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POVZETEK
V sodobni družbi se vse več posameznikov zaveda potrebe po varovanju Zemlje in njenih virov,
saj se zaradi vpliva človeka na naravo poraja skrb o dolgoročnem obstanku človeštva.
Kapitalistična potrošniška družba nas drži v okvirjih udobja, ki se mu je težko odreči, zato
vseskozi obstaja razkorak med željo po varovanju narave in željo po zadovoljitvi potreb.
Trajnostna pismenost je skupek znanja, stališč, vrednot in ravnanj, ki posameznika opremi za
oblikovanje trajnostnega življenjskega sloga. Trajnostni razvoj zahteva aktivno participacijo,
medtem ko od izobraženih ljudi družba pričakuje, da bodo sprejemali dobre odločitve,
oblikovali zglede in razvijali ustrezne prakse za boljšo prihodnost. Z anketo smo preverili
znanje, stališča in ravnanje o trajnostnem razvoju pri 210 podiplomskih študentih in izračunali
indeks trajnostne pismenosti. Rezultati so pri znanju o trajnostnem razvoju pokazali višje
rezultate kot pri stališčih in ravnanju. Preverili smo tudi odnose in povezave med znanjem,
stališči in ravnanjem ter ugotavljali, ali se med študenti različnih študijskih smeri kažejo razlike
pri stopnji trajnostne pismenosti.
Ključne besede: trajnostna pismenost, znanje, stališča, vedenje, potrošniška družba.

SUMMARY
In modern society, more and more individuals are aware of the need to protect the Earth and its
resources, as concerns arise about the long-term survival of human-kind. The capitalist
consumer society keeps us comfortable with many products that are difficult to give up. We
can identify a gap between the desire to protect nature and the desire to meet our needs.
Sustainable literacy is a set of knowledge, attitudes, values, and behaviors that equip an
individual to create a sustainable lifestyle. Sustainable development requires active
participation and educated people are expected to make good decisions, set an example, and
develop appropriate practices for a better future. The survey was used to check the knowledge,
attitudes, and behavior of 210 postgraduate students and to calculate the Sustainability Literacy
Index. The results showed higher results in the knowledge of sustainable development than in
attitudes and behavior. We also examined the relationships and connections between
knowledge, attitudes, and behavior and determined whether there were differences in the level
of sustainable literacy among students in different fields of study.
Keywords: sustainable literacy, knowledge, values, behavior, consumerism.
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1 UVOD
Koncept trajnostnega razvoja si je v zadnjih tridesetih letih ustvaril precejšnjo prepoznavnost
in prisotnost v naših življenjih. Pojem »trajnost« se uporablja v kontekstih, kjer označuje
»ohranjanje živega«, »nadaljevanje«, »vzdrževanje obstoječega« (Murray in Cotgrave 2007,
2). Leta 1987 je Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED 1987) objavila končno poročilo
z definicijo koncepta, ki se ga omenja kot »Brundtlandina definicija«. Ideja trajnostnega
razvoja je vplivala na politiko, civilno družbo in podjetništvo po celem svetu. Leta 1992 v Riu
so skoraj vse države sprejele odločitev, da bo trajnost postala njihov skupni cilj za prihodnost
človeštva (UNCED 1993). Leta 2015 je svetovna skupnost v Agendi 2030 (UN General
Assembly 2015) določila celovite, konkretne in merljive cilje, ki jih je potrebno doseči do leta
2030. Prve države so se odločile za postopno ukinjanje uporabe premoga; prva avtomobilska
podjetja so razglasila, da bodo dosegla nevtralnost ogljika; prva podjetja so napovedala
poslovanje brez odpadkov. Hkrati se upravičeno porajajo vprašanja po rezultatih vseh teh
diskusij, sporazumov in zavez (Berg 2020, 1). V zadnjem obdobju so številni avtorji (Berg
2020; Boote in Hartmann 2018; Capra 2007; Erčulj 2009; Fadeeva 2007; Holden, Linnerud in
Banister 2017; Kos 2004; Leverton 2017; Šlaus in Jacobs 2011 idr.) iskali razloge za to, da
trajnostni razvoj (v nadaljevanju TR) ni realiziral svojih idej v pričakovanih razsežnostih.
Omenjajo številne omejitve: od tega, da ne moremo predvideti potreb, ki jih bodo imele
prihodnje generacije (Brown 2008, 143; Berg 2020, 20; Šlaus in Jacobs 2011, 3), do tega, da
so cilji premalo konkretni (Berg 2020, 14−15; Capra 2007, 10; Schepelmann, Goossens in
Makipaa 2009, 9; Holden, Linnerud in Banister 2017, 214), primanjkuje inštrumentov za
merjenje napredka (Holden, Linnerud in Banister 2017, 220; Waltner, Rieß in Mischo 2019, 5)
in ni določeno, kakšne so kratkoročne in dolgoročne posledice, če TR ni dosežen (Berg 2020,
22; Boote in Hartmann 2018; Kos 2004, 334). Berg (2020, 18−22) vidi osnovno težavo v
perečih vprašanjih, na katere nimamo konkretnih odgovorov ali rešitev. To so denimo konflikt
interesov med globalnim Severom in Jugom, ogromne neenakosti med revnimi in bogatimi,
vprašanja o pravičnosti porazdelitve virov itd. TR je omenjen v številnih razvojnih dokumentih
velikih in malih podjetij, izobraževalnih ustanov, javnih zavodov in političnih programov,
vendar ta besedna zveza le redkim posameznikom predstavlja jasno sliko naše prihodnosti (Kos
2004; Capra 2007). Različni avtorji (Sachs idr. 2020; Van de Kerk in Manuel 2008; United
Nations Headquarters 2018; Waltner, Rieß in Mischo 2019) so se na različne načine lotili
merjenja trajnostnega razvoja in pogosto se zgodi, da obravnavanje enakega kazalca z
različnimi metodami merjenja prinese različno sliko o (ne)doseženi trajnosti, kar še poglobi
vprašanja o tem, na kakšen način lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju.
Medtem se vse več ljudi zaveda, da lahko prispevajo k trajnostni prihodnosti s spremembo
življenjskega sloga. V zvezi s tem je morda bolj ustrezen pojem »vzdržni razvoj«, ki vključuje
prostovoljno odpovedovanje nekaterim materialnim dobrinam, oz. vzdržnost pred pretirano
potrošnjo, ki na enem delu sveta povzroča izobilje, na drugem delu pa opustošenje in revščino
(Vendramin 2010). Slovenijo smo uvrstili med države, kjer prevladuje izobilje materialnih
dobrin, zato se magistrska naloga osredotoča na ta zorni kot. Izzivi posameznih regij pri
1

doseganju trajnostnega razvoja so lahko zelo različni, po drugi strani pa smo v globalnem svetu
vsi povezani in dejanja na enