in občutek moči, ki izhaja iz teorije mobilizacije resursov. Teorija deprivacije je
starejša in se osredotoča na odkrivanje nezadovoljstva, frustracij in stresa na individualni
ravni, ki naj bi vodili v nastanek družbenih gibanj. Teorija mobilizacije resursov je nastala kot
kritika teoriji deprivacije, saj naj bi bilo med ljudmi vedno dovolj frustracij in nezadovoljstva,
ki bi lahko sprožilo kolektivno akcijo. Po tej teoriji bi naj družbeno gibanje nastalo kot odziv
na razpoložljiva sredstva in njihovo učinkovito mobilizacijo. Družbeno gibanje bi naj sredstva
pridobivalo tudi od posameznikov. Med sredstvi, ki jih posamezniki lahko ponudijo, pa se
omenjajo čas, materialna sredstva, znanje, prostovoljno delo, dostop do informacij, drugih
posameznikov, skupin in organizacij (cv: Fabjančič, 1997).
Ključna ugotovitev je bila, da na ekološko dejavnost vplivata oba dejavnika. Občutek
ogroženosti zaradi onesnaževanja okolja, ki je sicer nujen pogoj za ekološko dejavnost, sam ni
zadosten. Potreben je še občutek moči, da imajo ljudje možnosti in sposobnosti prispevati k
reševanju ekoloških problemov (Fabjančič, 1997).
Na podlagi razpoložljivih podatkov iz SJM (slovensko javno mnenje) je avtorica ekološko
dejavnost opredelila kot: »… sodelovanje v različnih oblikah kolektivnega delovanja, s ciljem
reševanja ekoloških problemov, kot so delovanje v ekoloških skupinah in materialno
podpiranje le-teh, izvajanje pritiska na politične voditelje s podpisovanjem peticij in
protestiranjem« (Fabjančič, 1997, str. 632).
V takšni opredelitvi ekološke dejavnosti je zajet precej ozek spekter ekološkega delovanja
oziroma aktivnosti družbe. V večini primerov gre za enkratno dejavnost, z izjemo članstva v
okoljevarstvenih organizacijah. Na ravni posameznikov bi lahko ugotavljali, da gre v primeru
članstva v okoljevarstvenih organizacijah dejansko za ekološko bolj ozaveščene, z okoljskoekološko problematiko bolje seznanjene in na tem področju aktivne posameznike, medtem ko
pri podpisovanju peticij, protestiranju in donatorstvu ne gre zanemariti deleža naključnih,
okoljsko-ekološki problematiki naklonjenih, opazovalcev, prisostvovalcev in mimoidočih.
Avtorica je takšno ekološko dejavnost označila kot "radikalno angažiranost" za reševanje
okoljskih problemov. Posamično pojavljanje takšnih kolektivnih akcij še ne pomeni nastanka
družbenega gibanja, lahko pa se takšno gibanje razvije, če se te dejavnosti ponavljajo,
povezujejo in širijo. Prav zaradi tega je razlago ekološke dejavnosti vključila v okvir teorij
družbenih gibanj (Fabjančič, 1997).
"Radikalna angažiranost" predstavlja torej precej ozek spekter ekološke dejavnosti celotne
družbe. Samo z radikalno dejavnostjo se okoljske problematike ne bo dalo rešiti, zato bi bilo
potrebno vzpodbujati ekološko dejavnost precej širše. Ekološko dejaven je lahko tudi nekdo,
ki na primer kupuje ekološko pridelano hrano, bojkotira neekološke izdelke, varčuje z
energijo in vodo, teži k uporabi obnovljivih virov energije, se racionalno prevaža z
avtomobilom, ločuje odpadke in jih ne meče po tleh … ali se, v najbolj radikalnem primeru,
celo odpoveduje modernemu načinu življenja.
Lahko bi sklenil, da je nekdo, ki je ekološko dejaven, tudi ekološko ozaveščen oziroma, da je
življenjski slog odsev norm, vrednot, navad itd., skozi katere se zrcali ekološka zavest in
ekološka dejavnost posameznika, različnih družbenih skupin in družbe kot celote.
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2.4. Model ekološkega ozaveščanja javnosti
Pred nadaljevanjem velja razčistiti še eno dilemo, ki se utegne pojavljati pri razlikovanju med
pojmi okoljsko ozaveščanje, ekološko ozaveščanje in okoljevarstveno ozaveščanje. Vsi pojmi
se v slovenski literaturi uporabljajo v enakem smislu in s tega vidika je najbolje, da se pojme
razume kot sinonime.
Namen tega podpoglavja je podrobneje predstaviti idejno zasnovo ali model ekološkega
ozaveščanja javnosti. Pri postavljanju okvira, na katerem model temelji, smo se osredotočili
na naslednje ukrepe s področja "komuniciranja in izobraževanja" iz ReNPVO: zagotavljanje
dostopa do okoljskih informacij, obveščanje in ozaveščanje javnosti. Upoštevali smo tudi
njihove dejavnike: državne službe v okviru pristojnih ministrstev za okoljske zadeve,
strokovno javnost in medije.
Model je osnovan na dveh ravneh sporazumevanja z javnostmi in temelji na medsebojnem
sodelovanju med posameznimi dejavniki na ravni enosmernega sporazumevanja z javnostmi
in na dvosmernem sporazumevanju med strokovno in laično javnostjo. Gre za dva različna
načina ekološkega ozaveščanja javnosti, kjer se je zaradi različnih možnosti, ki jih oba
ponujata, potrebno zavedati pomena medsebojne povezanosti in sodelovanja med vsemi
dejavniki.
V prvem primeru gre za enosmerno sporočanje ali obveščanje, ki poteka na podlagi splošnih
in aktualnih ekoloških in okoljskih dejstev, dogodkov, dogajanj, problemov ipd., in kjer
ozaveščanje poteka latentno, preko različnih dejavnosti omenjenih dejavnikov. Med značilne
primere takšnega ozaveščanja lahko uvrstimo poročanje in obveščanje množični medijev,
posamezne ozaveščevalske akcije ali kampanje okoljskih nevladnih organizacij in državnih
služb, izdajanje strokovnih člankov, knjig, različne seminarje, predavanja ipd.
V drugem primeru gre za dvosmerno sporazumevanje med strokovno in laično javnostjo, ki
temelji na raziskovanju ekološke ozaveščenosti oziroma različnih segmentov ekološke zavesti
prebivalstva ter obveščanju in ozaveščanju javnosti o okoljskih zadevah preko oglaševalskih
medijev.
Spoznanja družbeno-ekoloških raziskav bi ob upoštevanju temeljnih okoljsko-ekoloških
dejstev predstavljala primerno osnovo za bolj aktivno, sistematično in preudarno ekološko
ozaveščanju družbe, saj se z njimi lahko raziskuje o ekološki ozaveščenosti prebivalstva na
poljubnih območjih in različnih prostorskih ravneh.
Z uporabo oglaševalskih medijev bi se nato družbo ozaveščalo na različnih prostorskih
ravneh, po določenih krajih, območjih ipd. tako o okoljskih problematikah, s katerimi je
določeno prebivalstvo, v določenem prostoru in času, neposredno v stiku oziroma vzročnoposledični povezavi, kot tudi o okoljskih problematikah, ki so sicer za določeno prebivalstvo
prostorsko in časovno oddaljene ali so latentne, vendar posledica tudi njihovega življenjskega
sloga.
Predpogoj za učinkovito ekološko ozaveščanje je kakovostno spremljanje stanja okolja,
vzpostavljanje in vzdrževanje različnih baz podatkov in poročil ter zagotavljanje dostopa do
njih. To je temeljno izhodišče za vse nadaljnje ukrepe v celotnem procesu ekološkega
ozavečanja javnosti.

11

2.4.1. Zagotavljanje dostopa do okoljskih informacij
S sprejetjem evropske okoljske zakonodaje postaja kontinuirano spremljanje stanja okolja,
sistematično poročanje, podajanje okoljskih informacij domači in mednarodni javnosti ter
institucijam standard. Poleg domače in mednarodne izmenjave okoljskih podatkov je naloga
poročanja tudi podpora zbiranju in zagotovitev dostopa do njih (Kazalci okolja Slovenije,
2006). Pravne možnosti dostopa do okoljskih informacij temeljijo na Zakonu o varstvu okolja,
Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, Aarhuški konvenciji in evropski Direktivi o
dostopu do okoljskih informacij (NPVO, 2004).
Spremljanje stanja okolja izvajajo Nacionalni referenčni centri. Večina jih deluje znotraj
Agencije RS za okolje, nekateri pa so na inštitutih in drugih ustanovah. Ti tudi zagotavljajo
okoljske podatke in informacije ter poročila z okoljsko tematiko. Dostop do teh poročil,
podatkov in informacij je zagotovljen na spletnih straneh v okviru Ministrstva za okolje in
prostor, pri čemer je potrebno posebej izpostaviti domačo spletno stran Agencije RS za okolje
ter informacijsko in komunikacijsko omrežje za poročanje o okolju EIONET-SI, ki je del
omrežja EIONET (Environmental Information and Observation Network). Gre za omrežje, ki
ga je vzpostavila Evropska agencija za okolje (EEA), z namenom zagotavljanja primerljivih
okoljskih podatkov in informacij ter posredovanje le-teh politikom, s ciljem zagotoviti
primerno podporo pri političnem odločanju, in javnosti za boljšo obveščenost in ozaveščenost
(EIONET-SI, 2006).
2.4.2. Obveščanje ter vloga množičnih medijev in strokovnih spoznanj pri oblikovanju
laičnih mnenj
»Namen obveščanja je spremeniti vedenje javnosti, ne pa tudi vedenje tistega, ki obvešča,
zato se je za ta razvojni model odnosov z javnostmi v komunikologiji uveljavil izraz
asimetrično ali enosmerno sporazumevanje« (Informiranje, 2006).
Celovito in pravočasno obveščanje javnosti o aktivnostih
enostranski proces, v katerem prejemnik ostane pasiven
informacij o dosegu sporočila. Ob ustreznem zagotavljanju
informacij pa predstavlja osnovni pogoj za prestop
sporazumevanju (NPVO, 2004).

na področju varstva okolja je
in pošiljatelj nima povratnih
možnosti dostopa do okoljskih
k aktivnemu, dvosmernemu

Med dejavniki, ki imajo ali intelektualne ali kapitalske ali tehnične možnosti za obveščanje
javnosti (strokovna javnost, množični mediji, NVO, zainteresirani posamezniki, ipd.), imajo
množični mediji dominantno vlogo, saj predstavljajo za veliko večino prebivalstva glavni in
edini vir informacij o okoljskih in ekoloških problemih in dogajanjih. To še posebej velja za
množične medije kot so televizija, tisk in radio.
To tezo potrjujta študiji B. Čuliga (1992) "Tko komu i zašto vjeruje u ekologiji: analiza izvora
i subjekta informiranja" in "Ekološke orijentacije i informiranost o ekološkoj problematici", v
katerih so med drugim poskušali opredeliti vire obveščanja (časopisi in TV, strokovna
literatura ter socialni stiki z izražanjem ekoloških stališč). Ugotovili so, da so najpomembnejši
vir obveščanja javnosti predstavljala sredstva javnega obveščanja. Vloga strokovne literature
pri obveščanju je bila majhna, kar so utemeljili s težjo dostopnostjo in razumljivostjo ter slabo
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populariziranostjo. Najmanjšo ali skoraj nobene vloge pri obveščanju niso imeli prijatelji,
sosedje in družina (cv: Verlič Dekleva, 1993).
Sicer je bila bistvena ugotovitev kompleksne raziskave, da na občutke ogroženosti
prebivalstva najbolj vplivajo katastrofe. V obdobju 1985-1991 se je zgodilo kar nekaj manjših
in večjih katastrof, kakršne so se dogajale tudi prej in vse do današnjih dni. Izstopala je
jedrska nesreča v Černobilu (1986), ki je še dolgo po tem močno odmevala po vsem svetu
(Verlič Dekleva, 1993).
Konec 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je bila okoljsko/ekološka problematika
zelo aktualna. Znanstveniki so dokaj množično pisali članke na to tematiko, odvijali so se
znanstveni simpoziji in posveti, o tej problematiki pa so več in bolj kritično začeli poročati
tudi mediji. Tako pri nas kot v drugih državah so takrat poročali o naraščanju ekološke
zavesti, kar naj bi bila posledica povečanega občutka ogroženosti, na katerega so vplivale
spremembe v okolju, pogoste ekološke katastrofe – predvsem jedrska nesreča, aktiviranje
ekoloških gibanj in medijsko poročanje, pri katerem se je veliko prostora namenjalo prav
katastrofam (Verlič Dekleva, 1993).
Na tem mestu bi lahko podali tezo, da je bila takratna "ekološka zavest" odraz laičnih mnenj
na podlagi občutkov ogroženosti prebivalstva, ki so se izoblikovali pod vplivom obveščanja
medijev, in ne odraz laičnih mnenj, ki bi temeljila na dejanskem stanju okolja. Dodatne
razlage za to trditev gre poiskati v tem kako se oblikujejo laična mnenja nasproti strokovnim.
Za strokovno mnenje so bistveni objektivno merljivi podatki, ki omogočajo racionalno
sklepanje. Strokovnjaki se omeje na preverljive, količinske kazalnike, pogosto pa zanemarjajo
kakovostne vidike. Laično mnenje se v nasprotju s strokovnim oblikuje na podlagi vrednot,
čutnega dojemanja okoljskih tem preko virov obveščanja in čutnega zaznavanja kakovosti
bivalnega okolja. Ljudje v svojem vrednotenju izražajo občutke ogroženosti, ki niso nujno
povezani z dejansko ogroženostjo v njihovem okolju, lahko pa imajo tudi povsem druge
vzroke. Prebivalci v svojem okolju poudarjajo kakovostne vidike (socialni mir, vzdrževanje
stabilnosti okolja, dobre odnose s sosedi, urejeno in čisto okolje), ki jih strokovnjaki težko
objektivno izmerijo ali kako drugače objektivizirajo (cv: Verlič Dekleva, 1993).
Občutek ogroženosti se pri ljudeh prepleta z osebnim sprejemanjem stanja okolja oziroma se
prepleta s prepričanjem, da se že pojavljajo ali se bodo v okolju pojavile določene ekološke
motnje. Ljudje namreč sprejemajo okolje kot celoto, zato lahko že nekaj negativnih pojavov
vpliva na splošno negativen odnos, medtem ko strokovnjaki celoto razdelijo na analitične
kategorije, jih posamič analizirajo in šele nato iščejo medsebojne povezave (cv: Verlič
Dekleva 1993).
Poročanje medijev o temah, povezanih z okoljem, ima torej dve plati. Na dobro stran lahko
uvrstimo obveščanje o okoljskih dogodkih in dogajanjih doma in po svetu, seznanjanje z
okoljsko problematiko ter seznanjanje prebivalstva s strokovnimi spoznanji in posledično
vzpostavljanje dialoga. Vse to lahko pripomore k dvigu občutka ogroženosti in občutka moči
prebivalstva in sicer toliko bolj, kolikor bolj se določena problematika konkretno dotika točno
določenega prebivalstva na točno določeni lokaciji. Takrat se lahko občutek ogroženosti in
občutek moči, v povezavi z dvigom ekološke zavesti, dvigneta do te mere, da se družba
aktivno odzove in tistim ukrepom, ki ji niso v prid, tudi upre.
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Dober primer o moči ekološko ozaveščene javnosti in o pomenu razširjanja strokovnih
spoznanj v medijih podaja A. Kirn (1992, str. 286), »… Razširitev ekoloških strokovnih
spoznanj v široki javnosti lahko v nekaterih primerih izvede pritisk na gospodarstvo, da
sprejme preventivne okoljevarstvene ukrepe, ko za to še ni zakonske obveznosti oziroma
prisile. Znan je primer iz sredine 70-ih let 20. stoletja, ko so se prebivalci Wilelmshavna uprli
odločitvi podjetja za oskrbo z energijo, da ob Severnem morju poveča proizvodnjo električne
energije. Takrat so namreč bile že zelo razširjene vesti o učinkih kislega dežja. Posledica tega
upiranja je bila, da so prebivalci Wilelmshavna prvi v Evropi dobili elektrarno na premog in
nafto, ki je bila opremljena z napravo za razžvepljevanje, pa čeprav takrat še ni bilo zakonsko
določenih predpisov, ki bi podjetje v to prisiljevali.«
Na drugi strani se porajajo nekateri negativni učinki medijskega poročanja. Sem bi lahko
uvrstili povzročanje splošnega občutka ogroženosti, ki ne izhaja iz dejanskega stanja okolja,
uspavalni efekt in relativno močan vpliv na oblikovanje laičnega mnenja, ki lahko dodatno
prispeva k nastajanju razlik med laičnimi in strokovnimi mnenji.
Do povečanega splošnega občutka ogroženosti lahko prihaja zaradi stalnega medijskega
poročanja o negativnih posledicah spreminjanja stanja okolja, katastrofah, nesrečah, krizah
ipd. S takšnim načinom poročanja lahko prihaja do tega, da ljudje izražajo občutke
ogroženosti zaradi splošnega strahu in panike, ki ju povzročijo mediji, tako da občutki
ogroženosti nimajo nobene zveze z dejanskim stanjem okolja na določeni lokaciji.
Prav tako lahko ima neprestano poročanje in obveščanje o katastrofah, nesrečah, problemih
ipd. uspavalni efekt na ljudi. Ljudje se navadijo na takšne novice in prizore, vzamejo situacijo
na znanje, a hkrati tudi kot konstanto, ki je postala del današnjega sveta in na katero se ne
odzivajo več (Kremžar, 2005). V tem primeru bi lahko izpostavili klimatske spremembe ali
izgubljanje biotske raznovrstnosti. Lahko bi rekli, da ko gre za probleme, ki se ljudi dotikajo
latentno ali posredno, postanejo nemi in pasivni opazovalci, s vcepljenim prepričanjem, da se
je s temi problemi najbolje sprijazniti, in da se nanje ne splača ali nima smisla aktivno
odzivati.
Naslednji problem je neobjektivnost in necelovitost medijskega poročanja, ki lahko dodatno
prispeva k povečevanju razlik med strokovnim in laičnim mnenjem. Za to gre razloge iskati
predvsem v izboru in interpretaciji informacij, ki poteka znotraj medijev. Mediji namreč
opredelijo in določijo katere teme so pomembne, vredne razmisleka in govora ter končno
poročanja in objave. O okoljski in ekološki problematiki se pogosto poroča v povezavi z
gospodarskimi in politično-ekonomskimi posledicami, ki jih utegnejo utrpeti države, manj pa
v povezavi z družbeno-naravnimi posledicami in o resničnih izvorih posameznih problematik
(Kremžar, 2005). Če temu dodamo še časovno in prostorsko omejenost medijev, potrebo po
čim večji aktualnosti, atraktivnosti, šokantnosti in zanimivosti medijskega poročanja, postane
bolj jasno, zakaj je lahko obveščanje medijev o tej problematiki neobjektivno in nepopolno.
Zaradi naštetih negativnih učinkov medijskega poročanja je potrebno opozoriti na pomen
sodelovanja stroke pri tem. Mediji so namreč pomembni sooblikovalci ekološke zavesti
prebivalstva. Kot namreč razlaga S. Kremžar (2005, str. 54), »…Medijsko poročanje oblikuje
naše vedenje o tem, kaj v svetu je in česa ni. Na podlagi tega se nam razvijajo naše vrednote,
oblikujejo norme in naš občutek odgovornosti do narave, drugih in sebe. Mediji kreirajo našo
podobo o svetu in okolju, v katerem živimo, ter nam nudijo izhodišča za kritično razmišljanje
o le-tem«. Prav zato bi morala biti prisotnost in nadzor znanosti v medijskem poročanju o
okoljsko-ekološki problematiki toliko bolj potrebna. Kolikor pogosteje bo okolje predmet
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medijskega prostora in kolikor več časa mu bo namenjeno, obveščanje in poročanje pa
primerno nadzorovano s strani stroke, tem boljši bo prispevek množičnih medijev h kvalitetni
ekološki ozaveščenosti prebivalstva.
V primeru medijskega obveščanja o okoljski in ekološki problematiki torej ne gre za kakšno
sistematično ekološko ozaveščanje javnosti. Kaj takega od množičnih medijev niti ne gre
pričakovati, saj je njihova osnovna funkcija poročanje in obveščanje prebivalstva o tem kaj se
doma in po svetu dogaja.
Z vidika obeh dejavnikov, ki vplivata na splošno ekološko dejavnost prebivalstva, bi lahko
ugotovili, da je takšen način medijskega poročanja le delno zadosten. Poleg obveščenosti sicer
zadostuje tudi za oblikovanje splošnega občutka ogroženosti, medtem ko je za oblikovanje
konkretnejših občutkov ogroženosti, ki bi temeljili na dejanskem stanju okolja, določenega
ožjega ali širšega območja, v glavnem premalo natančen in celovit. Prav tako takšen način
obveščanja javnosti ne zadostuje pogojem za doseganje občutka moči, torej občutka, da bi
ljudje imeli možnosti in sposobnosti aktivno prispevati k reševanju različnih okoljskih in
ekoloških problematik.
2.4.3. Sporazumevanje med strokovno in laično javnostjo ter pomen oglaševalskih medijev
pri ekološkem ozaveščanju javnosti
V prejšnjem podpoglavju je bilo povedano, da se laična mnenja v glavnem napajajo preko
množičnih medijev, predvsem televizije, tiska in radia. Prav tako sta bili pojasnjeni obe strani
medijskega poročanja. Slabo plat pa je potrebno osvetliti še z enim razlogom za način
poročanja, kakršnemu so mediji dandanes podvrženi. Za to, da mediji največ svojega
fizičnega ali časovnega prostora znotraj okoljsko-ekološke problematike namenjajo prav
katastrofam, nesrečam, krizam, katastrofalnim posledicam spreminjanja okolja ipd., ne bi
morali trditi, da ni v nikakršni povezavi s trenutnim družbeno-ekonomskim sistemom. To so
teme, ki dodatno pritegnejo pozornost gledalcev, poslušalcev in bralcev; gledanost,
poslušanost ali branost pa je najpomembnejši kazalec uspešnosti kake informativne oddaje,
rubrike, časopisa oziroma medija nasploh. Pozornost ljudi oziroma potrošnikov je tista, ki jo v
potrošniški družbi oglaševalci tudi zahtevajo. Dejstvo, da so oglasi pred, med in po osrednjih
dnevno-informativnih oddajah ter v najbolj branih, poslušanih in gledanih medijih in terminih
med najdražjimi, sploh ni nepomembno. Oglaševati v najbolj spremljanih medijih oziroma
terminih je za oglaševalce privilegij, ki so ga le-ti pripravljeni drago plačati in plačevati; biti
šokanten, zanimiv, pretresljiv in aktualen…, pa je nekaj, kar se od medijev v potrošniški
družbi zahteva in pričakuje – in tako se v tem kontekstu o temah povezanih z okoljem tudi
poroča.
Tako bi bilo potrebno vlogo ekoloških ozaveščevalcev primarno dodeliti strokovnjakom, ki so
pogosteje v stiku z različnimi okoljsko-ekološkimi problematikami oziroma se z njimi aktivno
ukvarjajo.
V primeru predstavljene idejne zasnove oziroma modela ekološkega ozaveščanja javnosti je
potrebno podrobneje opredeliti še dva pogoja, ki bi teoretično omogočala bolj aktivno,
sistematično in preudarno ekološko ozaveščanje javnosti. To sta:
•

vzpostavitev trajnega sporazumevanja med strokovno in laično javnostjo,
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•

poiskati nove medije ali znotraj množičnih medijev poiskati nove časovne termine ali
dodaten prostor, preko katerih bi strokovna spoznanja lahko dosegala laično javnost.

Predpogoj za učinkovito ozaveščanje javnosti o različnih okoljsko-ekoloških problematikah je
vzpostavitev trajnega dvosmernega sporazumevanja med strokovno in laično javnostjo,
katerega namen bi bil raziskovanje ekološke ozaveščenosti prebivalstva na ožjih ali širših
območjih ter nižjih in višjih prostorskih ravneh o različnih okoljskih problematikah različnih
prostorskih razsežnosti.
Takšno sporazumevanje je moč doseči z različnimi metodami kvantitativnega ali
kvalitativnega raziskovanja (anketiranje, intervjuji, analize vsebine, fokusne skupine,
poglobljeni intervjuji, opazovanje …). Za kvalitetno ozaveščanje javnosti o okoljskih zadevah
je zraven temeljnih okoljsko-ekoloških dejstev potrebno vedeti tudi kaj določeno prebivalstvo
na določenem območju o določeni okoljski problematiki ve in česa ne, kaj jih zanima oziroma
ne zanima, kakšne povezave vidijo v družbeno-okoljski problematiki, kaj si o določenih
stvareh mislijo ipd.
Kvalitetno in trajno dvosmerno sporazumevanje med strokovno in laično javnostjo je tudi
predpogoj, da bi bilo ekološko ozaveščanje kot je predstavljeno v tej zasnovi – bodisi kot
obveščanje ali ozaveščanje preko množičnih medijev, predvsem pa preko oglaševalskih
medijev – smiselno in bi učinkovito služilo svojemu namenu.
Z uporabo oglaševalskih medijev (oglasni panoji, plakati, posterji, brezplačne oglaševalske
kartice, zadnje strani vstopnic, nalepke, papirnate priloge časopisov … ali oglasi znotraj
množičnih medijev) bi se namreč določeno prebivalstvo na določenem območju lahko
ozaveščalo o različnih okoljskih problematikah ter vzrokih njihovega nastanka in njihovih
posledicah za naravo in družbo po načelu misli globalno, delaj lokalno.
S takšnim načinom ekološkega ozaveščanja javnosti bi se dejansko zajelo široke množice,
tako da bi lahko govorili tudi o ekološkem ozaveščanju potrošnike družbe. Z različnimi
oglaševalskimi tehnikami bi se lahko ljudem trajno prikazovalo čimbolj aktualno in
objektivno sliko stanja okolja na določenih območjih in različnih prostorskih ravneh.
Seznanjalo bi se jih lahko z različnimi okoljskimi dejstvi, dogodki, načini okolju prijaznega
obnašanja ipd. S tem bi se ljudem podajale dodatne možnosti za oblikovanje občutkov
ogroženosti, ki bi tako lahko izhajali iz dejanskega stanja okolja, kot tudi možnosti za
oblikovanje občutkov moči, ki bi temeljili na aktualni seznanjenosti z različnimi okoljskimi
problematikami in na njihovem boljšem poznavanju. Z zagotavljanjem pogojev za dvig
ekološke zavesti in doseganja ali oblikovanja obeh občutkov, ki vplivata na ekološko
dejavnost, bi bili postavljeni tudi temelji za izbiranje življenjskega sloga, ki bi bil bolj po volji
ideje trajnostnega razvoja.
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Slika 2: Model ekološkega ozaveščanja javnosti
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2.5. Kompleksnost problematike ter vloga in pomen geografije
Kompleksnost problematike doseganja ciljev trajnostnega razvoja s pomočjo ekološkega
ozaveščanja javnosti onemogoča, da bi ena sama stroka učinkovito, sistematično in preudarno
izvajala vse ukrepe in dejavnosti, ki zadevajo ekološko ozaveščanje javnosti kot enega izmed
ukrepov doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Zato se je potrebno zavedati pomena
medsebojnega sodelovanja med posameznimi strokami in vsemi dejavniki ekološkega
ozaveščanja javnosti.
Prav tako je nemogoče pričakovati, da bi v procesu raziskovanja ekološke ozaveščenosti
družbe ena sama stroka celovito in uspešno pokrivala vsa področja te problematike.
Pomembno je, da se v iskanju raziskovalnih možnosti posameznih strok vsaj izhaja iz
njihovih temeljnih teoretičnih izhodišč in predmetov proučevanja. Zaradi kompleksnosti
problematike je v raziskovalnih postopkih namreč nesmiselno postavljati konkretnejše okvire
posameznim strokam, saj gre zgolj za pridobivanje podatkov, ki jih lahko vsaka stroka razlaga
po svoje.
»Ne glede na to ali pojmujemo kot predmet geografije geosfero, pokrajino ali geografsko
okolje, sta v vsakem primeru v teh pojmih zajeta tako naravni svet kakor človeška družba
oziroma njena dejavnost« (Vrišer, 1998, str. 11).
V znanosti in praktičnem življenju je pomen geografije predvsem v tem, da raziskuje
zakonitosti vzročno-posledičnih, funkcijskih in prostorskih vezi med različnimi družbenimi in
naravnimi procesi in pojavi, ki jih sicer vsakega zase posebej proučujejo specialne vede.
Zaradi številnih navzkrižnih interesov, ki nastajajo med družbo in okoljem, je geografija s
svojim kompleksnim pojmovanjem pokrajinske stvarnosti pomemben dejavnik raziskovanja
in proučevanja različnih problematik povezanih z varstvom okolja, urejanjem pokrajinskega,
regijskega in prostorskega razvoja, načrtovanjem družbenega razvoja ter spoznavanjem
različnih družbenih dogajanj in njihovih posledic v pokrajini (Vrišer, 1998).
Okoljska problematika je tako, kot posledica kompleksnega prepletanja družbenih dejavnosti
in naravnih procesov in pojavov v prostoru in času, tipična geografska tema oziroma eden od
temeljnih predmetov raziskovanja in proučevanja današnje geografije.
V tem primeru je tako v geografiji pri raziskovanju ekološke ozaveščenosti družbe smiselno
izhajati iz kompleksnega pristopa raziskovanja različnih okoljskih problematik različnih
prostorskih razsežnosti po posameznih krajih, različnih območjih in prostorskih ravneh.
Geografija lahko s svojim kompleksnim pristopom proučevanja dobljene podatke interpretira
in razlaga npr. z vidika različnih okoljsko-ekoloških značilnosti posameznih območij,
morebitnih naravnih, ekoloških in drugih nesreč ter posebnih pojavov na posameznih
območjih, kot tudi z vidika družbenogeografskih in naravnogeografskih značilnosti različnih
tipov območij, regij, pokrajin, pokrajinskih enot, naselij ipd.
Kompleksno zasnovan pristop raziskovanja in proučevanja geografiji omogoča, da se pri tej
problematiki izhaja iz precej nevtralnega položaja glede na nekatere druge stroke, ki bi lahko
v ospredje pretirano postavljale svoje ožje poglede. Tako lahko geografija pri ekološkem
ozaveščanju javnosti dejansko deluje v interesu ciljev trajnostnega razvoja, upoštevajoč vse tri
njegove komponente: okoljsko, družbeno in gospodarsko.
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3.

METODOLOGIJA

Zaradi širine in kompleksnosti predmeta raziskovanja, je za celovite družbeno-ekološke
raziskave značilna in primerna širša teoretična zasnovanost, raziskovanje večjega števila ravni
in uporaba več metod hkrati (Toš, Hafner-Fink, 1998).
Ob vsesplošni obsežnosti, ki bi jo celovita in kompleksna družbeno-ekološka raziskava
zahtevala, smo se raje odločili za poizvedovalno ali eksplorativno raziskavo. Glavni cilji so
dobiti predstavo o splošnem odnosu prebivalcev širšega mariborskega območja do okolja,
predstavo o ekološki ozaveščenosti prebivalcev glede nekaterih okoljskih problematik
različnih prostorskih razsežnosti, preizkus metode sestavljanja lestvice za merjenje ekološke
ozaveščenosti prebivalstva in ovrednotenje lestvice z vidika zastopanosti posameznih
okoljskih problematik v njej.
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik s trditvami na petstopenjski likertovi
lestvici. Za statistično obdelavo podatkov smo za sestavljanje lestvice za merjenje ekološke
ozaveščenosti uporabil likertovo lestvično tehniko, za statistično ovrednotenje laičnih mnenj
pa osnovne opisne statistične metode (aritmetična sredina, frekvenčna porazdelitev).
Z vidika anketirane populacije raziskava prostorsko pokriva širše mariborsko gravitacijsko
zaledje. Ankete so bile razdeljene med dijake treh mariborskih srednjih šol. Dijaki so dali
ankete za izpolniti svojim staršem, s čimer je bilo zagotovljeno demografski in prostorski
razpršenosti vzorca.
3.1. O vrsti raziskave
Za poizvedovalne ali eksplorativne raziskave velja, da predstavljajo v procesu spoznavanja
uvod pri raziskovanju ali spoznavanju nekega področja problematike, lahko pa gre tudi za
prvi korak na neznanem področju. Njihov namen je odkriti probleme, jih formulirati in
postaviti preverljive hipoteze. V teh raziskavah se seznanimo z nekaterimi osnovnimi
značilnostmi novega pojava ali področja problematike in se pripravimo za kasnejša, bolj
natančna in poglobljena raziskovanja, ki jih opravimo z opisnimi ali deskriptivnimi ter
pojasnjevalnimi ali eksplanativnimi raziskavami. V poizvedovalnih študijah se lahko
uporablja manj sistematične postopke zbiranja in analize podatkov, vendar pa tudi uporaba
sistematičnih postopkov ni nič nenavadnega. Ni nujno, da se zbira le kvantitative podatke,
dovolj so lahko tudi kvalitativni opisi. Ena od osnovnih značilnosti eksplorativnih raziskav je
ta, da si ne prizadevamo proučiti celotne populacije ali reprezentativnega vzorca, ampak se
pogosto omejimo na manjše število primerov ali celo opišemo en sam primer (Vrste raziskav,
2006).
N. Toš razlaga, da so poizvedovalne študije manj deskriptivne kot analitične, pa čeprav so
izvajane na majhnih vzorcih. Te vrste študij so lahko prve poizvedbe in testiranja hkrati.
Takšne študije so še posebej smotrne, kadar imamo znanja in hipoteze o problemu, ki terja
zelo obsežno raziskavo. Da bi raziskavo uspešno zasnovali, običajno izpeljemo
poizvedovalno raziskavo. Hkrati dodaja, da pogosto takšna raziskava ostane na poizvedovalni
ali eksplorativni ravni, saj ji osnovna raziskava največkrat ne sledi (Toš, Hafner-Fink, 1998).
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Drugačna je razlaga S. Flereta, ki pravi, da poizvedovalne raziskave razodevajo resnično
vsebino problema (brez rešitve, brez definitivne obrazložitve in pojasnitve). S poizvedovalno
raziskavo se šele izve, za kakšen pojav gre, tako da se ga kasneje natančneje in globlje
razišče. V poštev pride, kadar o pojavu, ki nas zanima, še nič ne vemo (Flere, 2000).
3.2. Vzorčenje
Zaradi poizvedovalno naravnane raziskave torej ni potrebno, da je vzorec reprezentativen. Kot
primerna izbira vzorčenja za poizvedovalne raziskave se v literaturi omenja priložnostno
vzorčenje, ki se ga uporablja v primeru, ko so posamezniki zbrani zaradi kakšnega drugega
namena, mi pa to izrabimo za izvajanje ankete (Kalton, Vehovar, 2001).
3.2.1. Izbira in izvedba vzorčenja
Priložnostno vzorčenje je ena od najenostavnejših oblik neverjetnostnega vzorčenja. Primeri
takega vzorčenja so npr. pacienti nekega zdravnika, učenci v šoli, ankete opravljene na ulici,
tržnici, osebe, ki so odgovorile na ankete priložene v določeni reviji, osebe, ki se po telefonu
odzivajo na televizijska vprašanja, osebe, ki odgovarjajo na kratke ankete na internetu, ipd.
(Kalton, Vehovar, 2001).
Neverjetnostni vzorci, kamor G. Kalton poleg priložnostnega vzorčenja uvršča še kvotno
vzorčenje in ekspertno izbiro, ne zadostijo pogojem o vnaprej znani in neničelni verjetnosti
izbora določenega elementa populacije v vzorec. Večina teh postopkov temelji na
anketarjevem subjektivnem izbiranju elementov, čeprav lahko vključujejo tudi določene
sestavine slučajnosti. Subjektivnost izbora elementov pri neverjetnostnih vzorcih načeloma
onemogoča izvedbo statističnega sklepanja iz vzorca na populacijo (Kalton, Vehovar, 2001).
»Prvi predpogoj za korektno statistično sklepanje je namreč verjetnostna izbira elementov, to
je izbira, za katero je med drugim značilno tudi to, da je neodvisna od anketarja« (Kalton,
Vehovar, 2001, str. 11).
Neverjetnostno vzorčenje tudi ne omogoča oblikovanja strokovnih trditev oziroma statističnih
interpretacij, pri katerih je tveganje za napako natančno opredeljeno. Ker za neverjetnostne
vzorce teorija statističnega sklepanja ne velja, pri teh vzorcih tako ne moremo izračunati
intervalov zaupanja niti ne moremo preverjati domnev. Ocenjevanje kakovosti
neverjetnostnih vzorcev je zato subjektivne narave, saj porazdelitev vzorčnih ocen ne temelji
na statističnih zakonitostih. Sicer pa je neverjetnostno vzorčenje v praksi zelo razširjeno, ker
so taki vzorci mnogo cenejši in izvedbeno hitrejši, ocene pa se nemalokrat ne razlikujejo od
ocen iz verjetnostnih vzorcev (Kalton, Vehovar, 2001).
Na podlagi teh ugotovitev smo se tudi sami odločili za priložnostno vzorčenje. Vzorčenje smo
izvedli v dveh delih. Prvi del je bil izveden v prvih dveh tednih marca 2006 na Prvi gimnaziji
Maribor. Drugi del vzorčenja je bil izveden med 15. majem in 15. junijem 2006 na Srednji
ekonomski šoli in Tretji Gimnaziji v Mariboru. Vprašalnike smo dali dijakom, ki so nato
vprašalnike dali v izpolnitev svojim staršem. S tem smo poskušali zagotoviti prostorski in
demografski razpršenost vzorca.
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3.2.2. Lastnosti vzorca
Velikost vzorca je 96 enot. Zaradi načina izvedbe je prostorsko in demografsko razpršen.
Sestavljajo ga prebivalci širšega mariborskega gravitacijskega zaledja. Prostorsko pokriva
občine Maribor, Pesnica, Šentilj, Kungota, Podvelka, Selnica ob Dravi, Ruše, Slovenska
Bistrica, Poljčane, Slovenske Konjice, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem
polju, Kidričevo, Ptuj, Hajdina, Žetale, Lenart, Radenci, Veržej in Ormož. Vzorec ni
reprezentativen niti z vidika zajetega območja, niti z vidika demografskih značilnosti
tamkajšnje populacije .
Slika 3: Prostorska razpršenost vzorca

Tabela 1: Nekatere značilnosti vzorca
96
Število enot

Spol
Starost
Delovna aktivnost*
Izobrazba**
Tip naselja***

M 37 (38,5%)

Ž 59 (61,5%)

35-54

povprečje 43

1- 77 (80,2%)

2- 6 (6,25%)

1- 10 (10,4%)

2- 15 (15,6%)

1- 43 (44,8%)

3- 5 (5,2%)

4- 4 (4,15%)

5- 4 (4,15%)

3- 33 (34,4%)

4- 16 (16,6%)

5- 22 (23%)

2- 15 (15,6%)

3- 38 (39,6%)

* 1-zaposlen, 2-samozaposlen, 3-brezposeln, 4-gospodinja/-ec, 5-kmetovalec/-ka
** 1-osnovna, 2-poklicna, 3-srednja, 4-višja, 5-fakultetna in več
*** 1-mesto, 2-suburbano naselje, 3-podeželje
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3.3. Sestava vprašalnika
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Pri sestavi vprašalnika smo si
pomagali z nasveti S. Flereta, ki v delu "Sociološka metodologija – temelji družboslovnega
raziskovanja" (2000) na kratek in jasen način predstavlja osnovne značilnosti sestave
anketnega vprašalnika in postavljanja trditev.
Glede na to, da širše množice prihajajo v stik z informacijami o okoljski problematiki v
glavnem preko množičnih medijev, je bil glavni vir za postavitev baze okoljskih novic, na
podlagi katere je bil narejen izbor posameznih tem znotraj okoljske problematike, arhiv
okoljskih novic na portalu http://www.rtvslo.si. Takšen pristop je bil izbran z namenom, da se
izbere teme in znotraj njih postavi trditve o okoljskih problematikah, s katerimi laična javnost
prihaja v stik in poskusi izogniti izboru tem in postavljanju trditev o okoljskih problematikah,
ki so v medijih manj prisotne ter posledično tudi manj dostopne in poznane laični javnosti.
Baza okoljskih novic je bila sestavljena iz novic v dvoletnem obdobju med 1.8.2003 in
31.7.2005.
Vprašanja in trditve v vprašalniku se v glavnem nanašajo na posamezne okoljske
problematike, ki so se v tem časovnem obdobju na tem portalu največkrat pojavljale. Manjše
število trditev je postavljenih tudi na podlagi informacij in spoznanj iz strokovne literature.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirih delov. Vprašanja in trditve v prvih dveh delih se
nanašajo na različne okoljske problematike na različnih prostorskih ravneh (globalno,
državno, regionalno, lokalno). Tretji del je namenjen zbiranju nekaterih demografskih
podatkov anketirane populacije, v četrtem delu je prostor namenjen za komentarje. V prvem
delu so bili podatki zbrani z nominalnimi lestvicami. Podatki v drugem delu so bili merjeni na
ordinalni ravni z likertovo lestvico, podatki v tretjem delu pa z nominalnimi, ordinalnimi in
številskimi lestvicami.
Prvi in tretji del vprašalnika ne bosta predmet raziskave v diplomski nalogi. Posvetil sem se
le analizi podatkov zbranih v drugem delu vprašalnika, kjer so zbrane trditve, ki se nanašajo
na splošno okoljsko problematiko in njene posamezne segmente, navzkrižne interese med
posameznimi dejavnostmi v prostoru ter navzkrižne interese med posameznimi dejavnostmi
in posameznimi elementi okolja.
Zaradi boljše predstave o vsebini vprašalnika kot tudi za namen kasnejše analize, so v
nadaljevanju trditve iz drugega dela predstavljene po posameznih tematskih sklopih, ki
zadevajo posamezne elemente okolja, gonilne sile obremenjevanja okolja ter druge dejavnike,
ki so povezani s splošno okoljsko problematiko in njenimi konkretnejšimi oblikami.
V kompleksnosti okoljske problematike je praktično nemogoče pokriti vse njene segmente. V
poglavju o rezultatih in razpravi so trditve razdeljene med 20 različnih tem znotraj treh
vsebinskih sklopov. Teme so bile v veliki večini določene na podlagi baze oziroma arhiva
okoljskih novic in so v glavnem usklajene s temami v poročilih o stanju okolja v Sloveniji iz
leta 1996 in 2002. To velja za vsebinska sklopa "elementi okolja" in "gonilne sile
obremenjevanja okolja", medtem ko je bil vsebinski sklop "drugi dejavniki povezani z
okoljsko problematiko" poljubno oblikovan.
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Tabela 2: Vsebinski sklopi in teme
ELEMENTI OKOLJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ozonska plast
klimatske spremembe
ozračje
morja in obale
površinski vodotoki
viri pitne vode
gozdovi
biotska raznovrstnost
zavarovana območja
GONILNE SILE OBREMENJEVANJA OKOLJA

10. kmetijstvo

11.
12.
13.
14.
15.

industrija
energetika
promet
turizem
odpadki
DRUGI DEJAVNIKI POVEZANI Z OKOLJSKO...

16.
17.
18.
19.
20.

raba prostora
gospodarstvo
znanost
mediji
družba

3.4. Statistične metode
Statistične metode, ki smo jih uporabili za obdelavo in ovrednotenje podatkov so likertova
lestvična tehnika ter osnovne opisne statistike. S prvo smo poskušali iz množice trditev
izločiti neustrezne trditve oziroma trditve, ki naj ne bi ležale na dimenziji ekološka
ozaveščenost ter tako dobiti trditve, ki so primerne za sestavo lestvice za merjenje ekološke
ozaveščenosti prebivalstva. Opisne statistike (aritmetična sredina, frekvenčne porazdelitve,
histogrami) smo uporabili za statistično ovrednotenje mnenj anketirancev, ki so izražali svoja
stališča glede posameznih okoljskih problematik na 5-stopenjski likertovi lestvici. Analize so
bile izvedene s programom SPSS 10.0.
3.4.1. Likertova metoda sestavljanja lestvice
Likertova lestvična tehnika je eden izmed postopkov, s katerim se ugotavlja ali trditve ležijo
na isti dimenziji, se nanašajo na isti pojav oziroma ali so trditve resnično homogene in
enodimenzionalne. Osnovne značilnosti postopka likertove lestvične tehnike so predstavljene
po korakih (Flere, 2000 in Toš, Hafner-Fink, 1998).
•

Izhajamo iz večjega števila trditev, za katere intuitivno menimo, da so v zvezi z dimenzijo
(v našem primeru ekološko ozaveščenostjo), ki jo želimo meriti. Trditve lahko zbiramo iz
najrazličnejših virov (časopisi, znanstvene publikacije, razne izjave posameznikov …).

•

Z vsemi zbranimi trditvami na približno 100 osebah izvedemo prvo raziskavo. Osebe v
zvezi z vsako trditvijo izražajo stališče na likertovi lestvici (npr. 5 stopenjski, lahko tudi
več ali manj; 1 – sploh se ne strinjam, 2 – pretežno se ne strinjam, 3 – neopredeljen, 4 –
pretežno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).

•

Vsaki trditvi za vsako osebo pripisujemo točkovna števila (1-5) glede na stališče, ki ga je
izrazila posamezna oseba. Pri tem je potrebno paziti na usmerjenost posamezne trditve.
Točkovati je potrebno enako glede na usmerjenost stališč. Z naraščanjem stališča
naraščajo pripisana števila.
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•

Seštejemo število točk oštevilčenih odgovorov za vse trditve za vsakega anketiranca
posebej. Iz celotnega števila oseb nato oblikujemo dve skupini (zgornjo četrtino – tiste, ki
imajo najvišji seštevek točk in spodnjo četrtino – tiste, ki imajo najnižji seštevek točk).

•

Ti dve skupini oblikujeta primerjalni skupini "spodnja skupina" in "zgornja skupina".
Vsako posamično trditev potem raziskujemo glede na to, kako je bila ovrednotena v obeh
skupinah. Če trditev leži na opazovani dimenziji, mora biti povprečno točkovno število
zgornje skupine značilno večje kot povprečno točkovno število spodnje skupine.

•

Izračuna se torej srednji vrednosti za obe skupini za vsako trditev, nato pa s pomočjo
statističnega testa značilnosti preizkusimo, ali se obe srednji vrednosti značilno
oddaljujeta. Običajno se pri tem uporablja t-test. Tako za vsako trditev izračunamo
določeno vrednost t. V SPSS-su se to izvede s pomočjo ukaza Analyze/Compare Means/
Independent-Sample T Test.

•

Višja vrednost t pomeni večji razliko med povprečnima vrednostma primerjalnih skupin.
Vrednost t ne sme prestopati spodnje meje, ki je določena s stopinjami prostosti in
intervalom zaupanja (stopnja tveganja).

•

Trditve z najvišjimi vrednostmi t najbolje kažejo na razlike med stališči obeh primerjalnih
skupin in so zato najprimernejše za vključitev v končno lestvico, s katero bi naj merili
izbran pojav. V končno lestvico se običajno izbere 10 – 20 ustreznih trditev, ki bi naj bile,
z vidika merjenja določenega pojava, najbolj ločevalne. Neustrezne trditve se izločijo iz
glavne raziskave oziroma nadaljnjih postopkov sestavljanja lestvice.

Za raziskavo je bilo primernih 96 enot. Spodnja (kritična) meja za vrednost t je bila
opredeljena s stopnjo značilnosti 5% in številom prostostnih stopenj 46 po formuli df =
(N1+N2-2), pri čemer je df – število prostostnih stopenj, N1 – število enot v zgornji skupini,
N2 – število enot v spodnji skupini, -2 – dve prostostni stopnji se odštejeta za vsako enoto, ki
se opazuje v posamezni skupin.
Na podlagi teh podatkov je bila spodnja meja za vrednost t določena pri porazdelitvi
t0,05(46)=2,013 (Percentage points of the t distribution, 2006). Če je vrednost t pri posamezni
trditvi nad spodnjo mejo t=2,013, obstaja ob stopnji značilnosti do 5% značilna razlika med
primerjalnima skupinama in takšna trditev je primerna za vključitev v lestvico za merjenje
ekološke ozaveščenosti prebivalstva.
3.4.2.

Opisne statistike

Opisne statistike smo uporabili za statistično ovrednotenje mnenj anketirancev, ki so izražali
svoja stališča na 5-stopenjski likertovi lestvici. Uporabljali smo podatke o aritmetičnih
sredinah populacije kot celote in obeh primerjalnih skupin ter frekvenčne porazdelitve in
histograme. V SPSS-u se te analize izvedejo s pomočjo ukaza Analyze/Descriptive
Statistics/Frequencies.
Te ugotovitve niso bistvenega pomena za sestavljanje lestvice, ampak so namenjene
pridobivanju vtisov o ekološki ozaveščenosti prebivalcev širšega mariborskega območja glede
različnih okoljskih problematik oziroma pridobivanju okvirnih laičnih mnenj. Zaradi izbire
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neverjetnostnega načina vzorčenja je namreč nemogoče govoriti o dejanskih laičnih mnenjih
ali dejanski ekološki ozaveščenosti prebivalcev tega območja.
Kot okvirna laična mnenja so tako označene domneve o splošnem odnosu prebivalcev širšega
mariborskega območja do okolja in okoljske problematike ter domneve o ekološki
ozaveščenosti glede posameznih okoljskih problematik, ki se nanašajo na posamezne
elemente okolja, gonilne sile obremenjevanja okolja ter druge dejavnike, ki so povezani z
okoljsko problematiko. Okvirna laična mnenja je tako potrebno jemati kot določena izhodišča
in usmeritve za nadaljnje raziskave o ekološki ozaveščenosti prebivalcev tega območja.
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4.

REZULTATI IN RAZPRAVA

Rezultati dobljeni s statističnimi postopki so v tem poglavju postavljeni v vsebinski okvir
strokovnih spoznanj, v posameznih primerih pa tudi globalnih in državnih ciljev ter usmeritev
s področja politike varstva okolja. Tukaj ne gre za primerjavo laičnega in strokovnega
mnenja, saj bi bilo za kaj takega potrebno izvesti primerjalno mnenjsko raziskavo med obema
skupinama. Namen je zgolj golim statističnim podatkom dodati vsebinski okvir ter tako lažje
ovrednotiti mnenja anketirancev o posameznih okoljskih problematikah. Posamezna
spoznanja so pomembna za dodatno ovrednotenje trditev, vključenih v končno lestvico in tako
lestvice kot celote. Postavljanje trditev v vsebinski okvir strokovnih spoznanj, mnenj,
prepričanj ipd. pripomore k ugotavljanju skladnosti laičnega mnenja s strokovnimi spoznanji,
k dodatnim delnim zaključkom in sklepom te poizvedovalne raziskave ter postavljanju novih
usmeritev in izhodišč za nadaljnje raziskave.
Trditve, ki so se pokazale kot primerne za sestavo lestvice, so označene s sivo barvo. Te
trditve imajo absolutno vrednost t ≥ 2,254 ob stopnji tveganja Sig. (2-tailed) < 0,05. Trditve z
absolutno vrednostjo t < 2,254 so neprimerne za sestavo lestvice in niso označene z nobeno
barvo.
Po izračunanih t testih za vse trditve se je pokazalo, da je za vključitev v končno lestvico
primernih 39 trditev – torej bi se teoretično dalo sestaviti lestvico za merjenje ekološke
ozaveščenosti iz 39 ustreznih trditev. 20 najustreznejših trditev ima vrednost t absolutno ≥
3,773. Vrednosti pri teh trditvah so posebej označene s krepko sivo.
Za ugotavljanje skladnosti strokovnih spoznanj in laičnega mnenja sem uporabljal podatke o
aritmetični sredini celotne populacije (A.s.), aritmetičnih sredinah zgornje in spodnje
primerjalne skupine (A.s.(Z) in A.s.(S)) ter histograme (glej prilogo).
Usmerjenost trditev v smeri višje ekološke ozaveščenosti je, glede na postavitev lestvice v
vprašalniku (1 – 2 – 3 – 4 – 5), označena s puščico (◄ ali ►); trditve, ki se dotikajo globalne
problematike so označene z (G); trditve, ki niso bile vključene v postopek sestavljanja lestvice
so označene z (▬), obrazložitev za takšno odločitev je pojasnjena pri posameznih trditvah.
4.1. Elementi okolja
V sklopu so obravnavane trditve, ki zadevajo problematike ozonske plasti, klimatskih
sprememb, ozračja, morja in obale, površinskih vodotokov, virov pitne vode, gozdov, biotske
raznovrstnosti in zavarovanih območij.
4.1.1. Ozonska plast
Tabela 3: 1. trditev in vrednosti statistik
1. Kemikalije, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti, bi morale biti popolnoma izločene iz
► proizvodnih dejavnosti.
G t: 4,316
Sig. (2-tailed): 0
A.s. 4,43
A.s.(Z) 4,75
A.s.(S) 3,58
razlika 1,17
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

26

Od leta 1985, ko je bila sprejeta Dunajska konvencija o zaščiti ozonskega plašča, pa do danes,
se je iz proizvodnih dejavnosti skoraj popolnoma izločilo popolnoma halogenirane
fluorokloroogljikovodike (CFC). Nasprotno se je znatno povečala uporaba delno
halogeniranih fluorokloroogljikovodikov (HCFC), ki so sicer za ozonski plašč 10-krat manj
škodljivi kot CFC-ji, imajo pa zato znatno večji toplogredni potencial (GEO Year Book
2006). Uporaba HCFC-jev se postopno omejuje, popolna omejitev pa je zahtevana po
Montrealskem protokolu (protokol o substancah, ki škodujejo ozonskemu plašču) do leta
2030 (Okolje v Sloveniji 1996, 1998). Uporaba metilbromida enakomerno upada od sredine
90-ih let prejšnjega stoletja. Z Montrealskim protokolom so se razvite države zavezale, da ga
bodo prenehale uporabljati med letoma 1999 in 2004, nerazvite pa med letoma 2002 in 2015
(GEO Year Book 2006).
Frekvenčna porazdelitev kaže na močno strinjanje anketirancev s to trditvijo. To potrjujejo
tudi podatki o aritmetičnih sredinah. Če govorimo o okvirnem laičnem mnenju, lahko rečemo,
da se močno sklada s strokovnimi prepričanji in globalnimi cilji, določenimi z mednarodnimi
sporazumi. To je lahko posledica dolge prisotnosti te teme v medijih. Kljub močno
asimetrični porazdelitvi, statistika t kaže na značilno razliko med povprečnima vrednostnima
primerjalnih skupin, tako da je trditev med najprimernejšimi za vključitev v končno lestvico.
4.1.2. Klimatske spremembe
Tabela 4: 2. trditev in vrednosti statistik
2. Proti klimatskim spremembam se lahko učinkoviteje, kot s spoštovanjem določil
► Kjotskega protokola, borimo z uvajanjem novih tehnologij.
G t: 1,268
Sig. (2-tailed): 0,211
A.s. 3,9
A.s.(Z) 4,04
A.s.(S) 3,67
razlika 0,38
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Čeprav ne gre podcenjevati ciljev Kjotskega protokola, obstaja kar nekaj dejstev, ki zastavo
tega cilja onemogočajo, pa čeprav je Kjotski protokol že vstopil v veljavo (16. 2. 2005). Ta
določa, da bi naj industrializirane države zmanjšale emisije šestih toplogrednih plinov (CO2,
CH4, N2O, SF6, HFC-jev, PFC-jev) za 5,2% do obdobja 2008-2012, glede na izhodiščno leto
1990, kar bi naj, v primerjavi s pričakovanimi emisijami do leta 2010, brez uresničevanja
določil Kjotskega protokola pomenilo 29% znižanje. Do junija 2006 je protokol ratificiralo
164 držav, ki so leta 1990 v atmosfero spustile 61,6% emisij toplogrednih plinov. Nekatere
nerazvite države niso niti podpisale Kjotskega protokola ali pa jih določila Kjotskega
protokola ne zadevajo, da ta ne bi ogrožal njihove gospodarske rasti. Prav tako zaradi
gospodarskih interesov od njega odstopata Avstralija in ZDA, sicer dve največji
onesnaževalki ozračja po emisijah TGP na prebivalca, ki sta protokol sicer podpisali, nista pa
ga ratificirali. ZDA se sklicujejo na to, da bi naj uresničevanje Protokola povzročalo resno
škodo njenemu gospodarstvu in ga označile kot krivičnega, ker sta Indija in Kitajska
oproščeni zmanjševanja emisij. Avstralija pa svojo odločitev argumentira z izjavo, da dokler
Kjotskega protokola ne bodo podpisale nekatere največje onesnaževalke ozračja, med njimi
tudi ZDA in Kitajska, je le-ta skorajda nekoristen in celo škodljiv za nekatere države (Kjotski
protokol, 2006).
Lahko bi rekli, da se stališče anketirancev bolj nagiba k stališču zavezništva 6 držav (ZDA,
Avstralija, Kitajska, Indija, Japonska in Južna Koreja), katerega cilj je zmanjševanje TGP z
uvajanjem novih, naprednih tehnologij, s čimer ne bi prizadeli gospodarstva oziroma
zanimivemu mnenju avstralskega ministra za energijo Iana MacFarlana, ki je izjavil, da bi
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bilo, če bi vse države sprejele "čiste" tehnologije, zmanjšanje toplogrednih plinov trikrat večje
kot po sporazumu iz Kjota (Konferenca največjih onesnaževalk ozračja, 2006).
Frekvenčna porazdelitev in aritmetične sredine kažejo na to, da se anketiranci v veliki večini
bolj nagibajo k aktivnemu reševanju te problematike z uvajanjem novih tehnologij, lahko pa
je to tudi odraz nepoznavanja ali nezaupanja v mednarodne sporazume. Zelo malo (7,3%) se
jih strinja, da se proti klimatskim spremembam lahko učinkoviteje borimo s spoštovanjem
določil Kjotskega protokola, 22,9% pa jih je neodločenih.
Tabela 5: 3. trditev in vrednosti statistik
3. Takojšnje prenehanje spuščanja toplogrednih plinov v ozračje bi zaustavilo proces
◄ spreminjanja podnebja.
G t: 0,606
Sig. (2-tailed): 0,548
A.s. 3,6
A.s.(Z) 3,54
A.s.(S) 3,33
razlika 0,21
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Iz frekvenčne porazdelitve bi lahko sklepali na relativno slabo zavedanje prebivalstva o tem,
da se klimatske spremembe dejansko že dogajajo, in da jih je, zaradi relativno dolge
življenjske dobe toplogrednih plinov, dejansko nemogoče preprečiti. Vplivi podnebnih
sprememb se namreč že odražajo v taljenju ledenikov, arktičnega in antarktičnega ledu,
prizadetosti nekaterih ekosistemov, ekstremnih vremenskih dogodkih in širjenju puščav, v
bodoče pa bi se naj jasneje odražali tudi v spremenjeni smeri oceanskih tokov, dvigu gladine
svetovnih morij in pojavu klimatskih beguncev (Global warming, 2006). Trditev bi si lahko
razlagali tudi tako, da bi takojšnje prenehanje spuščanja TGP v ozračje zaustavilo proces
spreminjanja ozračja enkrat v prihodnosti. Ker je trditev s tega vidika nejasno zastavljena, si
je rezultate anketirancev težje razlagati, lahko pa sklepam, da je nejasnost lahko tudi eden od
vzrokov za majhno razliko med povprečnima vrednostnima primerjalnih skupin.
Tabela 6: 33. trditev in vrednosti statistik
33. Na nekatere rastlinske in živalske vrste našega planeta lahko klimatske spremembe
► bistveno bolj vplivajo kot na človeka.
G t: - 0,406 Sig. (2-tailed): 0,687
A.s. 4,4
A.s.(Z) 4,17
A.s.(S) 4,29
razlika -0,13
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Najpomembnejše gonilne sile, ki so vzrok upadanju biotske raznovrstnosti so sicer poleg
klimatskih sprememb še spreminjanje rabe tal, onesnaževanje okolja, netrajnostno
gospodarjenje z naravnimi viri in vnos tujerodnih vrst. V 90-ih so klimatske spremembe
prikazovali kot eno glavnih potencialnih nevarnosti za biotsko pestrost. IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) je prišla do zaključka, da bi klimatske
spremembe lahko imele resne, škodljive in neugodne vplive na ekosisteme in njihove
funkcije. Do današnjih dni je vpliv klimatskih sprememb na biotsko pestrost precej nejasen,
predvsem z vidika fizičnih sposobnosti in časovnih možnosti prilagoditve posameznih vrst in
ekosistemov kot celote na hitrost podnebnih sprememb (GEO-3:Global Environment Outlook,
2006). Po ocenah znanstvenikov zaradi klimatskih sprememb in onesnaževanja okolja grozi
izumrtje več kot 11.000 rastlinskim in živalskim vrstam (Opozorila na ogroženost naravnih
parkov, 2003).
Frekvenčno porazdelitev in podatke o aritmetičnih sredinah si lahko razlagamo bodisi kot
odraz močnega prepričanja ljudi v sposobnosti človeka prilagajati se najrazličnejšim
okoliščinam ob iskanju alternativnih rešitev, bodisi kot odraz močnega zavedanja o tem, da
28

klimatske spremembe pomenijo veliko grožnjo tudi nekaterim ekosistemom, življenjskemu
prostoru avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst in tako njim samim.
Tabela 7: 34. trditev in vrednosti statistik
34. Klimatske spremembe prinašajo razvoj drugih gospodarskih dejavnosti.
►
G t: 0,045

Sig. (2-tailed): 0,965

A.s. 3,4

A.s.(Z) 3,39

A.s.(S) 3,38

razlika 0,01

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Po ocenah ekonomistov bi v najslabšem primeru, če bi se globalne temperature dvignile za 56ºC in ne bi ukrepali, klimatske spremembe lahko povzročile upad gospodarske rasti oziroma
globalnega bruto proizvoda za 20%. To je seštevek škode, ki bi jo povzročili ekstremni
vremenski dogodki, suše v kmetijstvu, taljenje ledenikov, zmanjkovanje zalog pitne vode in
dvig morske gladine, brez upoštevanja neposrednih finančnih stroškov, ki jih bodo podnebne
spremembe imele za zdravje ljudi in stanje okolja (Report's stark warning on climate, 2006;
Climate change fight 'can't wait', 2006; Stern Review on the economics of climate change,
2006). Da bi se izognili katastrofalnim posledicam, ki bi jih klimatske spremembe utegnile
imeti na svetovno gospodarstvo oziroma, da bi preprečili recesijo, se poleg takojšnjega
ukrepanja v smislu spoštovanja obstoječih in predlaganih novih političnih odločitev, veliko
pozornosti namenja industrijsko-tehnološkemu reševanju, razvoju in investiranju v "zelene"
tehnologije (At-a-glance: The Stern Review, 2006).
Glede na frekvenčno porazdelitev bi lahko rekli, da se anketiranci kot celota delno do
pretežno strinjajo s trditvijo. Nestrinjajoči so v manjšini (18,8%), velik odstotek neodločenih
in tistih, ki se pretežno strinjajo (obakrat po 29,2%), bi lahko pripisal presplošno zastavljeni
trditvi, ki je pri anketirancih verjetno porajala dodatna vprašanja v smislu "katerih
gospodarskih dejavnosti". To bi tudi znal biti razlog za zelo enake vrednosti aritmetičnih
sredin.
Tabela 8: 35. trditev in vrednosti statistik
35. Klimatske spremembe s seboj ne prinašajo samo slabih stvari.
▬
G t: -1,733

Sig. (2-tailed): 0,09

A.s. 2,8

A.s.(Z) 2,33

A.s.(S) 2,96

razlika -0,62

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev zaradi težje usmerjenosti ni bila usmerjena in vključena v proces sestavljanja lestvice,
saj se o tem, kaj klimatske spremembe prinašajo velikokrat govori presplošno in hipotetično.
Kot npr. ugotovitev, da podnebne spremembe lahko povzročijo daljnosežne in nepredvidljive
posledice na okolje in družbeno-ekonomske razmere. Ocenjujejo, da lahko nekateri deli sveta
utrpijo nepovratno škodo, spet drugi bi naj imeli od klimatskih sprememb več koristi
(GEO3:Global Environment Outlook, 2006).
Zanimivo je okvirno mnenje prebivalstva, ki se kot celota bolj strinjajo z domnevami, da
klimatske spremembe prinašajo več negativnih posledic, kar je lahko odraz načina medijskega
poročanja o tej problematiki.
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Tabela 9: 47. trditev in vrednosti statistik
47. Ne Kjotski protokol ne uvajanje novih tehnologij, ne moreta več preprečiti klimatskih
► sprememb.
G t: -0,076 Sig. (2-tailed): 0,94
A.s. 3,2
A.s.(Z) 3,36
A.s.(S) 3,39
razlika -0,03
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Histogram kaže na precej normalno porazdelitev. S trditvijo se popolnoma ali pretežno strinja
14,6% oziroma 26% anketirancev. Za te bi lahko torej sklepali, da se bolj ali manj zavedajo,
da se je proces klimatskih sprememb že začel, medtem ko je 11,5% anketirancev popolnoma
prepričanih, da klimatske spremembe še lahko preprečimo, nadaljnjih 15,6% pa jih polaga še
nekaj upanja v to – glede na rezultate pri 2. trditvi verjetno misleč na nove tehnologije.
Relativno visok delež neopredeljenih bi lahko potrjeval ugotovitev pri 3. trditvi, tj., da se
anketiranci relativno slabo zavedajo dejstva, da so klimatske spremembe del sedanjosti, lahko
pa tudi slabega poznavanja določil Kjotskega protokola ali vzrokov klimatskih sprememb.
Vse to bi lahko bil tudi razlog za skoraj ničelne razlike med aritmetičnima sredinama
primerjalnih skupin.
4.1.3. Ozračje
Tabela 10: 23. trditev in vrednosti spremenljivk
V dobro čistega zraka bi moral biti promet v središčih mest omejen na javni prevoz in na
23.
ekološka vozila.
►
A.s. 4
A.s.(Z) 4,79
A.s.(S) 3,17
razlika 1,62
t: 6,543 Sig. (2-tailed): 0
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Frekvenčna porazdelitev kaže na relativno močno strinjanje anketirancev s to trditvijo, pa
čeprav bi bila takšna sprememba precej radikalna in bi lahko povzročila precej
nepredvidljivih posledic. Takšno stališče anketirancev je lahko odraz dojemanja zraka v
mestih kot dejansko onesnaženega in motečega oziroma škodljivega za zdravje ljudi, lahko pa
tudi odraz nezadovoljstva z ostalimi posledicami prometne gneče v mestih, kot so hrup, nizka
potovalna hitrost, pomanjkanje parkirnih mest itd. Vsako leto enkrat se z akcijo "dan brez
avtomobila", ki poteka 22. septembra, poskuša ljudem približati alternativne oblike prevoza
po mestih in tudi problematiko onesnaženosti zraka zaradi povečanega prometa. V ta namen
se v mestih, ki sodelujejo v tej akciji, ponavadi za osebni avtomobilski promet zaprejo mestna
središča (Poročilo o stanju okolja, 2002). Rezultati so tako lahko odraz pozitivnega odziva na
to akcijo, bolj verjetno pa je, da so odraz dnevnega stika s to problematiko. Razlika med
primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično značilna in ta trditev sodi med
najprimernejše za uvrstitev v končno lestvico.
Tabela 11: 24. trditev in vrednosti statistik
24. Promet v mestih preveč onesnažuje ozračje.
► t: 3,728 Sig. (2-tailed): 0,001
A.s. 4,4

A.s.(Z) 4,88

A.s.(S) 4,04

razlika 0,83

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Okvirno mnenje bi lahko ocenil kot skladno s strokovnim spoznanjem, da so urbana območja,
kot središče človekove aktivnosti s prometom in njegovimi posledicami, najbolj obremenjena.
Najbolj pereči področji sta onesnaženost z delci in s troposferskim ozonom, ki je produkt
fotokemičnih reakcij njegovih predhodnikov (dušikovih oksidov in ogljikovodikov).
Koncentracije obeh onesnaževal sta poleg vira onesnaževanja v veliki meri odvisna tudi od
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meteoroloških razmer. Trendi številnih kazalcev (razvoj motorizacije, investicije v
infrastrukturo, spreminjanje poselitvene strukture, nekonkurenčnost javnega potniškega
prometa itd.) kažejo v smeri nadaljevanja izrazite avtomobilizacije potniškega prometa v
Sloveniji. Takšne trende v veliki meri spodbuja država in lokalne skupnosti s svojimi pristopi
reševanja prometne problematike. Po drugi strani pa nastale razmere silijo državo in mestne
uprave tudi v drugačen, bolj trajnostno naravnan razvoj prometne politike (Kazalci okolja v
Sloveniji, 2006).
Samo 2,1% anketirancev se pretežno ne strinja, vsi ostali so ali neodločeni (14,6%), se
pretežno strinjajo (29,2%) ali popolnoma strinjajo (54,2%) s to trditvijo. Visok odstotek
strinjajočih je prav tako moč razbrati iz podatkov o aritmetičnih sredinah. Čeprav sta ti
vrednosti za obe primerjalni skupini zelo visoki, obstaja dovolj značilna razlika med njima, da
je trditev uvrščena v končno lestvico.
Tabela 12: 40. trditev in vrednosti statistik
40. V kraju, kjer živim, se mi zdi splošno stanje kakovosti ozračja problematično.
▬ t: 1,27
Sig. (2-tailed): 0,211
A.s. 2,7
A.s.(Z) 2,91
A.s.(S) 2,46
razlika 0,45
▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Te trditve ni bilo smiselno vključiti v izbor trditev za sestavo lestvice, saj gre za preverjanje
seznanjenosti ali zadovoljstva s kakovostjo ozračja (stanjem okolja) v določenem kraju.
Kakovost ozračja se lahko od kraja do kraja spreminja, zato so takšne trditve bolj, primerne za
preverjanje seznanjenosti in zadovoljstva prebivalcev s stanjem okolja v kraju, v katerem
živijo oziroma ožjem območju bivanja kot za merjenje ekološke ozaveščenosti. Pravi pomen
bi takšne trditve pridobile v primerjalnih raziskavah med različnimi kraji, območji, tipi naselja
ipd., kjer bi svoj pomen dobil tudi geografski vidik interpretacije.
4.1.4. Morje in obala
Tabela 13: 19. trditev in vrednosti statistik
19. Na slovenski obali bi lahko razvijali množični turizem.
◄ t: -2,885 Sig. (2-tailed): 0,006
A.s. 3
A.s.(Z) 2,5

A.s.(S) 3,58

razlika -1,08

◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Obalno območje je bilo v preteklih desetletjih izpostavljeno močnim razvojnim pritiskom
urbanizacije, prometa, turizma, trgovine in kmetijstva. Posledice so opazne v slabši kakovosti
morja, pitne vode, onesnaženosti rek, ozračja ter ogrožanju in degradaciji naravne dediščine.
Turistične kapacitete so se že v preteklosti intenzivno povečale, ko je bil razvoj omejen na
prostor oziroma naselja neposredno ob obali. Težnja po razvijanju množičnega turizma bi
probleme, kot so sezonska preobljudenost prostora, povečan promet in hrup ter poletni
problemi pri oskrbi s pitno vodo, še potencirala in dodala nove, kot so krčenje rodovitnih in
pozidava zelenih površin, povečanje poplavne ogroženosti območja ter tako še poglobila že
obstoječe konflikte z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja med praktično vsemi
razvojnimi sektorji (Okolje v Sloveniji 1996, 1998).
Vrednosti opisnih statistik si lahko razlagamo iz vsaj treh zornih kotov. Frekvenčna
porazdelitev namreč kaže na precej normalno in nič kaj ekološko usmerjeno porazdelitev. To
je lahko znak splošnega nepoznavanja ekološke ranljivosti slovenske obale in morja. Lahko je
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odraz prepričanja, da je slovenska obala že degradirana do te mere, da povratek k boljšemu
ekološkemu stanju ni mogoč, ali pa odraz dandanes splošno veljavnega materialističnega
prepričanja, da je še najbolj smiselno, če bi se ureditev slovenske obale z zaledjem planiralo
tako, da bi se s turistično dejavnostjo dalo čim več iztržiti. Razlika med primerjalnima
skupinama se je pokazala kot statistično značilna, a kljub relativno veliki razliki med
povprečnima vrednostnima, vrednost t ni dovolj velika za vključitev v lestvico, za kar gre
razloge iskati v velikem standardnem odklonu od povprečnih vrednosti znotraj obeh
primerjalnih skupin oziroma neenotnosti mnenj znotraj obeh skupin.
4.1.5. Površinski vodotoki
Tabela 14: 8. in 15. trditev in vrednosti statistik
8. Reke so primeren kraj za izpust gospodinjskih in industrijskih odplak.
◄ t: -3,305 Sig. (2-tailed): 0,003
A.s. 1,4
A.s.(Z) 1,13
A.s.(S) 2,14
razlika -1,01
Reke bi morale biti namenjene rekreativni in turistični rabi prej kot za izpuste industrijskih
15.
in gospodinjskih odplak.
►
A.s. 4,5
A.s.(Z) 4,83
A.s.(S) 3,75
razlika 1,08
t: 4,376 Sig. (2-tailed): 0
◄,► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

V letu 2005 je bilo od vseh odpadnih voda odvedenih iz javne kanalizacije (143,3 milijonov
m3) kar 122,2 milijonov m3 (85,3%) izpuščenih v vodotoke, od tega prečiščenih 50,3% in
neprečiščenih 49,7%. Industrija s svojimi odpadnimi vodami vedno manj obremenjuje javno
kanalizacijo. V letu 1990 je odvedla v javno kanalizacijo 8% svoje odpadne vode, v letu 2000
4% in v letu 2004 približno 2%. V celotni količini odpadne vode v javni kanalizaciji pa je
industrija prispevala v letu 1990 približno 55%, v letu 2000 30% in v letu 2004 16%. Od vse
nastale odpadne vode v industriji v letu 2005 (752 603 milijonov m3) je 95,5% ostalo
neprečiščene. V letu 2004 je ta odstotek znašal 95,3%, 2003 93,6%, 2002 93,9%. Delež
prečiščene odpadne vode iz industrije ostaja zadnja leta med 5-7%, absolutno pa se količina
prečiščene odpadne vode zmanjšuje. V letih 2002-2005 je bilo v površinske vodotoke
izpuščenih od 97,1 – 98,1% odpadnih voda iz industrije. Delež prečiščenih je v teh letih
znašal med 3,8 in 5,7% (SURS, 2006; SI-STAT, 2006).
Pri obeh trditvah so anketiranci izrazili precej močno ekološko stališče, ki v realnosti bržkone
nima prave osnove, vsaj ne v nekem doglednem času. Sodobni teorija in praksa v znanosti in
tehnologiji ne samo, da nimata "pripravljene ekološke alternative" površinskim vodotokom,
marveč imata težave že pri doseganju čim večjega deleža prečiščene odpadne vode pred
izpustom. Pri 8. trditvi se poraja vprašanje, kaj potemtakem je primeren kraj za izpust
gospodinjskih in industrijskih odplak. Močno strinjanje s 15. trditvijo je lahko odraz
logičnega sklepanja o tem, kaj bi manj obremenjevalo okolje, morebiti volje, želje po nečem
kar je včasih bilo, pa sedaj ni več realno za pričakovati. Izraženo stališče pri obeh trditvah
namiguje na to, da so čisti površinski vodotoki visoko na vrednotnih lestvicah prebivalstva in
da so naklonjeni njihovemu čim manjšemu obremenjevanju z odplakami iz gospodinjstva in
industrije.
Pri obeh trditvah sta se pokazali razliki med primerjalnima skupinama kot statistično
pomembni. Razloge bi bilo smiselno iskati tudi v realnejšem pogledu spodnje skupine na to
problematiko. 15. trditev je vključena v končno lestvico za merjenje ekološke ozaveščenosti
prebivalstva.
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Tabela 15: 42. trditev in vrednosti statistik
42. Slovenske reke so prekomerno onesnažene.
► t: 2,966
Sig. (2-tailed): 0,005
A.s. 4

A.s.(Z) 4,46

A.s.(S) 3,63

razlika 0,83

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

V Sloveniji je kakovost vodotokov ocenjena na podlagi osnovnih fizikalno-kemijskih analiz,
analiz težkih kovin (Hg, Zn, Cr, Pb, Cd, Ni, Cu), organskih mikropolutantov, mikrobioloških
in saprobioloških analiz. Meja med dobrim in slabim kakovostnim stanjem je meja med 2. in
2-3. kakovostnim razredom. V 1. kakovostnem razredu so neonesnaženi vodotoki, v 2.
kakovostnem razredu zmerno obremenjeni vodotoki, v 3. razredu močno onesnaženi
vodotoki, šele v 4. razredu pa prekomerno onesnaženi vodotoki. Leta 2003 je bilo v 1.
kakovostnem razredu 4% vseh zajemnih mest, 1-2. 8%, 2. 41%, 2-3. 11%, 3. 26%, 3-4. 3% in
v 4. 7% (Okolje v Sloveniji 1996, 1998; Okolje v Sloveniji 2002, 2006; Kazalci okolja v
Sloveniji, 2006).
Glede na strokovna spoznanja bi morala biti usmeritev pri tej trditvi ravno obratna. Tako se
pri trditvi poraja vprašanje, kako javnost pojmuje prekomerno onesnaženost, saj se več kot
70% anketirancev strinja ali popolnoma strinja s to trditvijo. Lahko bi vzroke za takšno
stališče anketirancev iskali tudi v trditvi sami in pojmovanju besede prekomerno = preveč =
močno (potem pridemo do 47% zajemnih mest), ali pa v bolj natančni opredelitvi problema,
lahko bi rekli »večina slovenski rek« … Razlogi za razhajanje med strokovnimi ocenami in
laičnim mnenjem so, kot je bilo povedano, različna merila za ocenjevanje stanja okolja.
Medtem ko so strokovnjaki osredotočeni na kvantitativne podatke, prevladujejo pri ljudeh
vrednote in občutki, in medtem ko strokovnjaki analizirajo posamezne sestavine okolja, ljudje
sprejemajo okolje kot celoto, zato lahko že nekaj negativnih pojavov vpliva na splošno
negativen odnos.
Kljub napačni usmerjenosti trditve, rezultati v množici trditev niso bistveno vplivali na
končne rezultate. Razlika med primerjalnima skupinama je značilna, a ne zadostuje za
vključitev v lestvico.
4.1.6. Viri pitne vode
Tabela 16: 6. trditev in vrednosti statistik
Območja podtalnice in kraških vodonosnikov, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala biti
6.
strogo zaščitena.
►
A.s. 4,6
A.s.(Z) 4,88
A.s.(S) 4
razlika 0,88
t: 3,984 Sig. (2-tailed): 0
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Podzemno vodo ogrožajo točkovni in razpršeni viri onesnaževanja (industrija, skladiščenje
nevarnih snovi, deponije odpadkov, odkopi gramoza, gradnje …; kmetijstvo) ter prekomerno
črpanje, ki poruši hidravlično ravnovesje v vodonosniku (Zaščita virov pitne vode v Sloveniji,
2006). Zakon o vodah (ZV-1, 2002) je v 74. členu prenesel pristojnost zavarovanja vodnega
telesa, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno vodooskrbo s pitno vodo, na vlado
RS. Vlada lahko določi vodovarstveno območje z namenom zavarovanja vodnega telesa pred
onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivala na zdravstveno
ustreznost voda ali na njeno količino. Zaradi različne stopnje varovanja se v vodovarstvenem
območju lahko oblikujejo notranja območja z različnimi stopnjami varovanja (Register
vodovarstvenih območij, 2006). Poleg 74. člena so za zaščito virov pitne vode pomembna še
naslednja določila: doseganje dobrega stanja in spodbujanje trajnostne rabe voda (2. člen),
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raba in posegi v vode ter zemljišča na vodovarstvenih območjih ne smejo poslabšati stanja
voda (5. člen), sprejem ukrepov za zagotavljanje ustrezne kakovosti virov pitne vode (54.
člen), oskrba s pitno vodo ima prednost pred drugimi rabami (108. člen) (Zaščita virov pitne
vode v Sloveniji, 2006).
Frekvenčna porazdelitev kaže na to, da je čista pitna voda visoko na vrednotnih lestvicah
prebivalstva. ¾ se jih popolnoma strinja s to trditvijo, 14,6% pretežno, 8,3% je neodločenih
in samo 2% se jih s trditvijo pretežno ne strinjata. Razlika med primerjalnima skupinama se je
pokazala kot dovolj velika za vključitev trditve v lestvico.
Tabela 17: 38. in 39. trditev in vrednosti statistik
38. Zadovoljen sem s kvaliteto pitne vode, ki teče iz pipe.
▬ t: -0,798 Sig. (2-tailed): 0,429
A.s. 3,3
A.s.(Z) 3,21
39. Menim, da je kvaliteta podtalnice zaenkrat še dovolj dobra.
▬ t: 0,709
Sig. (2-tailed): 0,483
A.s. 3,1
A.s.(Z) 3,46

A.s.(S) 3,5

razlika -0,29

A.s.(S) 3,22

razlika 0,24

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Poleg vodonosnikov z medzrnsko poroznostjo, predstavljajo vire pitne vode na širšem
mariborskem območju tudi vodna zajetja s Pohorja in vodonosniki, ki se napajajo z vodo iz
reke Drave. Kvaliteta vode iz pipe je, poleg vira pitne vode, pomembna tudi od dovršenosti
sistema upravljavca. Domneva se, da je na območju tudi nekaj manjših sistemov, ki
oskrbujejo manjše število ljudi. Ponavadi so ti sistemi brez upravljavca, neustrezno urejeni,
brez ustreznih sredstev in opreme, slabo vzdrževani, na vodovarstvenih območjih pa se ne
izvajajo vodovarstveni ukrepi.
V Sloveniji je bilo v obdobju 1997-2000 najbolj kritično onesnaženje podzemne vode z nitrati
in pesticidi, predvsem atrazinom in njegovim metabolitom desetil-atrazinom. V tem obdobju
so bili z nitrati najbolj onesnaženi vodonosniki na Prekmurskem in Dravskem polju, v Spodnji
Savinjski dolini in dolini Bolske. S pesticidi so bile najbolj onesnažene podzemne vode
Apaškega, Prekmurskega, Dravskega, Ptujskega polja in doline Bolske (Poročilo o stanju
okolja 2002, 2006). V letu 2004 je bila mejna vrednost presežena na Prekmurskem in
Murskem polju, Spodnji Savinjski dolini in dolini Bolske ter na Krško-Brežiškem polju.
Aritmetične srednje vrednosti za vsoto pesticidov leta 2004 niso presegle mejne vrednosti na
nobenem merilnem mestu. Opazen je trend zmanjševanja onesnaženosti, kar je v skladu z
NPVO, ki predvideva zaustavitev onesnaževanja podzemne vode s pesticidi in nitrati.
(Kazalci okolja v Sloveniji, 2006).
Trditvi nisem upošteval v postopkih sestavljanja lestvice za merjenje ekološke ozaveščenosti
prebivalstva. Razlog je enak kot pri 40. trditvi (tabela 12). Zaradi preverjanja seznanjenosti in
zadovoljstva s stanjem okolja v določenem kraju oziroma na določenem območju bi bili
trditvi primernejši za primerjavo mnenj med posameznimi območji ali kraji kot za sestavo
lestvice. Frekvenčni porazdelitvi in podatki o aritmetičnih sredinah kažejo na nejasno
izraženo stališče anketirancev, kar je lahko posledica slabe seznanjenosti s stanjem
podzemnih voda, lahko pa je tudi odraz različnih mnenj na različnih območjih, različnih
občutkov o kvaliteti pitne vode in posledično o kvaliteti podzemnih voda.
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4.1.7. Gozdovi
Tabela 18: 18. trditev in vrednosti statistik
18. Škoda v okolju, ki jo povzroči sečnja gozdov na zavarovanih območjih, je minimalna.
◄
G t: -7,927

Sig. (2-tailed): 0

A.s. 2,1

A.s.(Z) 1,25

A.s.(S) 3,26

razlika -2,01

◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Gozdna zavarovana območja so z globalnega vidika ključnega pomena pri ohranjanju biotske
pestrosti. Po ocenah ima 12% svetovnih gozdov status zavarovanega območja. Ponekod po
svetu je moč zaznati težnje po ustanavljanju "papirnatih zavarovanih območij oz. parkov",
katerih obstoj je zgolj teoretičen in ni odraz hotenj po neodvisnem in trajnem ohranjanju
gozdnih zavarovanih območij. Gozdna območja so namreč nenehno pod naraščajočimi pritiski
drugih interesov rabe prostora. Posebno pomembno mesto v globalnem pogledu imajo tropski
gozdovi, kjer je večina preostalih gozdov še vedno naravnega porekla. Ohranjanje teh gozdov
bi moralo biti, ob naraščajočih pritiskih na lokalni in globalni ravni, primarnega pomena
(GEO-3:Global Environment Outlook, 2006; GEO Year Book 2006, 2006).
Statistična razlika med primerjalnima skupinama je med največjimi. Anketiranci se v glavnem
ne strinjajo s trditvijo, 21,9% se jih strinja, 10,4% je neodločenih. Rezultati so lahko odraz
načelnega izražanja ekološkega stališča, lahko pa tudi dobrega zavedanja ali poznavanja in
razumevanja pomena globalnega ohranjanja gozdnih zavarovanih območij in gozdnih površin
nasploh, še zlasti, ko gre za vprašanje podnebnih sprememb.
Tabela 19: 36. trditev in vrednosti statistik
36. Kakovost gozdov je pomembna za splošno stanje kakovosti okolja.
► t: 4,846 Sig. (2-tailed): 0
A.s. 4,5
A.s.(Z) 4,96
A.s.(S) 3,88

razlika 1,08

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Razlika med primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično značilna in dovolj velika,
da je trditev primerna za uvrstitev v končno lestvico. Stališče anketirancev bi lahko ocenili kot
skoraj popolnoma skladno s strokovnim spoznanjem, saj se samo 3,1% anketirancev s
trditvijo pretežno ne strinja, 9,4% je neodločenih, vsi ostali pa se s trditvijo strinjajo. Tako bi
lahko domnevali da je večina anketirancev seznanjena vsaj z nekaterimi od neposrednih ali
posrednih ekoloških funkcij gozdov (biotopska, hidrološka in klimatska funkcija; zavetje
prosto živečim živalskim vrstam, varstvo pred erozijo, poplavami, plazovi, zadrževanje in
ohranjanje čiste vode, absorbiranje ogljikovega dioksida) (Poročilo o stanju okolja 2002,
2006).
Tabela 20: 37. trditev in vrednosti statistik
37. Prekomerna krčenje gozdov se mi ne zdi problematično, saj je možno s pogozdovanjem
◄ gozdove relativno hitro obnoviti.
G t: - 4,41 Sig. (2-tailed): 0
A.s. 2,2
A.s.(Z) 1,58
A.s.(S) 3,17
razlika -1,58
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Leta 2005 so, po ocenah UNEP-a, gozdne površine pokrivale 30,2% kopnega (leta 2000
30,5%, leta 1990 31,2%). Na problem prekomernega krčenja gozdov so opozorili že leta 1972
v Stockholmu. V 90-ih je znašala izguba naravnih gozdov na globalni ravni 9,4 milijonov ha
ali 0,24% na leto (krčenje 14,6 milijonov ha, pogozdovanje 5,2 milijona ha na leto). Skoraj
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70% prej gozdnih površin je spremenilo namensko rabo za potrebe kmetijstva oziroma zaradi
potrebe po hrani. Problematična je tudi komercialna sečnja v nerazvitem svetu, v občutljivih
ekosistemih in na strmih pobočjih. Pri porabi lesa za industrijsko proizvodnjo gredo globalni
trendi v smeri zanašanja na gospodarjenje z gozdnimi plantažami, vendar pa so plantažni
gozdovi, zaradi manjše biotske raznovrstnosti, manj odporni na bolezni in škodljivce, saj
ponavadi sestoje le iz ene ali nekaj različnih drevesnih vrst. Tudi v novem tisočletju se
prekomerno krčenje gozdov na globalni ravni nadaljuje, predvsem za namene kmetijske rabe
tal, in znaša približno 13 milijonov ha na leto. V globalnem pogledu stopnja obnavljanja
gozdov torej ne pokriva stopnje izkoriščanja, kar ima poleg lokalnih in regionalnih posledic,
kot so erozija tal, vetrna erozija, poplave … tudi posledice svetovnih razsežnosti. V
globalnem pogledu igrajo gozdovi pomembno vlogo v kontekstu klimatskih sprememb, saj bi
se naj v njih skladiščilo 50% vsega zemeljskega ogljika, vsebovali pa bi naj tudi polovico
svetovne biotske raznovrstnosti (GEO-3:Global Environment Outlook, 2006, GEO Year Book
2006, 2006).
Razlika med primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično značilna in dovolj velika
za vključitev trditve v lestvico. Frekvenčna porazdelitev nakazuje, da se anketiranci dokaj
dobro zavedajo globalne problematike prekomernega krčenja gozdov in da so seznanjeni vsaj
z nekaterimi posledicami trajnega izgubljanja svetovnih gozdnih površin.
4.1.8. Biotska raznovrstnost
Tabela 21: 10. trditev in vrednosti statistik
10. Ogroženim živalskim vrstam, ki imajo nizko rodnost, naj pri razmnoževanju pomagajo
► znanstveniki.
G t: -0,243 Sig. (2-tailed): 0,809
A.s. 3,7
A.s.(Z) 3,57
A.s.(S) 3,65
razlika -0,08
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Najpomembnejši vzrok ogroženosti rastlinskih in živalskih vrst je poškodovanje, spreminjanje
in uničenje njihovega življenjskega prostora (Pregled stanja biotske raznovrstnosti…, 2001).
Ogrožene vrste (rastlinske in živalske) so navedene v rdečem seznamu svetovno ogroženih
vrst, ki ga vodi mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN). Države oziroma skupnosti držav
(EU) so odgovorne za ohranjanje biotske raznovrstnosti na svojem ozemlju in za trajno rabo
svojih bioloških virov. Pozornost morajo prednostno usmerjati na ogrožene vrste na ravni
države in celine ter tako prispevati k variabilnosti regionalne populacije. Za njihovo ohranitev
je potrebno takojšnje ukrepanje. Med načini za ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji
se uporabljajo različni in situ in ex situ varstveni ukrepi (Poročilo o stanju okolja 2002, 2006).
Frekvenčna porazdelitev kaže, da se anketiranci v glavnem strinjajo (59,4%) ali pa so
neodločeni (24%), medtem ko je nestrinjajočih 14,6%. Med stališči primerjalnih skupin ne
obstaja statistično pomembna razlika. Izhajajoč iz povprečnih vrednosti in frekvenčne
porazdelitve bi lahko sklepali, da ima javnost mešane občutke oziroma rahle zadržke do
takšnega načina reševanja problematike ogroženih živalskih vrst; lahko bi tudi domnevali, da
sta javnosti slabše poznana problematika ogroženih živalskih vrst in pomen njihovega
ohranjanja.
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Tabela 22: 11. trditev in vrednosti statistik
11. Če posamezna živalska vrsta ogroža drugo živalsko vrsto, ki je hrana tudi človeku, je
◄ človek upravičen do načrtnega uravnavanja števila populacije prve.
G t: -1,947 Sig. (2-tailed): 0,058
A.s. 3
A.s.(Z) 2,33
A.s.(S) 3,09
razlika -0,75
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Populacije prostoživečih vrst lahko imajo pozitivne ali negativne ekonomske in družbene
učinke. Kadar so ti vplivi negativni, npr. povzročanje škode, je razlog v večini primerov
porušenje naravnega ravnotežja zaradi posegov človeka. Gospodarska škoda, ki jo povzročajo
prostoživeče živali, nastaja predvsem takrat, kadar je prostor za gospodarsko proizvodnjo
hkrati življenjski prostor teh živali. V Sloveniji so znani primeri načrtnega uravnavanja števila
populacije (odstrela) medveda in volka zaradi ogrožanja drobnice. Za medveda in volka v
javnosti obstajajo zelo nasprotujoči si pogledi o poseganju v velikosti njunih populacij. V
javnosti je bilo veliko polemik tudi o odnosu kormorana zaradi povzročanja škode na
ribogojnih vodah namenjenih športnemu ribolovu. Tudi tukaj so si bili pogledi zelo
nasprotujoči, posegi v populacijo pa močno odvisni od trenutno prevladujočih stališč v
javnosti. Na globalni ravni je v zadnjem času v ospredju mnenje nekaterih kitolovnih držav, ki
komercialni kitolov opravičujejo tudi z argumentom, da bi si naj populacije kitov že dovolj
opomogle, in da bi naj ogrožale ribje populacije na ribolovnih območjih, ki jih izkorišča
človek (Poročilo o stanju okolja 2002, 2002; Kiti človeku ne odžirajo hrane, 2004).
Stališči primerjalnih skupin se ne razlikujeta statistično pomembno. Frekvenčna porazdelitev
je precej sploščena, kot odraz dokaj enakomerno porazdeljenih stališč anketirancev. To
nakazuje na precej raznoliko laično razumevanje te problematike. Samo 20,8% anketirancev
se s trditvijo sploh ne strinja, 15,6% pa pretežno. Vsi ostali so ali neodločeni ali se pa s
trditvijo strinjajo. To nakazuje na dokaj opazno antropocentrično ekološko zavest
prebivalstva, ki postavlja človeka v nadrejeni položaj v odnosu do ostalih živih bitij.
Tabela 23: 28. trditev in vrednosti spremenljivk
28. Lov na živalske vrste za znanstvene namene se mi zdi opravičljiv, sprejemljiv.
◄ t: -3,495 Sig. (2-tailed): 0,001
A.s. 2,2
A.s.(Z) 1,65
A.s.(S) 3,04
razlika -1,39
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev izhaja iz problematike kitolova. Mednarodna komisija za kitolov (IWC) je leta 1985
sprejela moratorij na komercialni kitolov in ga tako prepovedala z namenom zaščite ogrožene
živalske vrste, pa čeprav so se posamezne države lahko odločile, da ga ne bodo spoštovale,
kar je naredila Norveška. V preteklosti so kitolovne države že večkrat poskusile spet uvesti
komercialni kitolov, a so bile vedno preglasovane. Japonska se tako prepovedi vedno izmuzne
pod okriljem znanstvenih programov raziskovanja antarktičnega ekosistema ali drugih
znanstvenih namenov. Islandija, ki od leta 1989 ni lovila kitov, je leta 1992 zapustila IWC in
se ji ponovno pridružila leta 2002, pod pogojem, da je moratorij ne zavezuje. Leta 2003 je
odobrila kitolov za znanstvene potrebe, z namenom pridobivanja znanstvenih podatkov in
preučevanja prehranjevanja kitov. Oktobra 2006 je Islandija napovedala, da bo spet dovolila
komercialni kitolov, Japonska in Norveška sta njeno odločitev podprli. Vse tri države so samo
leta 2004 skupaj pobile 1400 kitov, v letu 2007 pa naj bi jih okoli 2000 (Po večletnem zatišju
Islandija lovi kite, 2003; Japonska znova z izgovori nad kite, 2005; Prva žrtev nove islandske
politike, 2006).
Razlika med primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično značilna. Frekvenčna
porazdelitev nakazuje, da se večina anketirancev (53,1%) načeloma sploh ne strinja s trditvijo,
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le 8% pa se jih s trditvijo popolnoma strinja. Pri ostalih bi lahko domnevali da je njihova
opredelitev odvisna od konkretnejših problematik oziroma se bolj nagibajo k
neopredeljenosti. Lahko bi rekli da rezultati nakazujejo na dokaj močno nenaklonjenost lovu
na živalske vrste zaradi znanstvenih namenov.
Tabela 24: 43. trditev in vrednosti statistik
Živalski vrtovi bi morali imeti čim več živalskih vrst, saj so le tako zanimivi za potencialne
43.
obiskovalce.
▬
t: -1,022 Sig. (2-tailed): 0,312
A.s. 3
A.s.(Z) 2,74
A.s.(S) 3,21
razlika -0,47
▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Tudi pri tej trditvi podatki nakazujejo na precej deljena mnenja anketirancev o pomenu in
vlogi živalskih vrtov. Trditev zaradi težavnosti usmeritve ni bila vključena v proces
sestavljanja lestvice, saj živalski vrtovi sodijo med pomembnejše ex situ varstvene ukrepe za
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Živalski vrtovi imajo pomembno vlogo pri varstvu narave
in ogroženih živalskih vrst predvsem z vidika ohranitvene vzreje, ki prispeva k ohranitvi vrst
pred izumrtjem in varovanju živali v naravnem okolju. S temi programi živalski vrtovi
prispevajo osebke v naravne populacije, da se lahko okrepijo (Pregled stanja biotske
raznovrstnosti…, 2001). Po drugi strani je lahko prav težnja živalskih vrtov po pridobivanju
ogroženih živalskih vrst - uradno za ohranitveno vzrejo, posredno pa tudi za boljšo promocijo
in večjo atraktivnost živalskih vrtov samih - z odvzemom iz naravnega okolja sporna.
4.1.9. Zavarovana območja
Tabela 25: 7. trditev in vrednosti statistik
7. Zavarovana območja so zaradi človekove dejavnosti čedalje bolj ogrožena.
► t: 3,002
Sig. (2-tailed): 0,004
A.s. 4,4
A.s.(Z) 4,71
A.s.(S) 4,04

razlika 0,66

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Zavarovana območja so najpomembnejši ukrep za ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajinske
pestrosti in ohranjanja narave. Degradacija in izguba habitatov je najpomembnejši faktor, ki
povzroča izgubo biotske pestrosti in prav zaradi tega se je skrb za ohranjanje narave
osredotočila iz ohranjanja posameznih ogroženih vrst na ohranjanje sklenjenih območij
habitatov in ekosistemov (GEO-3:Global Environment Outlook, 2006).
Večina anketirancev se popolnoma (56,3%) ali pretežno (32,3%) strinja s trditvijo, 8,3% je
neodločenih in samo 2,1% anketirancev se pretežno ne strinja s trditvijo. Razlika med
primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično značilna, a ne dovolj velika za
vključitev v končno lestvico. Na podlagi rezultatov povprečnih vrednosti in frekvenčne
porazdelitve bi lahko sklepali, da imajo anketiranci precej izoblikovano mnenje o tem, da
ljudje vedno bolj obremenjujemo in degradiramo naravno okolje oziroma se načeloma zelo
dobro zavedajo negativnih posledic človekovih dejavnosti na naravno okolje.
Tabela 26: 13. trditev in vrednosti statistik
13. Na zavarovanih območjih bi morala biti prepovedana kakršnakoli gradnja.
► t: 3,178
Sig. (2-tailed): 0,003
A.s. 4,2
A.s.(Z) 4,46
A.s.(S) 3,54

razlika 0,92

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine
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Zakon o ohranjanju narave določa varstveni režim za vsak tip zavarovanega območja posebej.
V splošnem velja, da je na ožjih zavarovanih območjih (naravni rezervat in naravni spomenik,
z izjemo strogega naravnega rezervata, kjer je izrecno prepovedano izvajati posege in
opravljati dejavnosti, ki ogrožajo ohranitev zavarovanega območja) načeloma prepovedano
izvajanje posegov in opravljanje dejavnosti na načine, ki lahko ogrožajo značilnosti
zavarovanega območja, zaradi katerih se je določeno območje zavarovalo. Zakon izrecno ne
prepoveduje izvajanje nobene dejavnosti, ampak dopušča možnost, da se z aktom o
zavarovanju na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji nekatere z zakonom določene
dejavnosti ter vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. Tudi pri
širše zavarovanih območjih zakon izrecno ne prepoveduje točno določenih dejavnosti in
posegov v prostor, ampak prav tako dopušča možnost, da se z aktom o zavarovanju širšega
zavarovanega območja na zavarovanem območju glede na vrsto širšega zavarovanega
območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače uredijo nekatere z zakonom določene
dejavnosti in vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje (Zakon o
ohranjanju narave, 2004).
Anketiranci se v glavnem popolnoma ali pretežno strinjajo (80,2%), neodločenih je 10,4%,
odstotek nestrinjajočih je 9,3%. Razlika med stališčema primerjalnih skupin ni dovolj velika
za vključitev trditve v končno lestvico. Glede na to, da ne gre pričakovati splošne
seznanjenosti anketirancev z določili Zakona o ohranjanju narave, gre stališče anketirancev
jemati kot načelno izražena naklonjenost zavarovanim območjem, ki so v javnosti že kar
precej uveljavljen pojem in tako v zavesti ljudi, z vidika varovanja okolja, zasidrana kot nekaj
zelo pozitivnega.
Tabela 27: 41. trditev in vrednosti statistik
41. Zavarovana območja bi morali ohranjati v obstoječem, kar se da prvobitnem stanju.
► t: 5,0
Sig. (2-tailed): 0
A.s. 4,5
A.s.(Z) 4,88
A.s.(S) 3,83
razlika 1,04
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Zavarovana območja so podlaga za celovito ohranjanje narave. Pogosto so to območja z
največjo biotsko raznovrstnostjo in krajinsko pestrostjo, navadno pa tudi vozlišča ekološkega
omrežja. Biotska raznovrstnost je tesno povezana s krajinsko pestrostjo, zato so predvsem
širša zavarovana območja narave, ki so obsežnejše ekosistemske celote, zelo pomembna za
ohranjanje velike ekosistemske in krajinske pestrosti (Pregled stanja biotske raznovrstnosti…,
2001). Posegom v prostor se je tudi na teh območjih nemogoče izogniti. Izvajati jih je
potrebno tako, da se ne uniči, poškoduje ali razvrednoti vrednot in njihovih vrednosti oziroma
ne spreminja tistih lastnosti, zaradi katerih so ti deli narave ovrednoteni kot naravovarstveno
pomembna območja. Razvojne cilje je potrebno uresničevati tako, da se naravi povzroča kar
najmanj škode. Zato mora stranka pred posegom v zavarovano območje pridobiti
naravovarstveno soglasje, ki ga izda ARSO na podlagi strokovnega mnenja pristojne
organizacije za varstvo narave (Kazalci okolja v Sloveniji, 2006).
Frekvenčna porazdelitev kaže na močno strinjanje prebivalstva s to trditvijo. Odraz tega je
močno v levo asimetrična in koničasta krivulja normalne porazdelitve. Razlika med
primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično pomembna. Trditev je vključena v
lestvico. Enako kot pri prejšnji trditvi bi lahko tudi pri tej dejali, da so anketiranci izrazili zelo
močno načelno naklonjenost zavarovanim območjem. Izražena stališča pri vseh trditvah so
tudi lahko odraz seznanjenosti vsaj z enim od bolj opredeljenih pomenov zavarovanih
območij, ki so ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti.
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4.2. Gonilne sile obremenjevanja okolja
V tem sklopu so obravnavane trditve, ki se nanašajo na okoljske problematike povezane s
kmetijstvom, industrijo, energetiko, prometom, turizmom in odpadki.
4.2.1. Kmetijstvo
Tabela 28: 12. trditev in vrednosti statistik
12. Območja, ki so rodovitna (primerna za kmetijsko rabo), bi morala biti trajno zaščitena.
► t: 1,687
Sig. (2-tailed): 0,099
A.s. 4,09
A.s.(Z) 4,32
A.s.(S) 3,75
razlika 0,57
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

S potrebami po zagotavljanju zadostnih, odpornih in cenovno ugodnih količin pridelkov za trg
je tudi pri nas prišlo do opuščanja rabe zemljišč na območjih, ki niso primerna za intenzivno
obdelovanje. Kljub zmanjševanju deleža kmetijskih zemljišč so donosi rasli, kar je kazalo na
povečevanje intenzivnosti kmetijske pridelave na najugodnejših kmetijskih območjih, kakršna
so ravnine in gričevja v panonskem svetu ter druga sklenjena območja na dnu dolin in kotlin.
Takšen trend ima dva neugodna učinka. Prihaja namreč do zaraščanja in propada kmetijske
krajine na opuščenih zemljiščih in do degradacije rodovitne zemlje, pitne vode, izgube
naravnih in polnaravnih habitatov ter ekosistemov na obdelovalnih zemljiščih (Poročilo o
stanju okolja 2002, 2002; Strategija ohranjanja biotske…, 2002). Kmetijska politika je prve
ukrepe za podporo okolju prijaznejših načinov kmetovanja začela izvajati v letu 1999, v
večjem obsegu pa po sprejetju Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa v letu 2001. V
letu 2004 je bilo v SKOP vključenih 36% vseh kmetijskih zemljišč v rabi. 68% površine
zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi je bilo namenjeno izvajanju tistih ukrepov, ki
prispevajo k ohranjanju kulturne krajine in biotske raznovrstnosti (189.899 ha). Ukrepi, ki
zmanjšujejo porabo hranil in fitofarmacevtskih sredstev ter prispevajo k izboljšanju kakovosti
tal in posredno voda, so zajeli 24% (68.102 ha), ekološko kmetovanje kot najzahtevnejša
oblika kmetijsko-okoljskih ukrepov pa 6% (15.450 ha). Na preostalih zemljiščih so se izvajali
ukrepi za zaščito oziroma ohranjanje ogroženih rastlinskih vrst (Kazalci okolja v Sloveniji,
2006). Rezultati uvajanja ukrepov SKOP bi se morali pokazati v vnovičnem večanju
obdelovalnih površin, manjšanju površin z intenzivni pridelavo in večanju deleža ekološke
pridelave.
Anketiranci se v glavnem strinjajo s trditvijo (80,3%), nestrinjajočih je 10,4%, neodločenih pa
7,3%. Razlika med primerjalnima skupinama se ni pokazala kot statistično značilna. Na
podlagi aritmetičnih sredin bi lahko prišli do ugotovitve, da se anketiranci kot celota relativno
dobro zavedajo pomena ohranjanja rodovitnih območij, vendar pa slabše razumejo
kompleksnost problematike zagotavljanja zadostnih količin pridelkov za zadovoljevanje
prehrambenih potreb in vloge tržne ekonomije pri tem ter dejstva, da tako lokalni problemi
postajajo regionalni in regionalni globalni. Glede na to, da so trajno vzdrževana rodovitna
območja nujno potrebna za zadovoljevanje prehrambenih potreb družbe, je neizrazit odstotek
popolnoma strinjajočih (43,8%) nekoliko presenetljiv.
Tabela 29: 17. trditev in vrednosti statistik
Območja podtalnice, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala imeti prednost pred kmetijsko
17.
rabo prostora oz. bi se moral na teh območjih izvajati le ekološki način kmetovanja.
►
A.s. 4,7
A.s.(Z) 4,96
A.s.(S) 4,04
razlika 0,92
t: 3,812 Sig. (2-tailed): 0,001
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine
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Območja podtalnice so glavni vir pitne vode in hkrati sodijo med najugodnejša območja za
intenzivno kmetijsko pridelavo, ki predstavlja grožnjo z nitrati, amonijem, fosfati, kalijem in
pesticidi oziroma fitofarmacevtskimi sredstvi. Obremenjevanje na njih ponekod že dobiva
lokalne in regionalne razsežnosti, zlasti tam, kjer so podzemne vode blizu površja (DravskoPtujsko polje, Sorško polje, Pomurska ravan, vzhodni del Ljubljanskega polja). Na širšem
mariborskem območju je velik del oskrbe s pitno vodo vezan na plitve aluvialne vodonosnike
z medzrnsko poroznostjo. Teh vodonosnikov ne ščitijo neprepustne plasti, zato so zelo
ogroženi zaradi različnih oblik onesnaževanja. Ker so območja pomembnejših podzemnih
voda tudi območja kmetijsko najugodnejših tal, je temu problemu posvečena posebna
pozornost (Poročilo o stanju okolja 2002, 2002; Zaščita virov pitne vode v Sloveniji, 2006).
V navzkrižnem interesu med varovanjem območij podtalnice za namene vodooskrbe in
kmetijsko dejavnostjo na teh območjih se anketiranci složno postavljajo na stran oskrbe s
pitno vodo oziroma na stran ekološkega kmetovanja na območjih podtalnice. To kaže na to,
da je čista pitna voda visoko na vrednotnih lestvicah prebivalcev in da so anketiranci bolj ali
manj dobro seznanjeni s to problematiko kot verjetno tudi s posameznimi negativni vplivi
kmetijstva na kakovost podtalnice. Močno strinjanje anketirancev je lahko pogojeno tudi z
bližino problematike. Samo 2,1% anketirancev se s trditvijo popolnoma ne strinja, 3,1% je
neodločenih, medtem ko se vsi ostali strinjajo. Porazdelitev je zelo asimetrična v levo in
koničasta. Statistična razlika med povprečnima vrednostnima primerjalnih skupin je značilna
in zadostna za vključitev trditve v končno lestvico.
Tabela 30: 21. trditev in vrednosti statistik
21. Intenzivno kmetijstvo je prevelik porabnik vode.
► t: 0,105
Sig. (2-tailed): 0,917
A.s. 3,03
A.s.(Z) 3,2

A.s.(S) 3,17

razlika 0,03

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

V Sloveniji se kot uporabljena voda v kmetijstvu upošteva samo voda uporabljena za
namakanje, ne pa tudi porabljena voda za živino. Poraba vode v kmetijstvu za namakanje
predstavlja izredno majhen delež vse porabljene vode in znaša le 0,7%, v nasprotju z Evropo,
kjer kmetijstvo porabi 35% vse porabljene vode in je njen največji porabnik (iz razpoložljivih
podatkov ni moč razbrati ali gre prav tako samo za vodo namenjeno za namakanje) (Kazalci
okolja v Sloveniji, 2006). Opirajoč se na statistični podatek za Slovenijo lahko ugotovimo, da
je trditev za slovenske razmere napačno usmerjena.
Največ anketirancev je neodločenih (32,3%), s trditvijo se strinja 34,3%, ne strinja pa 28,1%.
Glede na frekvenčno porazdelitev bi lahko dejali, da je stališče anketirancev precej
neizoblikovano, takšna pa je tudi razlika med stališčema primerjalnih skupin. Na podlagi
frekvenčne porazdelitve in ostalih statističnih podatkov lahko domnevamo, da anketiranci
nimajo prave predstave o porabi vode v intenzivnem kmetijstvu, najbrž pa tudi ne o porabi
vode v ostalih sektorjih. S tega vidika bi bilo bolj smiselno postaviti vprašanje z možnostjo
rangiranja. Razlog za takšno neopredeljenost je smiselno iskati tudi v trditvi sami, ki je precej
površno zastavljena. Samo "prevelik porabnik vode" je najbrž presplošna opredelitev.
Tabela 31: 22. trditev in vrednosti statistik
Kemikalije, s katerimi se dandanes v intenzivnem načinu kmetovanja povečuje donos, so
22.
ekološko sprejemljive.
◄
t: -3,513 Sig. (2-tailed): 0,001
A.s. 2,17
A.s.(Z) 1,43
A.s.(S) 2,46
razlika -1,03
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine
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Poraba sredstev za varstvo rastlin (pesticidi) in mineralnih gnojil (nitrati) sta indikatorja
intenzivnosti kmetijske pridelave v Sloveniji. NPVO predvideva zmanjšanje uporabe
pesticidov in nitratov, vpeljavo ekološkega kmetijstva in preprečevanje nadaljnjega
obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih virov. Zaradi varstva pred onesnaževanjem z
nitrati je celotno območje Slovenije razglašeno za občutljivo območje, zaradi onesnaževanja s
pesticidi pa je na ogroženih območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij
prepovedana uporaba pesticidov, ki vsebujejo aktivne snovi (Okolje v Sloveniji 2002, 2006).
Razlika med stališčema primerjalnih skupin je statistično značilna, vendar ne zadostuje za
vključitev v končno lestvico. Frekvenčna porazdelitev nakazuje na relativno dobro zavedanje
prebivalstva o škodljivih vplivih mineralnih gnojil in pesticidov na elemente okolja, kmetijske
pridelke in posledično zdravje ljudi. 42,7% anketirancev se sploh ne strinja, 21,9% pretežno,
12,5% je neodločenih, 15,6% se jih pretežno, 5,2% pa popolnoma strinja s trditvijo. Prav tako
bi se na podlagi frekvenčne porazdelitve dalo domnevati, da obstaja relativno visok delež
tistih, ki vsaj v nekaterih primerih uporabo mineralnih gnojil in pesticidov jemljejo kot
sprejemljivo tveganje.
4.2.2. Industrija
Tabela 32: 4. trditev in vrednosti statistik
Če je prekomerna sečnja gozdov potrebna za preživetje lesne industrije, se mi zdi
4.
opravičljiva.
◄
t: -1,738 Sig. (2-tailed): 0,089
A.s. 1,8
A.s.(Z) 1,67
A.s.(S) 2,26
razlika -0,59
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

V Sloveniji trenutno ni ne industrijskega interesa ne zakonskih možnosti, da bi do pojava
prekomerne sečnje lahko prihajalo. Nasprotno bi lahko ugotovili, da je v Sloveniji problem
širjenje gozdnih površin na opuščenih rabah zemljišč. Slovensko gozdarstvo temelji na
načelih trajnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdom, ki je utemeljeno z Zakonom o
gozdovih in programom razvoja gozdov v Sloveniji. Glede na to, da se z vsemi gozdovi v
Sloveniji gospodari po gozdnogospodarskih načrtih in njihovih usmeritvah, je načeloma
zagotovljeno ustrezno razmerje med prirastkom in posekom. Za obdobje 1991-2000 je bilo
predvideno za posek 57% prirastka. Zaradi velikega zaostajanja poseke za prirastkom v
prejšnjem desetletju je v tem desetletju predvideno povečanje možnega poseka, ki pa naj ne bi
presegel 65% prirastka pri iglavcih in 53% pri listavcih. Med razlogi za nizko stopnjo
izkoriščanja gozdov v preteklosti se omenja tehnološko nazadovanje in propad lesne industrije
v 90-ih, pasivno gospodarjenje lastnikov gozdov in ugodne cene fosilnih goriv (Okolje v
Sloveniji 1996, 1998; Poročilo o stanju okolja 2002, 2006).
Trditev je postavljena s hipotetičnega vidika. Rezultate si je tako moč razlagati kot načelno
naklonjenost do ohranjanja kakovostnega okolja, konkretno dobrega stanja gozdov oziroma
nenaklonjenost do dejavnosti, ki posamezne elemente okolja direktno obremenjujejo ali
degradirajo preko meje njihovih regeneracijskih sposobnosti. 53,1% anketirancev se s
trditvijo sploh ne strinja, 27,1% pa pretežno ne strinja. Razlika v stališčih med primerjalnima
skupinama ni značilna.
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Tabela 33: 5. trditev in vrednosti statistik
5. Avtomobilska industrija sodi med glavne krivce za onesnaževanje ozračja.
►
G t: 2,862

Sig. (2-tailed): 0,006

A.s. 3,3

A.s.(Z) 3,88

A.s.(S) 2,87

razlika 1,01

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev temelji na prepričanju, da ni kriva množica, ki sporne proizvode ali storitve uporablja,
ampak tisti, ki jih proizvaja, ponuja in prodaja, še zlasti če to počne na podlagi nagnjenj,
navad in bolj ali manj vsiljenih odvisnosti množicam. S tega vidika se mi zdi avtomobilska
industrija sporna, saj je veliko prej kot od fosilnih goriv odvisna od interesa množic. Z
vztrajanjem pri proizvodnji avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje predstavlja izvorne
grožnje neposredno za zdravje ljudi preko onesnaževanja ozračja in posredno preko
degradacije ostalih elementov okolja. Ob tem, ko je bil v kapitalistično in industrijsko razvitih
državah sveta narejen znaten napredek pri zmanjševanju industrijskih emisij, je namreč
promet postal eden glavnih virov onesnaževanja ozračja, še posebno z dušikovimi in
ogljikovimi spojinami. Onesnaženost ozračja s strani prometa je še posebej problematična v
urbanih območjih, kjer je koncentracija prometa največja. Poseben problem onesnaženosti
ozračja v mestih predstavljata fotokemični smog in troposferski ozon, ki nastaja ob toplih in
sončnih dnevih iz NOx in VOC. V nekaterih delih sveta, kjer še ne uporabljajo neosvinčenega
bencina, je problematična tudi onesnaženost ozračja s svincem. (GEO 3: Global Environment
Outlook, 2006).
Razlika med primerjalnima skupinama ni dovolj velika za vključitev trditve v končno
lestvico. Krivulja normalne porazdelitve je simetrična in rahlo koničasta. Rezultati kažejo na
precejšnjo neopredeljenost oziroma negotovost do tega vprašanja, kar je lahko odraz ali
sprejemljivega tveganja, ob dejstvu da smo množično odvisni od "avtomobilnosti" in da nam
takšen način nudi določeno ugodje ali ne pripisovanja posebnega pomena tej povezavi
oziroma drugačnega vzročno-posledičnega sklepanja.
Tabela 34: 27. trditev in vrednosti statistik
Tovarne kemičnih izdelkov, železarne, cementarne in podobni industrijski objekti bi morali
27.
biti zaradi narave svojega dela upravičeni do milejših oblik spoštovanja zakona.
◄
A.s. 2,12
A.s.(Z) 1,17
A.s.(S) 3,17
razlika 2,00
t:- 8,411 Sig. (2-tailed): 0
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Najintenzivnejši onesnaževalci iz vrst industrijskih dejavnosti v Sloveniji so proizvodnja
železa in jekla, industrijskih kemikalij, barvnih kovin, drugih nekovinskih mineralov, papirja
in papirnih izdelkov, ter drugih kemikalij. Navedenih 6 sektorjev je odgovornih za več kot
80% vseh ocenjenih škodljivih emisij vseh vrst v okolje (Pregled stanja biotske…, 2001).
Zakon o varstvu okolja v 68. členu določa, da se mora za obratovanje naprave, v kateri se bo
izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo
spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Obstoječa
podjetja, ki pripadajo omenjenim dejavnostim morajo pridobiti dovoljenje do oktobra 2007
(Okoljevarstvena dovoljenja za…, 2006; Zakon o varstvu okolja, 2004).
Razlika med stališči primerjalnih skupin se je pokazala za najvišjo med vsemi trditvami. Ker
ne gre pričakovati, da bi bili anketiranci podrobneje seznanjeni z "naravo" dela omenjenih
industrijskih obratov ter določili zakonov s tega področja, bi lahko rezultate z vidika vseh
anketirancev interpretirali kot relativno močno načelno izraženo ekološko stališče, ki ni
naklonjeno onesnaževalcem okolja in ne odobrava razlik pred zakonom. 51% anketirancev se
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popolnoma strinja s trditvijo, pri ostalih stališčih pa so frekvence izenačene. Tako bi lahko na
podlagi frekvenčne porazdelitve domnevali, da obstaja tudi opazen delež takih, ki so
neopredeljeni ali imajo ravno obratno stališče oziroma bi bili pripravljeni takšno možnost tudi
tolerirati.
Tabela 35: 32. trditev in vrednosti statistik
32. Strinjam se z idejo o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v Evropi na račun selitve
◄ industrije v države v razvoju oziroma v manj razvite države.
G t: -2,935 Sig. (2-tailed): 0,005
A.s. 2,11
A.s.(Z) 2,00
A.s.(S) 2,92
razlika -0,92
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Industrija na globalni ravni prispeva 16,8% toplogrednih plinov. Med ukrepi za zmanjševanje
emisij TGP v industriji v skupni evropski klimatski politiki za doseganje ciljev Kjotskega
protokola ni omenjenega tega ukrepa, vendar nekatera dejstva, ki se tičejo Kjotskega
protokola, kar kličejo po takšni selitvi industrije iz industrijsko razvitih držav. Določila
Kjotskega protokola namreč ne zadevajo nerazvitih držav, da ta ne bi ogrožal njihovega
gospodarskega razvoja, iz istega razloga pa so ga oproščene tudi Indija, Kitajska in Brazilija,
vse države z velikim številom prebivalstva, s poceni delovno silo in hitro gospodarsko rastjo,
kamor se seli proizvodnja kapitalistično razvitih držav (Greenhouse gas, 2006; Kjotski
protokol, 2006).
Statistična razlika med primerjalnima skupinama se je pokazala kot pomembna, ni pa dovolj
velika, da bi sodila med trditve, s katerimi bi se dalo najbolje meriti ekološko ozaveščenost.
Anketiranci se v glavnem ne strinjajo s trditvijo (60,4%), opazen je delež neopredeljenih
(25%), delež strinjajočih je 14,6%. Na podlagi aritmetične sredine odgovorov vseh
anketirancev bi lahko dejali, da se anketiranci relativno dobro zavedajo globalnih posledic,
regionalnega onesnaževanja, ko je govora o izpustih TGP oziroma klimatskih spremembah.
Lahko pa je takšno stališče tudi odraz zavedanja o potencialnih ekonomsko-socialnih
posledicah za domače prebivalstvo, ki na račun takšnih selitev industrije izgublja zaposlitev.
4.2.3. Energetika
Tabela 36: 20. trditev in vrednosti statistik
Gradnja elektrarn na obnovljive vire energije se mi zdi bolj smiselna kot vzpostavljanje
20.
novih zavarovanih območij.
►
t: -1,231 Sig. (2-tailed): 0,225
A.s. 3,7
A.s.(Z) 3,32
A.s.(S) 3,79
razlika -0,47
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Energija je ena najpomembnejših usmerjevalnih sestavin razvoja vsake družbe, energetika pa
gospodarska dejavnost, ki je trenutno za okolje najbolj obremenjujoča. Sedanji vzorci
potrošnje energije v svetu zahtevajo drastične spremembe zaradi uničujočih vplivov na
praktično vse elemente okolja, zdravje in blaginjo prebivalstva. Kot ena od rešitev za
zmanjševanje obremenjevanja se omenja povečanje deleža obnovljivih virov energije. V
Sloveniji je delež obnovljivih virov (hidroenergija, geotermalna energija, sončna, vetrna,
biomasa, bioplin in nekatere vrste odpadkov) pri oskrbi z energijo leta 2005 znašal 10,4%
(hidroenergija 4%, biomasa in odpadki 6,6%) (SI-STAT, 2006). Slovenija ima velik potencial
pri izkoriščanju biomase, saj je po poraščenosti z gozdovi v evropskem vrhu. Delež energije
iz OVE bi se naj povečal z dokončanjem hidroelektrarn na spodnji Savi. Delež vetrne, sončne
in geotermalne energije je zanemarljivo nizek. Gradnja novih elektrarn na obnovljive vire
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energije predstavlja dokaj grob in trajen poseg v prostor in v tem pogledu lahko ta interes
prihaja v konflikt z interesom po ustanavljanju novih zavarovanih območij. V Sloveniji je bilo
leta 2004 11,96% ozemlja v zavarovanih območjih, 35,5% pa varovanega v okviru Nature
2000 (posebna varstvena območja) kot območja, kjer je potrebno zagotavljati trajno rabo
sestavin biotske raznovrstnosti in razvoj prostora za ohranjanje habitatov in populacij
tamkajšnjih vrst. Natura 2000 tudi spodbuja ustanavljanje zavarovanih območij. Pri iskanju
najugodnejših lokacij za učinkovito izrabo elektrarn na OVE se lahko ta območja pokrivajo z
območji Nature 2000, to pa lahko privede do podobnih konfliktov kot v primeru vetrnih
elektrarn v okviru načrtovanega snežniškega regijskega parka na Volovji rebri (Kazalci okolja
v Sloveniji, 2006; Poročilo o stanju okolja 2002, 2006; Pregled stanja biotske
raznovrstnosti…, 2001; Poziv za zavarovanje območja Volovja reber, 2004).
Na podlagi frekvenčne porazdelitve bi lahko dejali, da se anketiranci precej bolj nagibajo k
reševanju okoljskih in energetskih problemov hkrati z gradnjo elektrarn na obnovljive vire
energije (24% se jih popolnoma strinja, 40,6% pa pretežno) kot varovanju okolja z
ustanavljanjem novih zavarovanih območij. To je lahko odraz zavedanja naraščajočih potreb
po energiji, netrajnostnega načina rabe neobnovljivih virov energije in negativnega vpliva na
zdravje ljudi in stanje okolja. Takšen odziv anketirancev bi lahko označili kot precej
preventivno naravnan, saj bi se z gradnjo elektrarn na obnovljive vire energije, kljub
potencialnim grožnjam za nekatera načrtovana zavarovana območja, izboljšal prispevek k
reševanju okoljskih in energetskih problemov hkrati. Razlika med primerjalnima skupinama
se ni pokazala kot statistično značilna, aritmetične sredine pa kažejo na precej podobna
mnenja znotraj primerjalnih skupin, kot tudi ostalih anketirancev.
Tabela 37: 59. trditev in vrednosti statistik
59. Če so jedrske poskuse pred desetletji lahko izvajale razvite države, potem jih zdaj lahko
◄ tudi še nerazvite države.
G t: -3,168 Sig. (2-tailed): 0,003
A.s. 1,73
A.s.(Z) 1,21
A.s.(S) 2,46
razlika -1,25
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Države, ki so v preteklih desetletjih razvile in preizkušale atomske bombe, so imele najprej
civilne programe. Tudi če pod krinko civilnih programov ne bi bili geopolitični interesi, se
jedrsko energijo, navkljub izdatnemu viru, ki ne prispeva k učinku tople grede, zaradi težkih
posledic jedrskih nesreč in odpadkov, omenja kot sporen vir energije. Da bi jedrsko
gospodarstvo poudarilo pomen jedrske energije, se sklicuje na delež, ki je potreben pri
proizvodnji električne energije. Ta znaša okoli 20%, vendar pa v celotni svetovni porabi
jedrska energija pokriva le 2,1% vse energije, ki jo porabi človeštvo. S tega vidika je jedrska
energija za potrebe človeštva skorajda nepomembna. Z obnovljivimi viri energije se namreč
že danes proizvede več energije kot v jedrskih elektrarnah (International Nuclear Power
Facts…, 2006).
Velika večina anketirancev se s trditvijo ne strinja (81,2%), kar lahko razumemo kot splošno
nenaklonjenost vsem jedrskim poskusom ali kot izraženo nezaupanje do držav tretjega sveta.
Majhen odstotek se s trditvijo strinja (14,6%). Razlika med primerjalnima skupinama je
statistično značilna, a ne dovolj za vključitev te trditve v lestvico.
Tabela 38: 60. trditev in vrednosti statistik
60. Podpiram jedrske poskuse za civilne namene.
◄ t: -1,999 Sig. (2-tailed): 0,52
A.s. 1,83
A.s.(Z) 1,54

A.s.(S) 2,39

razlika -0,85

◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine
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Energetsko gospodarstvo priznava, da z jedrskimi elektrarnami ne moremo nadomestiti
premoga, nafte in plina. Da bi do leta 2050 le 10% fosilne energije nadomestili z jedrsko, bi
bilo potrebno zgraditi do 1000 novih jedrskih elektrarn (trenutno je na svetu okoli 440
jedrskih elektrarn). Gradnja teh naprav bi – če je to sploh uresničljivo – trajala več desetletij.
Rezerve urana pa bi bile kmalu izčrpane. Tudi IAEA (International Atomic Energy Agency)
priznava, da jedrske energije ne bi mogli dovolj hitro širiti, da bi lahko vsaj omilili podnebne
spremembe. Različni energetski scenariji kažejo, da so problemi spreminjanja podnebja
rešljivi le z obnovljivimi viri energije, v povezavi z učinkovitimi in varčnimi energijskimi
tehnikami (International Nuclear Power Facts…, 2006).
Frekvenčno porazdelitev pri tej trditvi lahko razumemo kot odraz splošnega nasprotovanja
jedrskim poskusom za civilne namene in tako tudi kot nenaklonjenost uporabi jedrske energiji
za civilne namene. Čeprav je frekvenčna porazdelitev podobna kot pri zgornji trditvi, je
manjša razlika med povprečjema primerjalnih skupin in večja razpršenost odgovorov okoli
njiju razlog, da razlika med primerjalnima skupinama ni statistično značilna.
Tabela 39: 62. trditev in vrednosti statistik
62. Rešitev pri oskrbi z energijo ni v gradnji novih elektrarn, ampak v varčevanju z energijo.
► t: 3,468
Sig. (2-tailed): 0,001
A.s. 3,66
A.s.(Z) 4,46
A.s.(S) 3,42
razlika 1,04
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Poraba energije pri nas in v svetu še vedno nezadržno narašča. V Sloveniji je v obdobju 20002004 narasla za 10%, v svetu narašča povprečno za 2,2% letno (SURS…, 2006). Zanesljiva
oskrba z energijo je ob nenehni gospodarski rasti glavno vodilo današnjih razvojnih
programov energetske oskrbe in porabe večine držav. Med glavnimi ukrepi za zmanjšanje
pritiskov na okolje se poleg večje raznovrstnosti primarnih virov energije, s poudarkom na
povečanju obnovljivih virov, omenja še učinkovita raba končne energije in izboljšanje
energetske učinkovitosti oziroma zmanjšanje transformacijskih izgub pri pretvorbi iz
primarne v končno energijo (Poročilo o stanju okolja 2002, 2006).
Na podlagi frekvenčne porazdelitve bi lahko ugotavljali, da se anketiranci verjetno dobro
zavedajo energetsko potratnega življenjskega sloga potrošniške družbe, kot tudi dejstva, da se
bo naraščajoče potrebe po energiji, prej kot z varčevalnimi ukrepi, obvladalo z gradnjo novih
elektrarn. Razlika med primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično značilna.
Vrednost t ni dovolj visoka za vključitev trditve v končno lestvico.
4.2.4. Promet
Tabela 40: 30. trditev in vrednosti statistik
30. Gradnja cest in avtocest se mi zdi sprejemljiv poseg v prostor.
◄ t: -2,586 Sig. (2-tailed): 0,014
A.s. 3,51
A.s.(Z) 2,83
A.s.(S) 3,78

razlika -0,96

◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Dokončanje avtocestne infrastrukture je glavni infrastrukturni investicijski projekt zadnjih let.
Je posledica izrazite usmeritve prometnih tokov na ceste in posledično so pritiski na okolje
vse težje obvladljivi, saj ima promet vrsto negativnih vplivov na okolje: onesnažuje ozračje,
vode in tla, je povzročitelj hrupa. Zavzemanje prostora za prometno infrastrukturo pa
povzroča fragmentacijo habitatov in pomeni še dodaten negativen vpliv na biotsko
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raznovrstnost. S širjenjem prometnih površin, poleg fizičnega uničenja naravnega prostora,
narašča tudi število površin, ki so zaradi onesnaženosti neprimerna za pridelavo kakovostne
hrane. Zaradi prometnih emisij so tla in rastline onesnažene v različno širokih pasovih.
Njihova širina na vsako stran cest in avtocest je odvisna od smeri lokalnih vetrov, reliefa,
vrste rastlin oz. kmetijske rabe, velikosti zemljiških parcel itd. Na centru za pedologijo in
varstvo okolja so bile na nekaterih odsekih avtocest izdelane študije stanja okolja pred njihovo
izgradnjo. Na osnovi posnetka ničelnega stanja pred izgradnjo cestnega objekta bo mogoče v
prihodnosti ugotavljati in analizirati dejanski vpliv cest in avtocest na onesnaženost tal in
vegetacije (Okolje v Sloveniji 1996, 1998; Strategija ohranjanja biotske…, 2002; Pregled
stanja biotske…, 2001).
Gradnja prometne infrastrukture je v današnjem času nujen poseg v prostor, tako da je o
posegu kot sprejemljivem ali nesprejemljivem težko govoriti, ne glede na kopico negativnih
učinkov, ki jih takšni posegi prinašajo neposredno in posredno. Kot takšno bi lahko ocenili
tudi mnenje anketirancev, saj se jih le 20,9% popolnoma ali pretežno ne strinja s trditvijo.
Poraja se vprašanje, katerih negativnih posledic takšnih posegov in negativnih vplivov
prometa na okolje se anketiranci zavedajo in katerih ne. Med primerjalnima skupinama
obstaja značilna razlika, a ne dovolj za vključitev trditve v lestvico.
Tabela 41: 48. trditev in vrednosti statistik
48. Zmanjševanje emisij škodljivih plinov v prometu se mi zdi pomembnejše od zmanjševanja
► emisij toplogrednih plinov po Kjotskem protokolu.
G t: 1,769
Sig. (2-tailed): 0,084
A.s. 3,1
A.s.(Z) 3,57
A.s.(S) 3,0
razlika 0,57
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); G – globalna raven; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Emisije škodljivih snovi iz mobilnih virov lahko delimo na emisijo toplogrednih plinov (CO2,
CH4, N2O), na emisijo ozonskih prekurzorjev (NMVOC, CO, CH4, NOx, delci) in na emisijo
svinca ter drugih težkih kovin (Poročilo o stanju okolja 2002). Poraba energije v prometu
temelji skoraj izključno (99%) na fosilnih gorivih, tako da so od količine porabljene energije v
prometu odvisne tudi količine emisij, ki prispevajo k onesnaževanju ozračja in k segrevanju
podnebja. Promet prevzema pri nas in po svetu med sektorji vodilno mesto po porabi energije.
Leta 2002 se je v Sloveniji v prometu porabilo 31,6% celotne porabljene končne energije.
Podobno je v Evropi (EU-15, 2002), kjer je ta delež znašal 32,7%. Poraba energije v prometu
je tesno povezana z obsegom prometa, ta pa z gospodarsko rastjo. Ker z naraščanjem porabe
energije v prometu, posredno poleg vseh škodljivih onesnaževal za zdravje ljudi in narave,
naraščajo tudi emisije toplogrednih plinov, je obvladovanje rasti porabe fosilnih goriv v
prometu postalo pomembno okoljsko, politično in gospodarsko vprašanje pri zagotavljanju
določil Kjotskega protokola (Kazalci okolja v Sloveniji, 2006). Ukrepi za doseganje ciljev
Kjotskega protokola so v primeru Slovenije razdeljeni med 22 instrumentov, ki pokrivajo vse
vire emisij toplogrednih plinov: energetiko, promet, kmetijstvo, odpadke in industrijske
procese. Večina instrumentov izhaja iz prilagoditve pravnemu redu EU pri vključevanju
Slovenije v članstvo ter iz izvajanja skupne evropske klimatske politike. Med 35 trenutnimi
ukrepi za zmanjševanje emisij TGP jih je na področju prometa določenih šest (trošarinske
dajatve za goriva, nadzor sestave izpušnih plinov in nastavitev motorjev motornih vozil,
obveščanje potrošnikov o porabi goriva in emisij CO2 motornih vozil in sporazum Evropske
komisije z avtomobilskimi proizvajalci, spodbujanje rabe biogoriv, spodbujanje rabe javnega
potniškega prometa in razvoj nemotornih oblik prometa, povečanje deleža železnic pri
prevozu blaga) (Četrto državno poročilo…, 2005). Kot je moč opaziti se nobeden od ukrepov
ne dotika odločneje izvorov onesnaževanja z motorji na notranje izgorevanje.
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Za trditev bi lahko dejali, da je napačno usmerjena, saj Kjotski protokol določa tudi
zmanjšanje emisij TGP v prometu in posledično tudi ostalih škodljivih emisij. Ne glede na to
bi lahko rekli, da rezultati nakazujejo na slabše poznavanje natančnejših določil Kjotskega
protokola, kar je razumljivo, kot tudi na slabšo seznanjenost ali razumevanje globalne
problematike prometa. Trditev je precej nejasna in dilematična, kar je lahko dodaten razlog za
to, da so frekvence razporejene okoli sredine, razlika med primerjalnima skupinama pa
statistično nepomembna.
4.2.5. Turizem
Tabela 42: 9. trditev in vrednosti statistik
Turistična izraba vodnih površin se mi zdi edino sprejemljivo obremenjevanje vodnih
9.
ekosistemov.
►
t: -1,514 Sig. (2-tailed): 0,137
A.s. 2,82
A.s.(Z) 2,57
A.s.(S) 3,13
razlika -0,56
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Anketiranci se bolj ne strinjajo s trditvijo (42,7%) kot strinjajo (30,2%), precej pa je tudi
neodločenih (26%). Razloge za statistično neznačilno razliko med stališči primerjalnih skupin
in razporeditev frekvenc okoli sredine bi lahko iskali v trditvi sami, ki je postavljena precej z
ideološkega pogleda na svet in domneve, da so anketiranci, kljub nagnjenju k načelnemu
ekološkemu odgovarjanju, izrazili svoje stališče na podlagi realnega pogleda nanj. Dodatna
slabost je neopredelitev "vodnih površin".
Tabela 43: 14. trditev in vrednosti statistik
Funkcija zavarovanih območij bi morala biti ohranjanje biodiversitete in ne turistično
14.
trženje.
►
t: 2,454 Sig. (2-tailed): 0,018
A.s. 4
A.s.(Z) 4,26
A.s.(S) 3,74
razlika 0,52
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Pri tem vprašanju je opazna dvojna oziroma neenotna vloga nekaterih strok. Zavarovana
območja se namreč omenja kot najpomembnejši ukrep ohranjanja biotske raznovrstnosti,
biotsko raznovrstnost pa, z vidika obstoja človeka, kot najpomembnejšo dobrino. Hkrati se
poskuša s turističnimi nameni in cilji biotsko raznovrstnost čimbolj tržiti. Tako se turizem
omenja kot dejavnost, ki lahko bistveno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, ker jo
pomaga ekonomsko ovrednotiti, kot dobrino, ki sicer nima tržne vrednosti. Biotski
raznovrstnosti in ohranjeni naravi se pripisuje velik pomen pri tržni vrednosti proizvodov, ki
jih turizem neposredno trži. Resolucija (Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja
turizma v Republiki Sloveniji s programom dejavnosti in ukrepov za njeno izvajanje) celo
izpostavlja, da je potrebno skomercializirati kulturno in naravno dediščino, tako da se narodni
parki in druga varovana območja naravne in kulturne dediščine vključijo v turistično ponudbo
z ustrezno organizacijo njihove gospodarske rabe, ki bo zagotavljala varstvo okolja in hkrati
povečala donosnost (Strategija ohranjanja biotske…, 2002; Pregled stanja biotske
raznovrstnosti…, 2001). Zavarovana območja postajajo v takšni resoluciji pomembna
blagovna znamka, ki jamči doživetje narave, turizem na zavarovanih območjih pa vse bolj
priljubljen.
Frekvenčna porazdelitev kaže, da se največ anketirancev pretežno strinja (38,5%) s to
trditvijo, 34,4% popolnoma, 18,8% je neodločenih, 6,3% pa se jih pretežno ne strinja. Na
podlagi takšne porazdelitve bi lahko domnevali, da anketiranci načeloma dajejo prednost
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naravovarstvenim funkcijam zavarovanih območij, vendar jih hkrati vidijo kot priložnost za
sproščen in prijeten turistični ali rekreacijski oddih. Razlika med primerjalnima skupinama je
statistično značilna, ampak ne zadostuje za vključitev v lestvico.
Tabela 44: 16. trditev in vrednosti statistik
Turistične dejavnosti, ki ogrožajo in vznemirjajo ogrožene rastlinske in živalske vrste, bi
16.
morale biti na izbranih območjih prepovedane.
►
A.s. 4,4
A.s.(Z) 4,79
A.s.(S) 3,71
razlika 1,08
t: 4,307 Sig. (2-tailed): 0
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Turistična in rekreacijska promocija zavarovanih območij lahko negativno vpliva na
dejavnika (biotska pestrost in neokrnjena narava), ki povečujeta dodano vrednost turističnim
storitvam. S tem, ko turizem na zavarovanih območjih postaja vse bolj priljubljen, se
povečuje grožnja degradacije habitatov in krajin. Nevarnost predstavljata predvsem prevelika
množičnost in razvoj ponudbe takšnih dejavnosti, ki bi lahko prekomerno degradirale naravno
okolje. Načela turističnega in rekreacijskega razvoja na teh območjih tako morajo vključevati
ohranjanje pestrosti, značilnosti in lepote narave in krajine ter razvoj ustreznih rekreacijskih
območij skladno z naravovarstvenimi načeli (Strategija ohranjanja biotske…, 2002; Pregled
stanja biotske raznovrstnosti…, 2001).
Velika večina anketirancev (84,4%) se strinja s to trditvijo. Frekvenčna porazdelitev je močno
asimetrična v levo in koničasta. Rezultate si je možno razlagati kot odraz zelo dobrega
razumevanja problematike ogroženih vrst in pomena ohranjanja njihovega življenjskega
prostora. Čeprav bi lahko ugibali, da je takšna frekvenčna porazdelitev tudi posledica
nagnjenja k načelnemu ekološkemu odgovarjanju, se vendarle zdi, da so ljudje naklonjeni
ločevanju območij namenjenih za turistično-rekreacijske namene od naravovarstvenih
območij namenjenih za ohranjanje ogroženih vrst. Razlika med izraženima stališčema
primerjalnih skupin, je statistično značilna, trditev je vključena v lestvico za merjenje
ekološke ozaveščenosti.
Tabela 45: 26. trditev in vednosti statistik
Turistični in rekreacijski objekti, ki so v neskladju z ekološkimi standardi, ne bi smeli biti
26.
plasirani v prostor.
►
t: 3,12
Sig. (2-tailed): 0,004 A.s. 4,28
A.s.(Z) 4,46
A.s.(S) 3,75
razlika 0,71
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Zakon o urejanju prostora določa, da se dejavnosti in posegi v prostor, ki ogrožajo človekovo
zdravje ali bistveno rušijo ekološko ravnovesje v naravi, razmestijo in organizirajo tako, da se
njihovi škodljivi vplivi na okolje, v okviru s predpisi dovoljenih stopenj, zmanjšajo na
najmanjšo možno mero. Za posege v prostor, ki trajno spremenijo njegovo namensko rabo,
bivalne ali delovne razmere in ekološko ravnovesje ali krajinske značilnosti, je potrebno
dobiti lokacijsko dovoljenje, ki ga izda minister pristojen za urejanje prostora (Pregled stanja
biotske raznovrstnosti…, 2001). V zadnjem času sta se v tem kontekstu pojavljali zgodbi o
graditvi igrišča za golf v Sečovljah in razširitvi obstoječega igrišča v Lipici.
Anketiranci se popolnoma (44,8%) ali pretežno strinjajo (42,7%) s trditvijo, 8,3% je
neodločenih, 4,2% pa se pretežno ne strinjata. Na podlagi frekvenčne porazdelitve bi lahko
domnevali, da se anketiranci na nivoju posplošene problematike načeloma postavljajo na
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ekološko stran, vprašanje pa je, kako bi se odzvali ob konkretnih problematikah. Statistična
razlika med primerjalnima skupinama ni dovolj velika za uvrstitev v lestvico.
Tabela 46: 31. trditev in vrednosti statistik
31. Na Pohorju bi dal razvoju turizma prednost pred vzpostavitvijo regijskega parka.
◄ t: 0,888
Sig. (2-tailed): 0,379
A.s. 3,2
A.s.(Z) 3,17
A.s.(S) 2,88
razlika 0,3
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Pri zasnovi zavarovanih območij je največji poudarek na kategorijah regijskega parka kot
najprimernejše oblike varovanja večjih, sklenjenih, pretežno naravno ohranjenih območij
velike biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, kjer potekajo tudi gospodarske dejavnosti.
Med predlaganimi območji za dodelitev statusa regijskega parka je tudi Pohorje (Pregled
stanja biotske raznovrstnosti…, 2001). Zakon o ohranjanju narave bi v primeru Pohorja kot
regijskega parka precej omejeval razvoj turizma, saj je Pohorje primerno za širšo paleto
turistično-rekreacijskih dejavnosti, med katerimi nekatere potrebujejo tudi primerno
infrastrukturo, katero bi zakonodaja lahko prepovedovala, dejavnosti pa posledično
omejevala. Konfliktom različnih interesov se okoljevarstveni pobudniki in zagovorniki
turistično-rekreacijskih investicij s težavo izogibajo.
Frekvenčna porazdelitev je v okviru normalne, aritmetične sredine kažejo na precej deljena
stališča med vsemi anketiranci, kot tudi med anketiranci znotraj primerjalnih skupin.
Posledica tega je neznačilna statistična razlika med stališčema primerjalnih skupin. Razloge
za takšno porazdelitev gre iskati v precej dilematični trditvi, saj je, navkljub načelni
naklonjenosti anketirancev do zavarovanih območij, Pohorje v zavesti ljudi uveljavljeno tudi
kot primerno in ciljno turistično-rekreacijsko območje.
4.2.6.

Odpadki

Tabela 47: 25. trditev in vrednosti statistik
25. Skupna odlagališča odpadkov ali deponije se mi zdijo nujen poseg v prostor.
◄ t: 0,447
Sig. (2-tailed): 0,657
A.s. 4
A.s.(Z) 4,17
A.s.(S) 4,04
razlika 0,13
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Na hierarhični lestvici načinov ravnanja z odpadki se odlaganje odpadkov pomika na zadnje
mesto. Prednostno bi se naj preprečevalo nastajanje odpadkov, dosegalo maksimalno možno
stopnjo recikliranja, snovno predelalo in sežigalo odpadke. V primerjavi z letom 2000 bi se
naj do leta 2010 zmanjšale količine odloženih odpadkov za 20%, s perspektivo zmanjšanja za
50% do 2050. V letu 2005 je bilo v Sloveniji odloženih 329 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca oziroma 376 kg vseh odpadkov na prebivalca. Glavni del odloženih odpadkov je
bil odložen na odlagališčih za nenevarne odpadke (80%), 19,8% odpadkov je bilo odloženih
na industrijskih odlagališčih in le 0,2% odpadkov je bilo odloženih na odlagališčih za nevarne
odpadke. Kot postopek odstranjevanja odpadkov je odlaganje primerno kot končna oskrba le
za tiste odpadke, ki jih ni mogoče predelati ali kako drugače koristno izrabiti. Po uradni
evidenci ARSO je bilo do konca leta 2004 v Sloveniji evidentiranih 59 odlagališč nenevarnih
komunalnih odpadkov. Od tega se je na 23 odlagališčih izvajalo zapiralna dela, 29 odlagališč
je bilo v fazi prilagoditve tehničnim zahtevam, 7 pa jih je bilo zgrajenih skladno z zahtevami
zakonodaje na področju odlaganja. Pri odlaganju odpadkov nastajajo toplogredni plini in
izcedne vode, ki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato morajo biti odlagališča ustrezno urejena.
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Večina odlagališč je bila ali je v fazi zapiranja ali prilagajanja tehničnim zahtevam zaradi
neustrezne urejenosti, pomanjkanja prostora ali umeščenosti na rizičnih lokacijah (npr.
vodovarstveno območje, poplavno območje, vrelci, kras). Obstoječa odlagališča se lahko
širijo z dodatnimi odlagalnimi polji, vendar samo, če naravne danosti to še omogočajo, saj
novih lokacij za gradnjo odlagališč skorajda ni mogoče pridobiti. V Sloveniji je po ocenah še
od 50.000 do 60.000 divjih odlagališč. (Poročilo o stanju okolja 2002; Kazalci okolja v
Sloveniji, 2006; SURS, 2006).
Anketiranci kot celota se pretežno strinjajo s trditvijo. 38,5% se jih popolnoma strinja 34,4%
pretežno, 11,5% je neodločenih, 12,5% se jih pretežno, 2,1% pa popolnoma ne strinja. Stališči
primerjalnih skupin sta precej enaki, zato ne obstaja statistično pomembna razlika med njima.
Na podlagi frekvenčne porazdelitve bi lahko domnevali, da so anketiranci slabo seznanjeni s
celotno problematiko odlaganja odpadkov kot tudi z alternativnimi možnostmi ravnanja z
odpadki oziroma, da so s to problematiko sprijaznjeni, ter da se jim, izhajajoč iz NIMBY
sindroma, odlagališča odpadkov ne zdijo sporna, dokler niso v njihovi bližini.
Tabela 48: 44. trditev in vrednosti statistik
44. Menim, da današnjo družbo odpadki gospodinjstev ne skrbijo preveč.
▬ t: 0,109
Sig. (2-tailed): 0,913
A.s. 3,7
A.s.(Z) 3,71
A.s.(S) 3,67

razlika 0,04

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev ni bila vključena v proces sestavljanja lestvice, saj poizveduje po mnenju o odnosu
ostalih, s ciljem da bi anketiranci projicirali lastno mnenje, zato ni primerna za ugotavljanje
razlik oziroma merjenja ekološke ozaveščenosti prebivalstva. Zanimiva je frekvenčna
porazdelitev, ki kaže da se 31,3% anketirancev popolnoma, 37,5% pa pretežno strinja s
trditvijo, 11,5% je neodločenih, 8,3% se jih pretežno, 11,5% pa sploh ne strinja s trditvijo, iz
česar sledi, seveda če je namera uspela, da današnjo družbo odpadki dejansko ne skrbijo
preveč. Rezultati so precej podobni rezultatom pri prejšnji trditvi, frekvenčni porazdelitvi pa
skorajda skladni.
Tabela 49: 45. trditev in vrednosti statistik
45. Odpadki so problem, ki ga družba rešuje po svojih najboljših močeh.
◄ t: -3,369 Sig. (2-tailed): 0,002
A.s. 2,5
A.s.(Z) 1,88
A.s.(S) 3,04

razlika -1,17

◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Še do pred nekaj let je veljalo, da je bilo področje odpadkov eno najslabše rešenih vprašanj
varstva okolja. Z vzpostavitvijo pravnega reda EU se je področje sistemsko uredilo,
posledično pa je zaznati pozitivne trende pri ravnanju z vsemi vrstami odpadkov. Skupne
značilnosti celotnega področja so predvsem v jasni usmeritvi k čim večji ponovni uporabi in
predelavi odpadkov. Teži se k upravljanju z življenjskimi ciklusi, ki zamenjujejo reševanje
problema odpadkov ob koncu življenjske dobe izdelkov. Čeprav je pravnosistemsko področje
ravnanja z odpadki dobro urejeno, pa je slabše udejanjanje zakonodaje v praksi. V tem
pogledu je npr. še vedno premalo uporabnih podatkov o količinah in strukturi odpadkov ter
načinih ravnanja z njimi. Baze podatkov so nepopolne, kar onemogoča analize nastanka
odpadkov, trende, sledenje toku odpadkov in načinu zbiranja, predelave, obdelave in
odstranjevanja odpadkov. Splošni cilj NPVO je težnja k čim večji ponovni uporabi in
predelavi odpadkov. Za komunalne odpadke NPVO predvideva, da bi se v postopke pred
odstranjevanjem odpadkov usmerilo vsaj 65% nastalih količin komunalnih odpadkov ter
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snovno izrabilo vsaj 42%. Za industrijske odpadke NPVO predvideva, da bi se v postopke
pred odstranjevanjem odpadkov usmerilo vsaj 65% nastalih količin. Pri nevarnih odpadkih pa
NPVO predvideva nadaljevanje trenda zmanjševanja nastajanja količin nevarnih odpadkov
(NPVO, 2004; Poročilo o stanju okolja 2002, 2006; Kazalci okolja v Sloveniji, 2006).
Anketiranci se bolj ne strinjajo (52,1%) kot strinjajo (21,9%) s trditvijo, 25% je
neopredeljenih. Razlika med primerjalnima skupinama je statistično značilna. Rezultati
nakazujejo, da se anketiranci načeloma zavedajo problematike odpadov oziroma se zavedajo
ali dopuščajo možnosti, da bi se problem odpadkov dalo ali moralo reševati bolje.
Tabela 50: 61. trditev in vrednosti statistik
61. Zadovoljen sem s sistemom zbiranja odpadkov v našem kraju.
▬ t: -0,309 Sig. (2-tailed): 0,759
A.s. 3,1
A.s.(Z) 3,04
A.s.(S) 3,17

razlika -0,13

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Ker trditev preverja zadovoljstvo s stanjem v določenem kraju, ni primerna za sestavljanje
lestvice. Frekvenčna porazdelitev kaže na različne stopnje zadovoljstva s sistemom zbiranja
odpadkov, bodisi zaradi načina zbiranja, frekvence odvoza odpadkov, finančnih stroškov,
bodisi zaradi česa drugega.
4.3. Drugi dejavniki povezani z okoljsko problematiko
V vsebinskem sklopu so obravnavane teme, ki se nanašajo na pomen rabe prostora in
gospodarstva ter vloge znanosti, medijev in družbe pri reševanju različnih, splošnejših in
konkretnejših problemov, povezanih z okoljem.
4.3.1. Raba prostora
Tabela 51: 29. trditev in vrednosti statistik
29. Preudarna raba prostora se mi zdi pomembna pri zagotavljanju trajnostnega razvoja.
► t: 3,918 Sig. (2-tailed): 0
A.s. 4,25
A.s.(Z) 4,74
A.s.(S) 3,95
razlika 0,78
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v
prostoru. Izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega
razvoja. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. Med splošnimi izhodišči
se vzdržni prostorski razvoj omenja kot temeljno načelo prostorske strategije, ki pomeni
zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju
narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti
naravnega in bivalnega okolja, omogoča zadovoljitev potreb generacijam po načelu trajnosti
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Razlika med primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično značilna in je dovolj
velika za vključitev v končno lestvico. Sicer se anketiranci kot celota precej močno strinjajo s
trditvijo. Samo 5,2% se jih s trditvijo ne strinja, 12,5% pa je neodločenih. Krivulja normalne
porazdelitve je precej koničasta in asimetrična v levo. Rezultate si lahko razlagamo ali kot
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odraz načelnega strinjanja ali kot odraz precej dobrega razumevanja problematike rabe
prostora oziroma vsaj posameznih segmentov le-te pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. Ker
sta oba pojma precej kompleksna, ostaja vprašanje, kako si ju anketiranci razlagajo.
Tabela 52: 63. trditev in vrednosti statistik
63. Pri rabi prostora gre večkrat za zmago kapitala močnejšega nad šibkejšim.
▬ t: 3,773 Sig. (2-tailed): 0,001
A.s. 4,51
A.s.(Z) 4,79
A.s.(S) 3,88

razlika 0,92

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev ni bila vključena v proces sestavljanja lestvice, ker je usmeritev nemogoča. Ni namreč
samoumevno, kot tudi ne dokazano, da lahko finančno močnejša dejavnost ali sektor ali
pravna oseba, predhodno uveljavlja lastne interese pri rabi prostora, kot tudi ne, da finančno
močnejši bolj degradira okolje in obratno. Zanimivo je, da se kar 66,7% anketirancev
popolnoma, 20,8% pa pretežno strinja s trditvijo. Sicer se je med primerjalnima skupinama
pokazala dovolj velika statistična razlika za vključitev trditve v končno lestvico, vendar zaradi
vprašljive ravni trditev ni vključena vanjo.
4.3.2. Gospodarstvo
Tabela 53: 46. trditev in vrednosti statistik
46. Varovanje okolja zavira gospodarski razvoj.
► t: -1,98
Sig. (2-tailed): 0,054
A.s. 2,2

A.s.(Z) 2,08

A.s.(S) 2,83

razlika -0,75

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trenutna gospodarska rast se povezuje z degradacijo okolja, tako z izčrpavanjem naravnih
virov, kot z obremenjevanjem okolja z emisijami. Dokazane so povezave med gospodarsko
rastjo in porabo energije, porabo energije v prometu, neposrednim vnosom snovi ter
naraščanjem količin vseh vrst odpadkov. EU si je kot enega izmed glavnih ciljev pri
doseganju trajnostnega razvoja postavila razdružitev povezave med gospodarsko rastjo, rabo
virov in proizvodnjo odpadkov. Cilj NPVO je trajnostna raba naravnih virov, prekinitev
povezave med gospodarsko rastjo in obremenjevanjem okolja, analiza snovnih pretokov
materialov in odpadkov (Kazalci okolja v Sloveniji, 2006). Razdružitev povezave med
gospodarsko rastjo in degradacijo okolja bi se naj upočasnjevala in prekinjala s strukturnimi
spremembami v gospodarstvu, a samo pod pogojem, da so utemeljene z gospodarskega in
okoljskega stališča hkrati (Pregled stanja biotske raznovrstnosti…, 2001).
Razlika med primerjalnima skupinama se ni pokazala kot statistično značilna. Mnenje
anketirancev se nagiba k nestrinjanju s trditvijo. Tako bi lahko domnevali, da anketiranci ali
tej povezavi ne pripisujejo večjega pomena oziroma ne verjamejo, da bi varovanje okolja
lahko ogrožalo gospodarski razvoj, ali se nagibajo k domnevi, da je lahko varovanje okolja,
prej kot zaviralec gospodarskega razvoj, celo njegov spodbujevalec.
Tabela 54: 51. trditev in vrednosti statistik
Zagotavljanje gospodarske rasti in blaginje prebivalstva se mi zdi pomembnejše kot čisto
51.
okolje.
◄
A.s. 1,9
A.s.(Z) 1,33
A.s.(S) 2,96
razlika -1,62
t:- 5,962 Sig. (2-tailed): 0
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine
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Ta trditev izhaja iz vsebinske opredelitve predprejšnje trditve, da je gospodarska rast
povezana z obremenjevanjem okolja. Gospodarski razvoj omogoča tehnološki napredek,
ljudem pa dostop do vedno novih materialnih dobrin. Številne negativne posledice v okolju so
nastale prav zaradi uveljavljanja tehnične civilizacije. Očitki o škodljivih vplivih na okolje se
pogosto zavračajo z nujnimi zahtevami po gospodarski rasti, zaposlovanju in delitvi dobrin
(Šinkovec, 1992).
Frekvenčna porazdelitev nakazuje, da anketirancem pomeni več čisto okolje. 52,1% se jih s
trditvijo sploh ne strinja, 26% pa pretežno. Ostali so ali neodločeni ali se s trditvijo strinjajo.
Poraja se vprašanje, ali je takšna reakcija anketirancev odraz zadovoljstva s trenutnim
materialnim standardom, odraz modno-materialne nezahtevnosti, pripravljenosti na znižanje
standarda z namenom manjšega obremenjevanja okolja ali zgolj načelno izraženo ekološko
stališče. Razlika med primerjalnima skupinama je statistično značilna in primerna za
vključitev v lestvico.
Tabela 55: 52. trditev in vrednosti statistik
52. S politično-ekonomskim sistemom je določeno kako družba skrbi za okolje.
► t: -0,325 Sig. (2-tailed): 0,747
A.s. 3,03
A.s.(Z) 2,74
A.s.(S) 3,21

razlika -0,47

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Nesmiselno je kriviti kakršne koli politično-ekonomske sisteme za nastanek ekoloških kriz,
čeprav je dejstvo, da trenutno ne delujeta okoljsko preventivno in vzpodbudno niti svoboden
trg niti politična regulacija. Precejšen delež ekonomistov pri reševanju okoljskih problemov
vidi glavno možnost prav v ekološko usmerjenem delovanju trga in države ter sodelovanju
znanosti pri tem. Enakovredno upoštevanje znanosti in znanstvenega raziskovanja je potrebno
zato, ker se na spremembe v okolju najprej odziva znanost in ne trg ali država. S podpiranjem
in razvojem znanosti se omogoča kvalitetnejše spremljanje stanja okolja in s čimprejšnjim
upoštevanjem znanstvenih spoznanj v državnih in tržnih sistemih in mehanizmih bi se lahko
izboljševal odnos politično-ekonomskih sistemov in posledično celotne družbe do okolja
(Kirn, 2004).
Frekvence se porazdeljujejo okoli aritmetične sredine. Rezultati namigujejo na dokaj
neopredeljeno stališče anketirancev do tega vprašanja. To je lahko posledica kompleksnosti
problematike ali nejasno zastavljene trditve, mogoče tudi izražene apatičnosti do političnoekonomskih sistemov. Razlika med primerjalnima skupinama se ni pokazala kot statistično
značilna.
4.3.3. Znanost
Tabela 56: 49. trditev in vrednosti statistik
Ugotovitve znanstvenikov o uničujočih vplivih človeka na posamezne elemente okolja
49.
niso dovolj zakoreninjene v javnosti.
►
A.s. 4,3
A.s.(Z) 4,75
A.s.(S) 3,38
razlika 1,38
t: 4,977 Sig. (2-tailed): 0
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev bi lahko navezal na ugotovitve iz raziskave "Tko komu i zašto vjeruje u ekologiji:
analiza izvora i subjekta informiranja" (podpoglavje 2.4.2. Obveščanje – vloga medijev in
strokovnih spoznanj pri oblikovanju laičnih mnenj), kjer so ugotovili, da ima strokovna
literatura pri obveščanju in informiranju majhno vlogo. To je verjetno tudi eden od razlogov
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za izraženo stališče anketirancev, ki se v 84% strinjajo s trditvijo. Rezultate si lahko
razlagamo tudi kot odraz nezadovoljstva z medijskim načinom poročanja ali slabe splošne
dostopnosti do strokovnih spoznanj. Trditev je primerna za vključitev v lestvico za merjenje
ekološke ozaveščenosti.
Tabela 57: 58. trditev in vrednosti statistik
58. Znanstveniki velikokrat pretiravajo o škodljivih vplivih človekovega delovanja na okolje.
◄ t: -1,647 Sig. (2-tailed): 0,107
A.s. 2,4
A.s.(Z) 1,83
A.s.(S) 2,48
razlika -0,64
◄ - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Rezultati so verjetno odraz tega, da ljudje, sodeč po rezultatih raziskave SJM 2000/2, glede
podajanja resničnih informacij o vzrokih onesnaženja, najbolj zaupajo strokovnjakom na
univerzi (85,8%), pred okoljevarstvenimi skupinami (83,5%), radiom in televizijo (78,6%),
časopisi (71,2%), vladnimi službami (52,4%), podjetji in industrijo (32,2%). Druga
ugotovitev, na katero bi lahko oprli to trditev, je ta, da se 58% prebivalstva mnoge trditve o
ogroženosti okolja ne zdijo pretirane, 13% je neodločenih, 29% pa se zdijo pretirane (Ferjan,
2005; Vrednote v prehodu, 2004)
Razlika med primerjalnima skupinama se ni pokazala kot statistično značilna. Frekvenčna
porazdelitev kaže, da se 58,3% anketirancev s trditvijo ne strinja, 18,8% je neodločenih,
21,9% se jih s trditvijo strinja.
4.3.4. Mediji
Tabela 58: 64. trditev in vrednosti statistik
64. Mediji dovolj dobro poročajo o okoljski problematiki.
▬ t: 1,467
Sig. (2-tailed): 0,149
A.s. 2,9
A.s.(Z) 3,21

A.s.(S) 2,67

razlika 0,54

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev ni bila vključena v proces sestavljanja lestvice, saj se poizveduje po mnenju, ki ne leži
nujno na dimenziji ekološke ozaveščenosti. Značilnosti medijskega poročanja so podrobneje
opisane oziroma predstavljene v podpoglavju 2.4.2. Na podlagi frekvenčne porazdelitve bi
lahko zaključil, da so mnenja anketirancev o kvaliteti medijskega poročanja o okoljski
problematiki precej deljena, kar je lahko tudi posledica različnega pojmovanja "dovolj
dobrega poročanja".
Tabela 59: 65. trditev in vrednosti statistik
65. O okolju in okoljskih problemih bi glavni mediji morali poročati vsak dan.
► t: 4,136 Sig. (2-tailed): 0
A.s. 4
A.s.(Z) 4,5
A.s.(S) 3,39

razlika 1,11

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Razlaga o pomenu pogostega medijskega poročanja ob primerni strokovni podpori je
predstavljena v zgoraj omenjenem podpoglavju. Razlika med primerjalnima skupinama se je
pokazala kot statistično značilna in dovolj velika za vključitev v končno lestvico. 34,4%
anketirancev se popolnoma, 36,5% pa pretežno strinja s trditvijo. 22,9% je neodločenih,
medtem ko je skupaj nestrinjajočih le 5,2%. Lahko bi domneval, da gre za dokaj jasno
izraženo mnenje anketirancev o primanjkljaju okoljskih tem v medijskem poročanju oziroma
mnenje, da so okoljske teme v medijih zapostavljene in premalo opazne.
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4.3.5. Družba
Tabela 60: 50. trditev in vrednosti statistik
50. Akcije ekološkega ozaveščanja prebivalstva so premalo opazne.
► t: 3,348 Sig. (2-tailed): 0,002
A.s. 4,3
A.s.(Z) 4,63
A.s.(S) 3,63

razlika 1

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Akcije ekološkega ozaveščanja javnosti so zelo različne. Razlikujejo se po tematiki, zasnovi
in ciljih, h katerim stremijo. V najširšem pogledu se jih da navezati na celoten sklop vzgoje,
izobraževanja in ozaveščanja na področju varstva okolja. V poročilu o stanju okolja 2002 so v
tem sklopu omenjene naslednje akcije oziroma projekti: ekošola kot način življenja, vodni
detektiv, geotrip, seminar okoljska vzgoja in izobraževanje, komunikacijska podpora varstvu
narave, komunikacijska podpora ravnanju s komunalnimi odpadki, danes oblikujem jutri –
slovenska pobuda za trajnostni razvoj, ozaveščanje javnosti o CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), komunikacijska
podpora ustanavljanja Regijskega parka Snežnik, evropski dan brez avtomobila in teden
mobilnosti ter eko sejmi (Poročilo o stanju okolja 2002, 2006). Opaznejše ekološko
ozaveščevalske akcije se dogajajo tudi okrog tistih dni v letu, ki so posebej posvečeni
okoljsko-ekološki problematiki (svetovni dan mokrišč, svetovni dan voda, svetovni dan
okolja,…). Med ekološko ozaveščevalske akcije lahko uvrščamo tudi različne kampanje (npr.
proti jedrskim elektrarnam ipd.).
Večina anketirancev se popolnoma ali pretežno strinja s trditvijo (86,5%), 6,3% je
neodločenih, 7,3% pa se jih s trditvijo ne strinja. Takšno strinjanje je lahko odraz dejstva, da
je večina zgoraj omenjenih akcij omejena na posamezne ciljne skupine in le redke na celotno
populacijo, pa še te so občasne in ne trajne. Razlika med primerjalnima skupinama se je
pokazala kot statistično značilna. Trditev ni vključena v končno lestvico
Tabela 61: 53. trditev in vrednosti statistik
Sem med tistimi, ki s svojimi navadami in dejanji bolj malo prispeva k obremenjevanju
53.
okolja.
▬
t:1,396
Sig. (2-tailed): 0,169
A.s. 3,1
A.s.(Z) 3,13
A.s.(S) 2,5
razlika 0,63
▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev ni bila vključena v postopek za sestavo lestvice, ker je zaradi ocene anketirancev o
samovpletenosti v procese obremenjevanja okolja neprimerna za merjenje ekološke zavesti.
Rezultati kažejo, da se 51,1% anketirancev s trditvijo strinja, 40,7% pa ne, neodločenih je
8,2%. Lahko domnevamo, da so rezultati v veliki meri odraz samokritičnosti, tako da se
poraja vprašanje, katere navade in dejanja ljudje razumejo kot okoljeobremenjujoče ter zakaj
in kako?
Tabela 62: 54. trditev in vrednosti statistik
54. Če bi se množično odpovedali vožnji z avtomobilom, bi bil pripravljen sodelovati.
► t: 4,146 Sig. (2-tailed): 0
A.s. 3,8
A.s.(Z) 4,42
A.s.(S) 2,87
razlika 1,55
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Sodeč po raziskavi SJM 2000/2 je za 95,8% prebivalcev onesnaževanje ozračja, ki ga
povzročajo avtomobili nevarno za okolje, za 87,5% prebivalcev pa nevarno za njih in njihove
družine (Vrednote v prehodu, 2004).
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40,6% anketirancev se s trditvijo popolnoma strinja, 25% pretežno, 14,6% je neodločenih,
8,3% se jih pretežno, 10,4% pa sploh ne strinja. Z vidika vseh anketirancev bi lahko dejali, da
so delno do pretežno naklonjeni takšni ideji o ekološkem delovanju družbe. Lahko bi ugibali,
da so se s trditvijo bolj strinjali anketiranci iz mesta in manj anketiranci iz obmestnih in
podeželskih naselij, ki se vozijo v mesto na delo in po drugih opravkih. Čeprav rezultatov ne
gre jemati kot radikalno ekološko izraženo stališče v povezavi s trajno odpovedjo vožnji z
avtomobilom, bi lahko domnevali, da bi bili anketiranci načeloma dokaj pripravljeni
sodelovati v množičnem družbeno-ekološkem delovanju ali akcijah. Trditev je vključena v
končno lestvico.
Tabela 63: 55. trditev in vrednosti statistik
55. Potrošniške družbe so tiste, ki najbolj obremenjujejo okolje.
► t: 1,521 Sig. (2-tailed): 0,135
A.s. 3,8
A.s.(Z) 3,92

A.s.(S) 3,42

razlika 0,5

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Veliko okoljsko-ekoloških problematik se povezuje s pojavom potrošniške družbe. Delež
obremenjevanja okolja se tako že pripisuje tudi potrošniško usmerjenemu prebivalstvu in
gospodarskim sistemom, ki so nastanek potrošništva omogočili in vzpodbudili. Po mnenju
nekaterih avtorjev bo potrebno ponovno ovrednotiti ekonomsko teorijo, zlasti z
interdisciplinarnim pristopom ugotavljanja medsebojnih odvisnosti med tehnologijo, družbo,
ekonomskimi in političnimi sistemi, s čimer bi se naj razrešila razmerja med ekonomijo in
okoljem (Šinkovec, 1992).
Statistična razlika med primerjalnima skupinama se ni pokazala kot statistično značilna.
Anketiranci kot celota izražajo stališče o delnem do pretežnem strinjanju s trditvijo. Iz
frekvenčne porazdelitve se da ugotoviti, da se sicer nezanemarljiv delež anketirancev (37,5%)
popolnoma strinja s trditvijo, da pa prevladuje delež tistih, ki niso popolnoma prepričani, so
neodločeni ali se s trditvijo ne strinjajo. To lahko nakazuje na dokaj povprečno zavedanje o
povezavi med potrošništvom in obremenjevanjem okolja, lahko je tudi odraz prepričanja, da
druge, manj razvite družbe bolj obremenjujejo okolje.
Tabela 64: 56. trditev in vrednosti statistik
56. Zanima me okoljska problematika.
► t: 5,941 Sig. (2-tailed): 0
A.s. 4,1

A.s.(Z) 4,79

A.s.(S) 3,17

razlika 1,63

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev poizveduje po splošnem zanimanju o okoljskem dogajanju. S poročanjem medijev o
nekaterih okoljskih problemih se je v zavesti prebivalstva ustoličilo splošno prepričanje, da
okoljski problemi obstajajo. Rezultati nakazujejo, da anketirancem v veliki večini ni vseeno
za to, kaj se z okoljem dogaja. 47,9% anketirancev se s trditvijo popolnoma strinja, 34,4% pa
pretežno. Ostali so ali neodločeni ali se s trditvijo pretežno do popolnoma ne strinjajo. Razlika
med primerjalnima skupinama se je pokazala kot primerna za vključitev v lestvico.
Tabela 65: 57. trditev in vrednosti statistik
57. Pripravljen bi se bil odpovedati delu dohodka, če bi to pripomoglo k čistejšemu okolju.
► t: 3,877 Sig. (2-tailed): 0
A.s. 3,4
A.s.(Z) 4,54
A.s.(S) 3,26
razlika 1,28
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine
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Na podlagi rezultatov iz SJM 2000/2, bi se bilo 31,1% anketirancev pripravljeno odpovedati
svojemu življenjskemu standardu za to, da bi se varovalo okolje, 41,4% je ostalo
neopredeljenih, 27,4% pa je izrazilo nepripravljenost na zniževanje življenjskega standarda z
namenom varovanja okolja. Z istim namenom bi bilo pripravljenih plačevati dosti višje davke
29,8% (35,7% neopredeljenih, 34,6% nepripravljenih), dosti višje cene pa 41,5% prebivalstva
(36,5% neopredeljenih, 21,4% nepripravljenih). Seveda bi bilo zanimivo vedeti, kako so
odgovarjali ljudje z različnimi življenjskimi standardi.
V podobnem smislu je postavljena tudi zgornja trditev. Frekvence kažejo, da se s trditvijo
pretežno ali popolnoma strinja 55,2% anketirancev, neopredeljenih je 16,7%, nestrinjajočih pa
27,1% anketirancev. Če upoštevamo načelno ekološko odgovarjanje, bi lahko ugotavljali, da
so glede tega vprašanja mnenja precej deljena Razlika med primerjalnima skupinama se je
pokazala kot dovolj značilna za vključitev v lestvico.
Tabela 66: 66. trditev in vrednosti statistik
66. Splošna ekološka zavest prebivalstva je nizka.
▬ t: 1,926
Sig. (2-tailed): 0,06
A.s. 4,1
A.s.(Z) 4,38

A.s.(S) 3,75

razlika 0,63

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Trditev ni bila vključena v nabor trditev za sestavo lestvice, ker je postavljena z namenom, da
bi anketiranci skozi mnenje o ostalih izrazili lastno stališče. Glede na to, da lahko splošno
ekološko zavest razumemo kot precej površinsko, bi lahko rezultate ocenili kot zelo zanimive.
44,8% se jih namreč s trditvijo popolnoma strinja, nadaljnjih 37,5% pa pretežno, 11,5% se jih
s trditvijo pretežno in samo 2,1% sploh ne strinja, medtem ko je 4,2% anketirancev ostalo
neodločenih. Če je torej namera uspela, bi lahko ugotavljali, da anketiranci zase menijo, da bi
lahko bila njihova ekološko ozaveščenost boljša, v nasprotnem primeru pa, da imajo takšno
mnenje vsaj o družbi kot celoti.
Tabela 67: 67. trditev in vrednosti statistik
67. Civilna družba je premalo vključena v reševanje okoljskih problemov.
► t: 2,813 Sig. (2-tailed): 0,007
A.s. 4,1
A.s.(Z) 4,54
A.s.(S) 3,73

razlika 0,81

► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

Civilna družba je skupni naziv za nevladne organizacije, ki skrbijo za izvrševanje javnega
interesa (civilna družba, 2006). Nevladne organizacije so del organizirane oblike javnosti in
čeprav ne morejo nadomestiti sodelovanja javnosti v celoti, so pomemben dejavnik, ki lahko
prispeva znaten delež k reševanju okoljske problematike z znanstvenim raziskovanjem,
obveščanjem in ozaveščanjem javnosti ter po NPVO s sodelovanjem pri pripravi, izvajanju in
vrednotenju strateških dokumentov, da bi ti zadovoljili interese in potrebe širšega števila ljudi
(NPVO, 2004).
Čeprav se poraja vprašanje, kako so anketiranci razumeli pojem "civilna družba", ali kot NVO
ali kot družbo kot celoto, bi lahko domnevali, da gre v prvem primeru za neopazno delovanje
okoljskih NVO-jev in v drugem primeru za izražen občutek zapostavljenosti širših množic pri
reševanju okoljske problematike oziroma izražen občutek, da se širše množice pri reševanju
okoljskih problematik premalo ali sploh ne naslavlja in vzpodbuja. Frekvenčna porazdelitev
kaže, da se s trditvijo popolnoma ali pretežno strinja 76% anketirancev, 15,6% je
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neopredeljenih, samo 6,2% anketirancev se s trditvijo ne strinja. Razlika med primerjalnima
skupinama je statistično značilna in ni vključena v lestvico.
Tabela 68: 68. trditev in vrednosti statistik
Vsakodnevne navade potrošniške družbe bi se dalo spremeniti v takšni smeri, da bi vsi
68.
skupaj manj obremenjevali okolje.
►
t: 2,254 Sig. (2-tailed): 0,032
A.s. 4,3
A.s.(Z) 4,75
A.s.(S) 4,09
razlika 0,66
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

To trditev bi lahko obravnavali v povezavi s 55. trditvijo - da so potrošniške družbe tiste, ki
najbolj obremenjujejo okolje - kjer se je pokazal odstotek tistih, ki se strinjajo s trditvijo, kot
precej neizrazit. Nasprotno je pri tej trditvi odstotek strinjajočih precej izrazit (83,4%),
medtem ko je skupaj nestrinjajočih le 5,2%, neodločenih pa 10,4% anketirancev. Razlika med
primerjalnima skupinama se je pokazala kot statistično ne dovolj značilna za vključitev trditve
v lestvico. V povezavi s 55. trditvijo bi lahko domneval, da anketiranci niso najbolj prepričani
v to, da ravno potrošniške družbe najbolj obremenjujejo okolje, da se pa dobro zavedajo vsaj
nekaterih vsakodnevnih navad, s katerimi potrošniške družbe obremenjujejo okolje. Lahko bi
tudi domneval, da so anketiranci izrazili določeno mero optimizma, pripravljenosti in
naklonjenosti do sprememb, ki bi pripomogle k spreminjanju sedanjih navad potrošniške
družbe.
Tabela 69: 69. trditev in vrednosti statistik
Ekološke čistilne akcije bi morale biti javne, katerih bi se proti plačilu lahko udeleževali
69.
prostovoljci in brezposelni.
►
A.s. 4
A.s.(Z) 4,83
A.s.(S) 3,48
razlika 1,36
t: 5,168 Sig. (2-tailed): 0
► - usmerjenost trditve glede na postavitev lestvice (1-5); Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine

V Sloveniji je od 50 000 do 60 000 divjih odlagališč odpadkov, po nekaterih ocenah pa celo
več kot 100 000. S čistilnimi akcijami se takšna odlagališča sanira, ker pa se pojavljajo vedno
nova, bi bilo dobro, če bi se ekološke čistilne akcije organizacijsko pomaknilo na višji nivo.
Prevladuje namreč praksa, da se čistilne akcije organizirajo pod okriljem raznih društev le
nekajkrat na leto, sodelovanje pa je v glavnem odvisno od zainteresiranih članov društev in
seznanjenih prostovoljcev. S takšnim tempom se, kljub nezanemarljivemu številu okoljskoekološko usmerjenih društev, število divjih odlagališč ne zmanjšuje bistveno (Čistilne akcije
torej organiziramo…, 2006).
Anketiranci se v glavnem popolnoma (39,6%) ali pretežno (36,5%) strinjajo s trditvijo.
Neodločenih je 11,5%, nestrinjajočih pa 10,5%. Lahko bi domnevali, da so anketiranci izrazili
dokaj močno pripravljenost na takšno ekološko delovanje v primeru plačila za opravljeno
delo. Delež neopredeljenih in nestrinjajočih bi lahko pojasnjevalo nasprotno razumevanje
besedne zveze "proti plačilu". Razlika med značilnostmi odgovarjanja primerjalnih skupin se
je, morebiti ravno zaradi tega, pokazala kot dovolj velika za vključitev trditve v končno
lestvico.
Tabela 70: 70. trditev in vrednosti statistik
70. Večina ljudi ne ve, da ima uzakonjeno pravico do bivanja v čistem okolju.
▬ t: 1,537
Sig. (2-tailed): 0,131
A.s. 4,1
A.s.(Z) 4,33
A.s.(S) 3,77

razlika 0,56

▬ - trditev ni bila vključena v postopek sestavljanja lestvice; Sig. (2-tailed) – stopnja značilnost (dvostranski preizkus);
A.s. – aritmetična sredina celotne populacije; A.s.(Z) – aritmetična sredina zgornje skupine; A.s.(S) – aritmetična sredina spodnje skupine
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V 72. členu Ustave piše: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega
okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine
za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti …« (Ustava, 2006). V Zakonu o varstvu
okolja v 14. členu (načelo varstva pravic) piše, da: »Za uresničevanje pravice do zdravega
življenjskega okolja lahko državljanke ali državljani kot posameznice ali posamezniki ali
njihova društva, združenja in organizacije pred sodiščem zahtevajo, da nosilka ali nosilec
posega v okolje ustavi poseg, če bi ta povzročil ali povzroča čezmerno obremenitev okolja ali
če bi povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, ali da se mu
prepove začeti izvajanje posega v okolje, če je izkazana velika verjetnost, da bi povzročil
takšne posledice« (Zakon o varstvu okolja, 2006).
Trditev ni bila vključena v proces sestave lestvice, saj je postavljena s predpostavko, da bo
anketiranec na podlagi tega kaj si misli o ostalih, projiciral lastno stališče. Rezultati kažejo, da
se 45,8% anketirancev popolnoma, 30,2% pa pretežno strinja s to trditvijo, medtem ko se
2,1% anketirancev pretežno, 6,3% popolnoma ne strinja s trditvijo in je 13,5% neodločenih.
Razlika med primerjalnima skupinama se ni pokazala kot statistično značilna. V primeru, da
je namera o projiciranju lastnega stališča uspela, bi lahko domneval, da dobršen del
anketirancev ne ve, da imajo uzakonjeno pravico do življenja oziroma bivanja v čistem
oziroma zdravem življenjskem okolju.
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5.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Nanašajoč se na teoretična izhodišča diplomskega dela so še enkrat predstavljene glavne
značilnosti in pomen modela za ekološko ozaveščanje javnosti pri doseganju ciljev
trajnostnega razvoja s pomočjo ekološkega ozaveščanja družbe.
Predstavljena so okvirna laična mnenja oziroma domneve o splošnem odnosu prebivalcev
širšega mariborskega območja do okolja in okoljske problematike ter domneve o ekološki
ozaveščenosti prebivalcev glede različnih okoljskih problematik različnih prostorskih
razsežnosti.
Iz statistično primernih trditev za merjenje ekološke ozaveščenosti prebivalstva sta sestavljeni
dve lestvici za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva. Lestvici sta ovrednoteni
z vidika tematske in prostorske pestrosti zastopanih okoljskih problematik v njiju.
Izhajajoč iz splošnega namena poizvedovalnih raziskav ter manj sistematičnega načina
zbiranja podatkov, izbire in izvedbe vzorčenja, ki jih te raziskave dovoljujejo, gre sklepne
ugotovitve jemati zgolj kot okvirna, vsebinska in metodološka, izhodišča za nadaljnje,
poizvedovalne ali bolj poglobljene (opisne in pojasnjevalne) raziskave, ki se imajo namen
ukvarjati z raziskovanjem (poizvedovanje, ugotavljanje, merjenje …) ekološke ozaveščenosti
prebivalstva o različnih okoljskih problematikah na različnih območjih in na različnih
prostorskih ravneh. Zaradi neverjetnostnega načina izvedbe vzorčenja je onemogočeno
statistično sklepanje iz vzorca na populacijo.
5.1. Model ekološkega ozaveščanja javnosti
Model upošteva elemente enosmernega in dvosmernega sporazumevanja z laično javnostjo o
različnih okoljskih problematikah preko množičnih in oglaševalskih medijev. Ključna
značilnost modela je dvosmerna komunikacija med strokovno in laično javnostjo, ki je
omogočena z raziskavami o ekološki ozaveščenosti družbe ter ekološkim ozaveščanjem in
obveščanjem javnosti o okoljskih zadevah preko oglaševalskih medijev.
Kot smiselna bi se uporaba takšnega modela ekološkega ozaveščanja javnosti lahko pokazala
takrat, ko bi se o ekološki ozaveščenosti prebivalstva glede posameznih okoljskih problematik
longitudinalno raziskovalo po različnih območjih in različnih prostorskih ravneh ter na
podlagi teh in temeljnih spoznanj in dejstev o posameznih okoljskih problematikah tudi
aktivno ozaveščalo in obveščalo prebivalstvo preko množičnih, predvsem pa preko
oglaševalskih medijev. Uporaba oglaševalskih medijev je v prostorsko razpršenem in
raznolikem obveščanju in ozaveščanju bolj logična in smiselna, saj se z njimi določeno
prebivalstvo lažje aktivno in konkretno ozavešča o posameznih okoljskih problematikah, ki
jih zadevajo na lokalni, regionalni, državni ali globalni ravni.
Tako bi se lahko o ekološki ozaveščenosti raziskovalo ter ljudi obveščalo in ozaveščalo o
problematikah, ki so jim opazne ali se jih časovno in prostorsko dotikajo neposredno, kot tudi
o problematikah, s katerimi so v posredni povezavi oziroma so jim neopazne ali prostorsko in
časovno oddaljene – oboje po načelu "misli globalno, delaj lokalno".
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Na podoben način bi se lahko raziskave posvečale tudi spremljanju in longitudinalnemu
raziskovanju ekološke dejavnosti prebivalstva. Tudi ta spoznanja bi lahko preko oglaševalskih
medijev prispevala k dvigu ekološke zavesti in večji ekološki dejavnosti ljudi ter posledično k
spreminjanju življenjskega posameznikov in družbe kot celote.
5.2. Okvirna laična mnenja
Sklepne ugotovitve so v primeru okvirnih laičnih mnenj namenjene zgolj pridobivanju prvega
vtisa o ekološki ozaveščenosti prebivalstva širšega mariborskega območja, saj je zaradi
neverjetnostnega načina vzorčenja vzorec nereprezentativen, tako da je nemogoče statistično
sklepati iz vzorca na populacijo. Postavljen je okvir domnev, iz katerega bi se dalo postavljati
nova izhodišča za nadaljnje raziskave, bodisi dodatne poizvedovalne, opisne, pojasnjevalne
ali druge vrste raziskav ter tudi postavljati nove hipoteze. Podane so domneve o splošnem
odnosu prebivalcev do okolja in okoljske problematike ter domneve o ekološki ozaveščenosti
prebivalstva glede posameznih okoljskih problematik različnih prostorskih razsežnosti, ki se
nanašajo na posamezne elemente okolja, gonilne sile obremenjevanja okolja ter druge
dejavnike, ki so povezani z okoljsko problematiko.
Domneve o splošnem odnosu prebivalcev do okolja so abstrakten povzetek domnev o
ekološki ozaveščenosti prebivalstva o posameznih okoljskih problematikah. Tako bi lahko
domnevali, da okvirna laična mnenja izhajajo iz sledečih točk oziroma, da je za njih v
splošnem značilno:
•
•
•
•
•
•
•
•

dobro zavedanje, da človeštvo vedno bolj obremenjuje in degradira naravno okolje;
naklonjenost varovanju okolja in nenaklonjenost do dejavnosti, ki obremenjujejo okolje;
slabo poznavanje oziroma nepoznavanje določil mednarodnih sporazumov in domnevno
izražen dvom ali nezaupanje do njihovega spoštovanja oziroma izpolnjevanja;
naklonjenost aktivnemu reševanju okoljskih problematik;
boljša seznanjenost, zavedanje in razumevanje okoljskih problematik, s katerimi so ljudje
neposredno in pogosteje v stiku, in slabše zavedanje, dojemanje in razumevanje
problematik, ki so časovno in prostorsko oddaljene oziroma so latentne in kompleksnejše;
pripisovanje večjega pomena elementom okolja, od katerih so ljudje odvisni neposredno,
vsaki dan, in manjšega elementom, od katerih so manj pogosto ali sploh ne neposredno
odvisni;
postavljanje na stran okoljevarstvenih interesov v primerih navzkrižnih interesov med
varovanjem okolja ter dejavnostmi in posegi v prostor, ki obremenjujejo okolje;
neopredeljenost ali izražena naklonjenost oziroma manjša nenaklonjenost do dejavnosti in
posegov v prostor, ki sicer obremenjujejo okolje, a ljudem zagotavljajo udobje in
ugodnosti, od katerih so neposredno dnevno odvisni in brez katerih si je dandanes težko
predstavljati vsakdanjik.

Domneve o ekološki ozaveščenosti prebivalstva glede posameznih okoljskih problemov, ki se
nanašajo na posamezne elemente okolja, gonilne sile obremenjevanja okolja ter druge
dejavnike, ki so povezani z okoljsko problematiko, so predstavljene po posameznih
vsebinskih sklopih.
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•

Ozonska plast – močna naklonjenost zaščiti ozonske plasti in prepovedi proizvodnje vseh
kemikalij, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti.

•

Klimatske spremembe – splošno zavedanje problema klimatskih sprememb, a površinsko
poznavanje problematike; naklonjenost k aktivnemu reševanju problematike z uvajanjem
novih tehnologij; relativno slaba seznanjenost s tem, da se klimatske spremembe že
dogajajo in da jih je dejansko nemogoče zaustaviti ali preprečiti; dobro zavedanje ali
razumevanje, da klimatske spremembe predstavljajo grožnjo tudi rastlinskemu in
živalskemu svetu; vprašljivo dojemanje kompleksnosti problematike oziroma
razumevanje vzrokov in posledic v procesu klimatskih sprememb.

•

Ozračje – zelo dobro zavedanje, dobra seznanjenost s tem, da promet v mestih preveč
onesnažuje ozračje; močna naklonjenost ideji o omejevanju prometa v mestih na ekološka
vozila in javni prevoz.

•

Morje in obala – deljena mnenja z vidika razvoja množičnega turizma na slovenski obali;
slabša seznanjenost z ekološko ranljivostjo slovenskega morja in obale; vprašljivo
vzročno-posledično razumevanje pojava množičnega turizma na slovenski obali.

•

Površinski vodotoki – zelo močna naklonjenost čim manjšemu obremenjevanju
površinskih vodotokov z odplakami iz gospodinjstev in industrije; naklonjenost turistični
rabi površinskih vodotokov; dokaj močno prepričanje, da so slovenske reke prekomerno
onesnažene.

•

Viri pitne vode – zelo močno izraženo stališče za zaščito območij virov pitne vode
oziroma za prepoved ali omejevanje dejavnosti, ki vire pitne vode na teh območjih
ogrožajo; vprašljiva seznanjenost in neizrazita prepričanost v kvaliteto vode na pipi in
kvaliteto podtalnice.

•

Gozdovi – načelna naklonjenost ohranjanju gozdnih zavarovanih območij na globalni
ravni, ostaja pa vprašanje, s katerimi njihovimi ekološkimi funkcijami je javnost
seznanjena; zelo dobro zavedanje ali razumevanje splošnega pomena ohranjanja kakovosti
gozdov za kvalitetno stanje okolja; dobra seznanjenost vsaj z nekaterimi ekološkimi
funkcijami gozdov; dokaj dobro zavedanje problema prekomernega krčenja svetovnih
gozdov, vendar slabše poznavanje problematike; boljše vzročno-posledične razumevanje
pomena ohranjanja in problematike izgubljanja gozdov na lokalni in regionalni kot na
globalni ravni.

•

Biotska raznovrstnost – slabša seznanjenost s problematiko ogroženih živalskih vrst in
pomenom njihovega ohranjanja, vendar močna naklonjenost njenemu reševanju; zmerna,
neizrazita naklonjenost znanstvenemu vmešavanju pri razmnoževanju ogroženih živalskih
vrst; dokaj opazna antropocentrična zavest z vidika človekovih potreb po hrani; dokaj
močna nenaklonjenost lovu na živalske vrste za znanstvene namene; deljena mnenja o
pomenu in vlogi živalskih vrtov.

•

Zavarovana območja – dobro splošno zavedanje pomena in ogroženosti zavarovanih
območij; precejšnja naklonjenost ohranjanju zavarovanih območij v čim bolj naravnem
stanju; dokaj močna nenaklonjenost kakršnim koli posegom v prostor na zavarovanih
območjih; vprašljiva seznanjenost s konkretnejšimi pomeni zavarovanih območij in
problematiko njihovega ogrožanja.
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•

Kmetijstvo – dokaj močna naklonjenost trajnemu ohranjanju oziroma varovanju rodovitnih
območij; zelo močna, izrazita nenaklonjenost intenzivnim oblikam kmetovanja na
območjih podtalnice oziroma naklonjenost ekološkim oblikam kmetovanja na teh
območjih; relativno dobro splošno zavedanje o škodljivih vplivih mineralnih gnojil in
pesticidov na elemente okolja, kmetijske pridelke in posledično na zdravje ljudi ter
nezanemarljiv delež tistih, ki rabo teh kemikalij dojemajo kot sprejemljivo tveganje.

•

Industrija – splošna nenaklonjenost do industrijskega obremenjevanja okolja; deljena
mnenja glede vloge in pomena avtomobilske industrije pri onesnaževanju ozračja in
vprašljivo vzročno-posledično razumevanje kompleksnosti problematike ali dojemanje
problematike kot sprejemljivo tveganje.

•

Energetika – z vidika varovanja okolja precej večja naklonjenost gradnji elektrarn na
obnovljive vire energije kot vzpostavljanju zavarovanih območij; precej večja
naklonjenost gradnji novih elektrarn kot varčevalnim ukrepom pri reševanja problema
oskrbe z energijo; izrazita nenaklonjenost izvajanju kakršnih koli jedrskih poskusov;
dobro splošno zavedanje energetske potratnosti potrošniške družbe in slabše vzročnoposledično razumevanje te problematike.

•

Promet – dojemanje gradnje cest in avtocest kot precej sprejemljiv, v glavnem nesporen
poseg v prostor; vprašanje je, katerih negativnih vplivov prometa in prometne gradnje se
javnost zaveda in katerih ne; slabše poznavanje oziroma slabša seznanjenost ali
razumevanje globalne problematike prometa kot obremenjevalca okolja.

•

Turizem – močna naklonjenost in dajanje prednosti naravovarstvenim funkcijam
zavarovanih območij, vendar se jih hkrati vidi tudi kot priložnost oziroma ciljna območja
za turistično-rekreacijske namene; zelo močna naklonjenost prepovedi oziroma
omejevanju turistično-rekreacijskih dejavnosti na območjih namenjenih ohranjanju
ogroženih živalskih vrst; močna nenaklonjenost prostorskemu umeščanju turističnorekreacijskih objektov, ki niso v skladu z ekološkimi standardi; deljena mnenja o razvoju
Pohorja kot zavarovanega ali turistično-rekreacijskega območja;

•

Odpadki – močno razumevanje ali dojemanje problematike odlagališč odpadkov kot nujne
posege v prostoru; precejšnja nezaskrbljenost družbe glede odpadkov iz gospodinjstev;
splošno dobro zavedanje, da so odpadki problem, ki bi se ga dalo reševati bolje; slabša
seznanjenost s celotno problematiko odpadkov kot tudi z alternativnimi možnostmi
ravnanja z njimi.

•

Raba prostora – načeloma zelo močno strinjanje oziroma prepričanje, da je preudarna
raba prostora pomembna pri zagotavljanju trajnostnega razvoja; pojavi se vprašanje
razumevanja kompleksnosti pojmov raba prostora in trajnostni razvoj.

•

Gospodarstvo – ne pripisovanje posebnega pomena povezavi med varovanjem okolja in
zaviranjem gospodarske rasti oziroma dokaj močno prepričanje, da varovanje okolja ne
zavira gospodarskega razvoja, ali da je lahko celo njegov spodbujevalec; pripisovanje
mnogo večjega pomena čistemu okolju kot zagotavljanju gospodarske rasti in materialne
blaginje; precejšnje nerazumevanje ali neopredeljenost do vloge politično-ekonomskih
sistemov pri odnosu družbe do okolja.
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•

Znanost – zelo močno prepričanje, da znanstvena spoznanja niso dovolj zakoreninjena v
javnosti; naklonjenost večji prisotnosti strokovnih spoznanj v javnosti oziroma
pogostejšemu in boljšemu obveščanju javnosti o stanju okolja.

•

Mediji – deljena mnenja glede kvalitete medijskega poročanja o okoljski problematiki;
zelo močna naklonjenost ideji o dnevnem poročanju o okoljski problematiki oziroma
prepričanje, da je poročanje o okoljski problematiki zapostavljeno in premalo opazno.

•

Družba – zelo močno pogrešanje ekološko ozaveščevalskih akcij oziroma dojemanje le
teh kot premalo opazne; deljena mnenja glede lastne vpletenosti v procese obremenjevanja
okolja, poraja se vprašanje vzročno-posledičnega zavedanja in razumevanja lastnega
življenjskega sloga pri obremenjevanju okolja; načeloma zmerna pripravljenost na
sodelovanje v množičnih kolektivnih družbeno-ekoloških akcijah; dokaj povprečno,
površinsko zavedanje povezav med potrošniškim načinom življenja in obremenjevanjem
okolja; zelo močno zanimanje za okoljsko problematiko; deljena mnenja glede zniževanja
življenjskega standarda z namenom varovanja okolja; precej prevladujoče mnenje, da je
splošna ekološka zavest prebivalstva nizka oziroma, da je družba slabo ekološko
ozaveščena; zelo prevladujoče mnenje, da je civilna družba premalo vključena v reševanje
okoljskih problemov oziroma, da je njeno delovanje neopazno; zelo močno, optimistično
prepričanje, da je možno navade potrošniške družbe spreminjati v ekološki smeri oziroma
naklonjenost do sprememb, ki bi pripomogle k spreminjanju sedanjih navad potrošniške
družbe; precejšnja neseznanjenost z ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja.

5.3. Lestvica za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva
V postopek izbiranja trditev za vključitev v končno lestvico za merjenje splošne ekološke
ozaveščenosti prebivalstva je bilo vključenih 58 trditev. Iz različnih razlogov sem iz postopka
izločil 12 trditev, za katere sem domneval, da niso najprimernejše za sestavljanje takšne
lestvice. Ti razlogi so:
•
•
•
•
•

težje določljiva usmeritev trditve glede ekološke ozaveščenosti;
preverjanje seznanjenosti in zadovoljstva s stanjem okolja v določenem kraju ali na ožjem
območju;
poizvedovanje po mnenju o odnosu ostalih do okoljski problematik;
poizvedovanje po lastni samovpletenosti v procese obremenjevanja okolja;
domnevno nahajanje posameznih trditev bolj na kakšni drugi dimenziji kot na dimenziji
ekološke ozaveščenosti.

Po izračunanih t testih za vse trditve se je pokazalo, da je za vključitev v končno lestvico
primernih 39 trditev z absolutno vrednostjo t > 2,013. Spodnja meja za vrednost t je bila
opredeljena s stopnjo značilnosti 5% in 46 prostostnimi stopnjami {t0,05(46)=2,013}.
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Tabela 71: Vse trditve, ki so primerne za uvrstitev v lestvico za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti
prebivalstva (t ≥ 2,254)
#

t

TRDITVE
Tovarne kemičnih izdelkov, železarne, cementarne in podobni industrijski objekti bi morali biti
-8,411
zaradi narave svojega dela upravičeni do milejših oblik spoštovanja zakona.

1.

27.

2.

18.

-7,927 Škoda v okolju, ki jo povzroči sečnja gozdov na zavarovanih območjih, je minimalna.

3.

23.

V dobro čistega zraka bi moral biti promet v središčih mest omejen na javni prevoz in na ekološka
6,543
vozila.

4.

51.

-5,962 Zagotavljanje gospodarske rasti in blaginje prebivalstva se mi zdi pomembnejše kot čisto okolje.

5.

56.

5,941 Zanima me okoljska problematika.

6.

69.

Ekološke čistilne akcije bi morale biti javne, katerih bi se proti plačilu lahko udeleževali prostovoljci
5,168
in brezposelni.

7.

41.

5

Zavarovana območja bi morali ohranjati v obstoječem, kar se da prvobitnem stanju.

8.

49.

Ugotovitve znanstvenikov o uničujočih vplivih človeka na posamezne elemente okolja niso dovolj
4,977
zakoreninjene v javnosti.

9.

36.

4,846 Kakovost gozdov je pomembna za splošno stanje kakovosti okolja.
Prekomerna krčenje gozdov se mi ne zdi problematično, saj je možno s pogozdovanjem gozdove
relativno hitro obnoviti.
Reke bi morale biti namenjene rekreativni in turistični rabi prej kot za izpuste industrijskih in
gospodinjskih odplak.
Kemikalije, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti, bi morale biti popolnoma izločene iz
proizvodnih dejavnosti.
Turistične dejavnosti, ki ogrožajo in vznemirjajo ogrožene rastlinske in živalske vrste, bi morale biti
na izbranih območjih prepovedane.

TEMA
industrija
gozdovi (G)
ozračje
gospodarstvo
družba
družba (odpadki)
zavarovana območja
znanost
gozdovi

10.

37.

-4,41

11.

15.

4,376

12.

1.

4,316

13.

16.

4,307

14.

54.

4,146 Če bi se množično odpovedali vožnji z avtomobilom, bi bil pripravljen sodelovati.

družba

15.

65.

4,136 O okolju in okoljskih problemih bi glavni mediji morali poročati vsak dan.

mediji

16.

6.

Območja podtalnice in kraških vodonosnikov, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala biti strogo
3,984
zaščitena.

viri pitne vode

17.

29.

3,918 Preudarna raba prostora se mi zdi pomembna pri zagotavljanju trajnostnega razvoja.

raba prostora

18.

57.

3,877 Pripravljen bi se bil odpovedati delu dohodka, če bi to pripomoglo k čistejšemu okolju.

družba

19.

17.

Območja podtalnice, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala imeti prednost pred kmetijsko rabo
3,812
prostora oz. bi se maral na območjih podtalnice izvajati le ekološki način kmetovanja.

20.

63.

3,773 Pri rabi prostora gre večkrat za zmago kapitala močnejšega nad šibkejšim.*

21.

24.

3,728 Promet v mestih preveč onesnažuje ozračje.

22.

22.

Kemikalije, s katerimi se dandanes v intenzivnem načinu kmetovanja povečuje donos, so
-3,513
ekološko sprejemljive.

23.

28.

-3,495 Lov na živalske vrste za znanstvene namene se mi zdi opravičljiv, sprejemljiv.

24.

62.

3,468 Rešitev pri oskrbi z energijo ni v gradnji novih elektrarn, ampak v varčevanju z energijo.

25.

45.

-3,369 Odpadki so problem, ki ga družba rešuje po svojih najboljših močeh.

26.

50.

3,348 Akcije ekološkega ozaveščanja prebivalstva so premalo opazne.

27.

8.

-3,305 Reke so primeren kraj za izpust gospodinjskih in industrijskih odplak.

površinski vodotoki

28.

13.

3,178 Na zavarovanih območjih bi morala biti prepovedana kakršnakoli gradnja.

zavarovana območja

29.

59.

-3,168

30.

26.

3,12

31.

7.

3,002 Zavarovana območja so zaradi človekove dejavnosti čedalje bolj ogrožena.

zavarovana območja

32.

42.

2,966 Slovenske reke so prekomerno onesnažene.

površinski vodotoki

33.

32.

Strinjam se z idejo o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v Evropi na račun selitve industrije v
-2,935
države v razvoju oziroma v manj razvite države.

industrija (G)

34.

19.

-2,885 Na slovenski obali bi lahko razvijali množični turizem.

morje in obala

35.

5.

2,862 Avtomobilska industrija sodi med glavne krivce za onesnaževanje ozračja.

industrija (G)

36.

67.

2,813 Civilna družba je premalo vključena v reševanje okoljskih problemov.

družba

37.

30.

-2,586 Gradnja cest in avtocest se mi zdi sprejemljiv poseg v prostor.

promet

38.

14.

2,454 Funkcija zavarovanih območij bi morala biti ohranjanja biodiversitete in ne turistično trženje.

turizem

39.

68.

2,254

Če so jedrske poskuse pred desetletji lahko izvajale razvite države, potem jih zdaj lahko tudi še
nerazvite države.
Turistični in rekreacijski objekti, ki so v neskladju z ekološkimi standardi, ne bi smeli biti plasirani v
prostor.

Vsakodnevne navade potrošniške družbe bi se dalo spremeniti v takšni smeri, da bi vsi skupaj
manj obremenjevali okolje.

gozdovi (G)
površinski vodotoki
ozonska plast (G)
turizem

kmetijstvo
raba prostora
ozračje
kmetijstvo
biotska raznovrstnost
energetika
odpadki (družba)
družba

energetika (G)
turizem

družba

* trditev je bila predhodno izključena iz postopka sestavljanja lestvice za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti
prebivalstva
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Likertova metoda sestavljanja lestvice predvideva, da se v končno lestvico uvrsti od 10 do 20
ustreznih trditev. Glede na to, da gre za preizkus metode za sestavljanje lestvice za merjenje
ekološke ozaveščenosti prebivalstva, in izhajajoč iz dejstva, da je bil izbor trditev za
vprašalnik narejen tudi z namenom ugotavljanja okvirnih laičnih mnenj glede različnih
okoljskih problematik, je sestavljena lestvica teoretično primerna zgolj za merjenje splošne
ekološke ozaveščenosti prebivalstva. Zaradi kompleksnosti okoljske problematike jo je
smiselno sestavljati iz maksimalno predvidenega števila ustreznih trditev.
Podobno kot pri postopku izbiranja trditev za vključitev v končno lestvico bi se, glede na
usmerjenost posamezne trditve, tudi tukaj stališča najprej točkovala od 1-5, vrednosti bi se
nato seštele, vsota pa delila s številom trditev, vključenih v lestvico. Na 5 stopenjski lestvici
bi se potem lahko merilo stopnjo splošne ekološke ozaveščenosti anketirancev, na primer od
vrednosti 1 – zelo slaba ozaveščenost, vrednosti okoli 2 – slaba ozaveščenost, vrednosti okoli
3 – zmerna ozaveščenost, okoli 4 – dobra ozaveščenost, do vrednosti 5 – zelo dobra ekološka
ozaveščenost.
Pri izboru ustreznih trditev za oblikovanje končne lestvice je potrebno najti primerno
ravnovesje med težnjo po izboru takšnih trditev, ki najbolje kažejo na razlike med stališči
primerjalnih skupin, in s katerimi bi se dalo ekološko ozaveščenost tudi najbolje meriti, ter
težnjo po ustreznem izboru trditev, s katerimi bi se zagotovilo čim večjo vsebinsko pestrost
oziroma zastopanost različnih okoljskih problematik v lestvici.
Ker ustrezne trditve pokrivajo različne okoljske problematike se lahko v postopku izbiranja
trditev za končno lestvico, v primeru, da težimo k izboru statistično najbolj razločevalnih
trditev, izgubljajo posamezne okoljske problematike različnih tematskih in prostorskih ravni.
Posledično lahko prihaja do nesorazmerne zastopanosti posameznih okoljskih problematik v
njej, kar lahko v vsebinskem smislu lestvico za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti
precej okrni.
Za primer poglejmo kakšno lestvico dobimo, če vanjo uvrstimo 20 najustreznejših trditev. Te
trditve imajo vrednost t absolutno ≥ 3,728. Statistična razlika med stališči primerjalnih skupin
se je prav pri teh trditvah pokazala kot najznačilnejša, tako da bi bila zgolj s statističnega
vidika takšna lestvica najprimernejša za merjenje ekološke ozaveščenosti prebivalstva.
Tabela 72: Najprimernejših 20 trditev za uvrstitev v lestvico za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti
prebivalstva (t≥3,728)
#
1.

27.

t

TRDITVE
Tovarne kemičnih izdelkov, železarne, cementarne in podobni industrijski objekti bi morali biti
-8,411
zaradi narave svojega dela upravičeni do milejših oblik spoštovanja zakona.

2.

18.

-7,927 Škoda v okolju, ki jo povzroči sečnja gozdov na zavarovanih območjih, je minimalna.

3.

23.

6,543

4.

51.

-5,962 Zagotavljanje gospodarske rasti in blaginje prebivalstva se mi zdi pomembnejše kot čisto okolje.

5.

56.

5,941 Zanima me okoljska problematika.

6.

69.

Ekološke čistilne akcije bi morale biti javne, katerih bi se proti plačilu lahko udeleževali prostovoljci
5,168
in brezposelni.

7.

41.

5

V dobro čistega zraka bi moral biti promet v središčih mest omejen na javni prevoz in na ekološka
vozila.

Zavarovana območja bi morali ohranjati v obstoječem, kar se da prvobitnem stanju.

8.

49.

Ugotovitve znanstvenikov o uničujočih vplivih človeka na posamezne elemente okolja niso dovolj
4,977
zakoreninjene v javnosti.

9.

36.

4,846 Kakovost gozdov je pomembna za splošno stanje kakovosti okolja.

10.

37.

11.

15.

Prekomerna krčenje gozdov se mi ne zdi problematično, saj je možno s pogozdovanjem gozdove
-4,41
relativno hitro obnoviti.
Reke bi morale biti namenjene rekreativni in turistični rabi prej kot za izpuste industrijskih in
4,376
gospodinjskih odplak.

TEMA
(dodatno zajeta tema)
industrija
gozdovi (zavarovana
območja) (G)
ozračje (promet)
gospodarstvo
družba
družba (odpadki)
zavarovana območja
znanost
gozdovi
gozdovi (G)
površinski vodotoki
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Kemikalije, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti, bi morale biti popolnoma izločene iz
proizvodnih dejavnosti.
Turistične dejavnosti, ki ogrožajo in vznemirjajo ogrožene rastlinske in živalske vrste, bi morale biti
4,307
na izbranih območjih prepovedane.
4,316

ozonska plast
(industrija) (G)
turizem (zavarovana
območja)

12.

1.

13.

16.

14.

54.

4,146 Če bi se množično odpovedali vožnji z avtomobilom, bi bil pripravljen sodelovati.

15.

65.

4,136 O okolju in okoljskih problemih bi glavni mediji morali poročati vsak dan.

16.

6.

Območja podtalnice in kraških vodonosnikov, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala biti strogo
3,984
zaščitena.

viri pitne vode

17.

29.

3,918 Preudarna raba prostora se mi zdi pomembna pri zagotavljanju trajnostnega razvoja.

raba prostora

18.

57.

3,877 Pripravljen bi se bil odpovedati delu dohodka, če bi to pripomoglo k čistejšemu okolju.

19.

17.

3,812

20.

24.

3,728 Promet v mestih preveč onesnažuje ozračje.

Območja podtalnice, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala imeti prednost pred kmetijsko rabo
prostora oz. bi se maral na območjih podtalnice izvajati le ekološki način kmetovanja.

družba (promet)
mediji

družba
kmetijstvo (viri pitne
vode)
ozračje (promet)

V tem primeru je od 20-ih različnih tem oziroma posameznih okoljskih problematik
zastopanih le 14 (gledano po tem, kako so posamezne okoljske problematike razdeljene po
tematskih sklopih) oziroma 16, če upoštevamo tudi dodatne teme, ki jih posamezne trditve
zajemajo. Popolnoma nezastopane so različne problematike s področja klimatskih sprememb,
morja in obale, biotske raznovrstnosti in energetike, medtem ko prevladujejo okoljske
problematike s področja gozdov, zavarovanih območij, ozračja, prometa in družbe. Zaradi
vsebinske neuravnoteženosti bi lahko domnevali, da takšna lestvica naj ne bi bila najbolj
primerna za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva.
Glede na zastopanost posameznih trditev upoštevajoč različne prostorske ravni, ki jih
posamezne okoljske problematike pokrivajo, lahko ugotovimo, da je v lestvico vključenih 8
splošnih trditev, pri katerih je prostorsko raven nemogoče opredeliti, 3 trditve se nanašajo na
okoljske problematike na globalni ravni (G), pri 9-ih trditvah pa bi lahko prostorsko raven
opredelili kot regionalno ali državno. Nezastopane so trditve, ki pokrivajo nižje prostorske
ravni, saj so bile v postopku sestavljanja lestvice izključene iz širšega izbora primernih trditev
oziroma označene kot neprimerne za sestavljanje lestvice za merjenje splošne ekološke
ozaveščenosti prebivalstva na širšem območju.
Glede na to, da je za uvrstitev v končno lestvico primernih 39 trditev, se lahko težnji po čim
večji vsebinski pestrosti končne lestvice približujemo z enakomernim vključevanjem trditev,
ki zadevajo različne okoljske problematike. Pri tem velja stremeti k uravnoteženemu izboru
med trditvami, ki so se pokazale kot statistično najprimernejše in trditvami, ki bi zagotovile
zastopanost različnih okoljskih problematik v lestvici.
Ob pretiranem nagibanju k izbiranju trditev, ki bi pokrivale čim širši spekter različnih
okoljskih problematik, se lahko izgublja smisel lestvice, ki bi naj merila nek pojav na podlagi
izbora takšnih trditev, pri katerih se razlika med stališči primerjalnih skupin pokaže kot čim
bolj statistično značilna. Do tega lahko prihaja toliko bolj, kolikor pogosteje se pri uvrščanju
posameznih trditev v končno lestvico, v težnji po zagotavljanju njene vsebinske pestrosti,
pomikamo proti dnu nabora vseh primernih trditev za uvrstitev vanjo.
Izbor trditev za vključitev v končno lestvico je tako, z vidika zagotavljanja vsebinske pestrosti
pri lestvicah za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva, v določeni meri tudi
subjektivno pogojen.
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Tabela 73: Primer subjektivnega izbora 20-ih ustreznih trditev za uvrstitev v lestvico za merjenje splošne
ekološke ozaveščenosti prebivalstva.
#

t

TRDITVE
V dobro čistega zraka bi moral biti promet v središčih mest omejen na javni prevoz in na ekološka
6,543
vozila.

3.

23.

4.

51.

-5,962 Zagotavljanje gospodarske rasti in blaginje prebivalstva se mi zdi pomembnejše kot čisto okolje.

5.

56.

5,941 Zanima me okoljska problematika.

7.

41.

5

Zavarovana območja bi morali ohranjati v obstoječem, kar se da prvobitnem stanju.
Ugotovitve znanstvenikov o uničujočih vplivih človeka na posamezne elemente okolja niso dovolj
zakoreninjene v javnosti.
Prekomerna krčenje gozdov se mi ne zdi problematično, saj je možno s pogozdovanjem gozdove
relativno hitro obnoviti.
Reke bi morale biti namenjene rekreativni in turistični rabi prej, kot za izpuste industrijskih in
gospodinjskih odplak.
Kemikalije, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti, bi morale biti popolnoma izločene iz
proizvodnih dejavnosti.
Turistične dejavnosti, ki ogrožajo in vznemirjajo ogrožene rastlinske in živalske vrste, bi morale biti
na izbranih območjih prepovedane.

8.

49.

4,977

10.

37.

-4,41

11.

15.

4,376

12.

1.

4,316

13.

16.

4,307

14.

54.

4,146 Če bi se množično odpovedali vožnji z avtomobilom, bi bil pripravljen sodelovati.

15.

65.

4,136 O okolju in okoljskih problemih bi glavni mediji morali poročati vsak dan.

19.

17.

22.

22.

Območja podtalnice, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala imeti prednost pred kmetijsko rabo
3,812
prostora oz. bi se maral na območjih podtalnice izvajati le ekološki način kmetovanja.
Kemikalije, s katerimi se dandanes v intenzivnem načinu kmetovanja povečuje donos, so
-3,513
ekološko sprejemljive.

23.

28.

-3,495 Lov na živalske vrste za znanstvene namene se mi zdi opravičljiv, sprejemljiv.

24.

62.

3,468 Rešitev pri oskrbi z energijo ni v gradnji novih elektrarn, ampak v varčevanju z energijo.

25.

45.

-3,369 Odpadki so problem, ki ga družba rešuje po svojih najboljših močeh.

26.

50.

3,348 Akcije ekološkega ozaveščanja prebivalstva so premalo opazne.

30.

26.

33.

32.

34.

19.

TEMA
(dodatno zajeta tema)
ozračje (promet)
gospodarstvo
družba
zavarovana območja
znanost
gozdovi (G)
površinski vodotoki
ozonska plast
(industrija) (G)
turizem (zavarovana
območja)
družba (promet)
mediji
kmetijstvo (viri pitne
vode)
kmetijstvo
biotska raznovrstnost
(znanost)
energetika
odpadki (družba)
družba

Turistični in rekreacijski objekti, ki so v neskladju z ekološkimi standardi, ne bi smeli biti plasirani v
3,12
turizem (raba prostora)
prostor.
Strinjam se z idejo o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v Evropi na račun selitve industrije v industrija (klimatske
-2,935
države v razvoju oziroma v manj razvite države.
spremembe) (G)
-2,885 Na slovenski obali bi lahko razvijali množični turizem.

morje in obala (turizem)

V tej lestvici so zajete različne okoljske problematike s 16-ih tematskih sklopov. Če se
upošteva tudi teme, ki jih trditve dodatno zajemajo, pa so pokriti vsi tematski sklopi. Lestvica
je vsebinsko pestrejša oziroma je v njej zastopanih več različnih okoljskih problematik. S tega
vidika bi bila tako primernejša za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva kot
prejšnja lestvica.
Z vidika zastopanosti posameznih okoljskih problematik glede na njihovo prostorsko
razsežnost je lestvica sestavljena podobno kot prejšnja. Pri 7 trditvah je prostorski vidik
nemogoče opredeliti, 3 trditve pokrivajo različne okoljske problematike na globalni ravni, 10
trditev pa različne okoljske problematike na regionalni oziroma državni ravni.
Pri sestavljanju lestvic za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva je končen
izbor vseh statistično primernih trditev v veliki meri odvisen tudi od začetnega, subjektivnega
izbora vseh trditev, ki jih vključimo v postopek preverjanja ali posamezne trditve ležijo na
dimenziji, ki jo želimo meriti.
Začetni izbor je razumljivo odvisen tudi od namenov in ciljev, ki jih želimo s sestavljanjem
lestvic za merjenje ekološke ozaveščenosti prebivalstva doseči. Ker je subjektivni dejavnik v
precejšnji meri prisoten tudi pri uvrščanju ustreznih trditev v končne lestvice za merjenje
ekološke ozaveščenosti prebivalstva, je sestavljanje takšnih lestvic v precejšnji meri odvisno
tudi od avtorjevega dojemanja kompleksnosti okoljske problematike in občutka za
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sestavljanje bodisi lestvic za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva, njenih
konkretnejših oblik ali lestvic za merjenje posameznih komponent ekološke zavesti.
Zaradi kompleksnosti okoljske problematike je pri sestavljanju lestvic za merjenje splošne
ekološke ozaveščenosti prebivalstva potrebna določena previdnost. Kot kaže se namreč v
primeru težnje po izboru najbolj razločevalnih trditev rado zgodi, da kakšna problematika
izostane oziroma ni vključena v lestvico. V primeru vsebinskega uravnavanja lestvic in
posledično pomikanja proti dnu nabora ustreznih trditev, pa se z izbiranjem statistično manj
primernih trditev izgublja trditve, pri katerih se je statistična razlika med stališči primerjalnih
skupin pokazala kot najznačilnejša.
Čeprav ne gre povsem zanemariti pomena vsebinskega uravnavanja lestvic za merjenje
splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva, lahko pretiravanje v tej smeri postavi pod
vprašaj primernost in smiselnost celotne lestvice, ki bi naj merila nek pojav na podlagi izbora
takšnih trditev, pri katerih se statistična razlika med stališči primerjalnih skupin pokaže kot
čim bolj značilna.
Tako bi veljalo za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti preizkusiti metodo sestavljanja
oziroma seštevanja posameznih lestvic, ki bi merile ekološko ozaveščenost prebivalstva glede
posameznih okoljskih problematik ter posamezne komponente ekološke zavesti oziroma
njihove indikatorje.
Posamezne lestvice bi se lahko sestavljale iz manjšega števila trditev. Zaradi osredotočenosti
na posamezne, prostorsko in tematsko opredeljene okoljske problematike ter posamezne
komponente ekološke zavesti, pa bi se z njimi lahko bolj nazorno merilo ekološko
ozaveščenost prebivalstva glede konkretnejših okoljskih problematik.
Z ozirom na namene in cilje merjenja različnih segmentov ekološke ozaveščenosti družbe bi
se posamezne lestvice lahko poljubno seštevale. Sestavljene lestvice bi se tako lahko pokazale
kot primernejše za merjenje splošne ekološke ozaveščenosti prebivalstva ter kompleksnejših
oblik ekološke ozaveščenosti prebivalstva glede različnih okoljskih problematik različnih
prostorskih razsežnosti.
Tako sestavljene kot posamezne lestvice bi bilo smiselno uporabljati tudi za primerjavo
splošne ekološke ozaveščenosti, kompleksnejših oblik ekološke ozaveščenosti in ekološke
ozaveščenosti glede konkretnih okoljskih problematik med prebivalci posameznih naselij,
območij, pokrajin, regij, držav, ipd.
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6. SUMMARY
Deriving from strategic orientation from the Resolution of National environment protection
programme 2005-2012, that the environmental awaring of society is one of the fundamental
supporting step in achiving the goals of sustainable development, the model of environmental
awaring of society was made. Model includes the elements of one-way and two-way
communication about environmental problems between the factors of informing and the laic
public through the mass and through the advertising media.
An idea of two-way communication about environmental problems between the expert and
the laic public is exposed. Two-way communication could be achieved with researches of
environmental awareness of population and informing and awaring the society through
advertising media.
The use of such model would be reasonable in case the longitudinal researches of
environmental awareness of population about different environmental problems on different
spatial levels were made. On the basis of these and the fundamental cognizances and facts
about the environmental problems, the active environmental awaring of society on different
spatial levels could be then taking the place, through mass but mostly through advertising
media. In spatial dispersed and heterogeneous awaring and informing the use of advertising
media is more logical and reasonable because with them it is easier to aware and inform the
population about different environmental problems on different areas and spatial levels. With
that method of environmental awaring, the population could be informed about the problems
that are directly and indirectly concerning them on local and higher spatial levels, both by
taking into consideration the old principle "think globally, act locally".
By the context of the model the explorative study of environmental awareness of population
on broader region of Maribor is implied. The aims were directed in inquiry of general opinion
of population about environment and environmental problems, inquiry of frame public
opinion about different environmental problems on different spatial levels, testing the method
of likert scaling for making the scale for measuring the general environmnental awareness of
population and to value the scale according to representation of different environmental
problems in it from thematic and spatial point of view.
Because of the general purpose of explorative studies, which is making the first step in getting
to know with specific issues, and theirs permission for less systematic procedures of
collecting and analysing information and data, the concluding findings should be considered
as frame starting-points and orientation for further explorative or more deep (descriptive and
explicative) researches about environmental awareness of population concerning different
environmental problems on different areas and spatial levels. Because of unrepresentative
sample the statistical presumption from sample to population is impossible.
Regarding the general opinion about environment and environmental problems, we presume
that: the local population in general is aware of environment degradation problems; that the
population is more aware of environmental problems that they are directly connected with,
either in time or in space, and less aware of environmental problems that are timely and
spatially distant or more complex and latent; that the local population is in favor for active
solving of environmental problems and that in expressing of position concernig conflicts of
interests between driving-forces of environment degradation and environment protection, they
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take into account their interests, comfort and benefits that are being offered by some of the
activities of social and economic interest.
Presumptions about frame public opinion or frame environmental awareness of population
regarding different environmental problems on different spatial levels refer to the elements of
environment, driving-forces of environmental degradation and other factors connected with
environmental problems. Presumptions are presented within the following themes: ozone
layer, climate change, atmosphere, costal areas, surface water, fresh water, forests,
biodiversity, protected areas, agriculture, industry, energetics, traffic, tourism, waste, land use,
economy, science, media, society.
We composed two scales for measuring the general environmental awareness of population.
First one was composed out of 20 statements, at which the difference between the expressed
positions of two comparative groups has been shown as statistically the most significant. The
main problem in making the scale out of statistically the most appropriate statements was that
not as many environmental problems as could be was included into the scale and therefore it
may be inappropriate for measuring the general environmental awareness of population. At
composing the second scale we included 20 statistically suitable statements, with which more
different environmental problems of different themes and different spatial levels were
included into it. The main problem in making the thematic heterogeneous scales regarding
inclusion of different environmental problems of different spatial levels was that by making
this scale we lost some statements at which the difference between the position of two
comparative groups has been shown as statistically the most significant. Therefore is at
making the scale in this case required the use of specific balance between incuding
statistically the most suitable statements and the statements with which the appropriate
thematic and spatial heterogeneousness of the scale for measuring the general environmental
awareness of population could be achived.
Hence complexity of environmental problems follows that in the further researches it would
be worth trying to test the method of making the scales for measuring the general
environmental awareness out of separate scales for measuring environmental awareness of
population about separate environmental problems of different spatial levels and out of scales
for measuring separate components or indicators of environmental awareness. Such scales
might be more appropriate for measuring and comparison of more complex forms of
environmental awareness and also general environmental awareness of population between
different towns, areas, regions, landscapes, states etc.
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8. SEZNAM PRILOG
Histogrami
1. Kemikalije, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti, bi morale biti popolnoma izločene iz proizvodnih
dejavnosti.
2. Proti klimatskim spremembam se lahko učinkoviteje, kot s spoštovanjem določil Kjotskega protokola, borimo
z uvajanjem novih tehnologij.
3. Takojšnje prenehanje spuščanja toplogrednih plinov v ozračje bi zaustavilo proces spreminjanja podnebja.
4. Če je prekomerna sečnja gozdov potrebna za preživetje lesne industrije, se mi zdi opravičljiva.
5. Avtomobilska industrija sodi med glavne krivce za onesnaževanje ozračja.
6. Območja podtalnice in kraških vodonosnikov, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala biti strogo zaščitena.
7. Zavarovana območja so zaradi človekove dejavnosti čedalje bolj ogrožena.
8. Reke so primeren kraj za izpust gospodinjskih in industrijskih odplak.
9. Turistična izraba vodnih površin se mi zdi edino sprejemljivo obremenjevanje vodnih ekosistemov.
10. Ogroženim živalskim vrstam, ki imajo nizko rodnost, naj pri razmnoževanju pomagajo znanstveniki.
11. Če posamezna živalska vrsta ogroža drugo živalsko vrsto, ki je hrana tudi človeku, je človek upravičen do
načrtnega uravnavanja števila populacije prve.
12. Območja, ki so rodovitna (primerna za kmetijsko rabo), bi moral biti trajno zaščitena.
13. Na zavarovanih območjih bi morala biti prepovedana kakršnakoli gradnja.
14. Funkcija zavarovanih območij bi morala biti ohranjanja biodiversitete in ne turistično trženje.
15. Reke bi morale biti namenjene rekreativni in turistični rabi prej kot za izpuste industrijskih in gospodinjskih
odplak.
16. Turistične dejavnosti, ki ogrožajo in vznemirjajo ogrožene rastlinske in živalske vrste, bi morale biti na
izbranih območjih prepovedane.
17. Območja podtalnice, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala imeti prednost pred kmetijsko rabo prostora oz. bi
se maral na območjih podtalnice izvajati le ekološki način kmetovanja.
18. Škoda v okolju, ki jo povzroči sečnja gozdov na zavarovanih območjih, je minimalna.
19. Na slovenski obali bi lahko razvijali množični turizem.
20. Gradnja elektrarn na obnovljive vire energije se mi zdi bolj smiselna, kot vzpostavljanje novih zavarovanih
območij.
21. Intenzivno kmetijstvo je prevelik porabnik vode.
22. Kemikalije, s katerimi se dandanes v intenzivnem načinu kmetovanja povečuje donos, so ekološko
sprejemljive.
23. V dobro čistega zraka bi moral biti promet v središčih mest omejen na javni prevoz in na ekološka vozila.
24. Promet v mestih preveč onesnažuje ozračje.
25. Skupna odlagališča odpadkov ali deponije se mi zdijo nujen poseg v prostor.
26. Turistični in rekreacijski objekti, ki so v neskladju z ekološkimi standardi, ne bi smeli biti plasirani v prostor.
27. Tovarne kemičnih izdelkov, železarne, cementarne in podobni industrijski objekti bi morali biti, zaradi
narave svojega dela, upravičeni do milejših oblik spoštovanja zakona.
28. Lov na živalske vrste za znanstvene namene se mi zdi opravičljiv, sprejemljiv.
29. Preudarna raba prostora se mi zdi pomembna pri zagotavljanju trajnostnega razvoja.
30. Gradnja cest in avtocest se mi zdi sprejemljiv poseg v prostor.
31. Na Pohorju bi dal razvoju turizma prednost pred vzpostavitvijo regijskega parka.
32. Strinjam se z idejo o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v Evropi na račun selitve industrije v države v
razvoju oziroma v manj razvite države.
33. Na nekatere rastlinske in živalske vrste našega planeta lahko klimatske spremembe bistveno bolj vplivajo kot
na človeka.
34. Klimatske spremembe prinašajo razvoj drugih gospodarskih dejavnosti.
35. Klimatske spremembe s seboj ne prinašajo samo slabih stvari.
36. Kakovost gozdov je pomembna za splošno stanje kakovosti okolja.
37. Prekomerna krčenje gozdov se mi ne zdi problematično, saj je možno s pogozdovanjem gozdove relativno
hitro obnoviti.
38. Zadovoljen sem s kvaliteto pitne vode, ki teče iz pipe.
39. Menim, da je kvaliteta podtalnice zaenkrat še dovolj dobra.
40. V kraju, kjer živim, se mi zdi splošno stanje kakovosti ozračja problematično.
41. Zavarovana območja bi morali ohranjati v obstoječem, kar se da prvobitnem stanju.
42. Slovenske reke so prekomerno onesnažene.
43. Živalski vrtovi bi morali imeti čim več živalskih vrst, saj so le tako zanimivi za potencialne obiskovalce.
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44. Menim, da današnjo družbo odpadki gospodinjstev ne skrbijo preveč.
45. Odpadki so problem, ki ga družba rešuje po svojih najboljših močeh.
46. Varovanje okolja zavira gospodarski razvoj.
47. Ne Kjotski protokol, ne uvajanje novih tehnologij, ne moreta več preprečiti klimatskih sprememb.
48. Zmanjševanje emisij škodljivih plinov v prometu se mi zdi pomembnejše od zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov po Kjotskem protokolu.
49. Ugotovitve znanstvenikov o uničujočih vplivih človeka na posamezne elemente okolja niso dovolj
zakoreninjene v javnosti.
50. Akcije ekološkega ozaveščanja prebivalstva so premalo opazne.
51. Zagotavljanje gospodarske rasti in blaginje prebivalstva se mi zdi pomembnejše kot čisto okolje.
52. S politično-ekonomskim sistemom je določeno kako družba skrbi za okolje.
53. Sem med tistimi, ki s svojimi navadami in dejanji bolj malo prispeva k obremenjevanju okolja.
54. Če bi se množično odpovedali vožnji z avtomobilom, bi bil pripravljen sodelovati.
55. Potrošniške družbe so tiste, ki najbolj obremenjujejo okolje.
56. Zanima me okoljska problematika.
57. Pripravljen bi se bil odpovedati delu dohodka, če bi to pripomoglo k čistejšemu okolju.
58. Znanstveniki velikokrat pretiravajo o škodljivih vplivih človekovega delovanja na okolje.
59. Če so jedrske poskuse pred desetletji lahko izvajale razvite države, potem jih zdaj lahko tudi še nerazvite
države.
60. Podpiram jedrske poskuse za civilne namene.
61. Zadovoljen sem s sistemom zbiranja odpadkov v našem kraju.
62. Rešitev pri oskrbi z energijo ni v gradnji novih elektrarn, ampak v varčevanju z energijo.
63. Pri rabi prostora gre večkrat za zmago kapitala močnejšega nad šibkejšim.
64. Mediji dovolj dobro poročajo o okoljski problematiki.
65. O okolju in okoljskih problemih bi glavni mediji morali poročati vsak dan.
66. Splošna ekološka zavest prebivalstva je nizka.
67. Civilna družba je premalo vključena v reševanje okoljskih problemov.
68. Vsakodnevne navade potrošniške družbe bi se dalo spremeniti v takšni smeri, da bi vsi skupaj manj
obremenjevali okolje.
69. Ekološke čistilne akcije bi morale biti javne, katerih bi se proti plačilu lahko udeleževali prostovoljci in
brezposelni.
70. Večina ljudi ne ve, da ima uzakonjeno pravico do bivanja v čistem okolju.

Vprašalnik
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1. Kemikalije, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti, bi morale biti
popolnoma izločene iz proizvodnih dejavnosti.

5. Avtomobilska industrija sodi med glavne krivce za onesnaževanje
ozračja.
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2. Proti klimatskim spremembam se lahko učinkoviteje, kot s
spoštovanjem določil Kjotskega protokola, borimo z uvajanjem
novih tehnologij.

6. Območja podtalnice in kraških vodonosnikov, ki zagotavljajo pitno
vodo, bi morala biti strogo zaščitena.
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3. Takojšnje prenehanje spuščanja toplogrednih plinov v ozračje bi
zaustavilo proces spreminjanja podnebja.

7. Zavarovana območja so zaradi človekove dejavnosti čedalje bolj
ogrožena.
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4. Če je prekomerna sečnja gozdov potrebna za preživetje lesne
industrije, se mi zdi opravičljiva.

8. Reke so primeren kraj za izpust gospodinjskih in industrijskih
odplak.
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9. Turistična izraba vodnih površin se mi zdi edino sprejemljivo
obremenjevanje vodnih ekosistemov.

13. Na zavarovanih območjih bi morala biti prepovedana kakršnakoli
gradnja.
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10. Ogroženim živalskim vrstam, ki imajo nizko rodnost, naj pri
razmnoževanju pomagajo znanstveniki.

14. Funkcija zavarovanih območij bi morala biti ohranjanja
biodiversitete in ne turistično trženje.
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11. Če posamezna živalska vrsta ogroža drugo živalsko vrsto, ki je
hrana tudi človeku, je človek upravičen do načrtnega
uravnavanja števila populacije prve.

15. Reke bi morale biti namenjene rekreativni in turistični rabi prej,
kot za izpuste industrijskih in gospodinjskih odplak.
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12. Območja, ki so rodovitna (primerna za kmetijsko rabo), bi moral
biti trajno zaščitena.

16. Turistične dejavnosti, ki ogrožajo in vznemirjajo ogrožene
rastlinske in živalske vrste, bi morale biti na izbranih območjih
prepovedane.
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17. Območja podtalnice, ki zagotavljajo pitno vodo, bi morala imeti
prednost pred kmetijsko rabo prostora oz. bi se maral na
območjih podtalnice izvajati le ekološki način kmetovanja.

21. Intenzivno kmetijstvo je prevelik porabnik vode.
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18. Škoda v okolju, ki jo povzroči sečnja gozdov na zavarovanih
območjih, je minimalna.

22. Kemikalije, s katerimi se dandanes v intenzivnem načinu
kmetovanja povečuje donos, so ekološko sprejemljive.
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19. Na slovenski obali bi lahko razvijali množični turizem.

23. V dobro čistega zraka bi moral biti promet v središčih mest
omejen na javni prevoz in na ekološka vozila.
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20. Gradnja elektrarn na obnovljive vire energije se mi zdi bolj
smiselna, kot vzpostavljanje novih zavarovanih območij.

24. Promet v mestih preveč onesnažuje ozračje.
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25. Skupna odlagališča odpadkov ali deponije se mi zdijo nujen poseg
v prostor.

29. Preudarna raba prostora se mi zdi pomembna pri zagotavljanju
trajnostnega razvoja.
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26. Turistični in rekreacijski objekti, ki so v neskladju z ekološkimi
standardi, ne bi smeli biti plasirani v prostor.

30. Gradnja cest in avtocest se mi zdi sprejemljiv poseg v prostor.
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27. Tovarne kemičnih izdelkov, železarne, cementarne in podobni
industrijski objekti bi morali biti, zaradi narave svojega dela,
upravičeni do milejših oblik spoštovanja zakona.

31. Na Pohorju bi dal razvoju turizma prednost pred vzpostavitvijo
regijskega parka.
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28. Lov na živalske vrste za znanstvene namene se mi zdi opravičljiv,
sprejemljiv.
60

32. Strinjam se z idejo o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v
Evropi na račun selitve industrije v države v razvoju oziroma v
manj razvite države.
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33. Na nekatere rastlinske in živalske vrste našega planeta lahko
klimatske spremembe bistveno bolj vplivajo kot na človeka.

37. Prekomerna krčenje gozdov se mi ne zdi problematično, saj je
možno s pogozdovanjem gozdove relativno hitro obnoviti.
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34. Klimatske spremembe prinašajo razvoj drugih gospodarskih
dejavnosti.

38. Zadovoljen sem s kvaliteto pitne vode, ki teče iz pipe.
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35. Klimatske spremembe s seboj ne prinašajo samo slabih stvari.

39. Menim, da je kvaliteta podtalnice zaenkrat še dovolj dobra.
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36. Kakovost gozdov je pomembna za splošno stanje kakovosti okolja.

40. V kraju, kjer živim, se mi zdi splošno stanje kakovosti ozračja
problematično.
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41. Zavarovana območja bi morali ohranjati v obstoječem, kar se da
prvobitnem stanju.

45. Odpadki so problem, ki ga družba rešuje po svojih najboljših
močeh.
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42. Slovenske reke so prekomerno onesnažene.

46. Varovanje okolja zavira gospodarski razvoj.

40

50

34

35

40

30

40

30

število anketirancev

število anketirancev

20
18

10
8
0
1

2

3

4

24

20

14

10

10

8

0

5

1

2

3

4

5

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

43. Živalski vrtovi bi morali imeti čim več živalskih vrst, saj so le tako
zanimivi za potencialne obiskovalce.

47. Ne Kjotski protokol, ne uvajanje novih tehnologij, ne moreta več
preprečiti klimatskih sprememb.
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44. Menim, da današnjo družbo odpadki gospodinjstev ne skrbijo
preveč.

48. Zmanjševanje emisij škodljivih plinov v prometu se mi zdi
pomembnejše od zmanjševanja emisij toplogrednih plinov po
Kjotskem protokolu.
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49. Ugotovitve znanstvenikov o uničujočih vplivih človeka na
posamezne elemente okolja niso dovolj zakoreninjene v javnosti.

53. Sem med tistimi, ki s svojimi navadami in dejanji bolj malo
prispeva k obremenjevanju okolja.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

50. Akcije ekološkega ozaveščanja prebivalstva so premalo opazne.

54. Če bi se množično odpovedali vožnji z avtomobilom, bi bil
pripravljen sodelovati.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

51. Zagotavljanje gospodarske rasti in blaginje prebivalstva se mi zdi
pomembnejše kot čisto okolje.

55. Potrošniške družbe so tiste, ki najbolj obremenjujejo okolje.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

52. S politično-ekonomskim sistemom je določeno kako družba skrbi
za okolje.

56. Zanima me okoljska problematika.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam
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57. Pripravljen bi se bil odpovedati delu dohodka, če bi to pripomoglo
k čistejšemu okolju.

61. Zadovoljen sem s sistemom zbiranja odpadkov v našem kraju.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

58. Znanstveniki velikokrat pretiravajo o škodljivih vplivih
človekovega delovanja na okolje.

62. Rešitev pri oskrbi z energijo ni v gradnji novih elektrarn, ampak
v varčevanju z energijo.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

59. Če so jedrske poskuse pred desetletji lahko izvajale razvite
države, potem jih zdaj lahko tudi še nerazvite države.

63. Pri rabi prostora gre večkrat za zmago kapitala močnejšega nad
šibkejšim.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

60. Podpiram jedrske poskuse za civilne namene.

64. Mediji dovolj dobro poročajo o okoljski problematiki.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam
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65. O okolju in okoljskih problemih bi glavni mediji morali poročati
vsak dan.

69. Ekološke čistilne akcije bi morale biti javne, katerih bi se proti
plačilu lahko udeleževali prostovoljci in brezposelni.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

66. Splošna ekološka zavest prebivalstva je nizka.

70. Večina ljudi ne ve, da ima uzakonjeno pravico do bivanja v
čistem okolju.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

67. Civilna družba je premalo vključena v reševanje okoljskih
problemov.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,
4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam

68. Vsakodnevne navade potrošniške družbe bi se dalo spremeniti v
takšni smeri, da bi vsi skupaj manj obremenjevali okolje.
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1 - sploh se ne strinjam, 2 - pretežno se ne strinjam, 3 - niti-niti,
4 - pretežno se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam
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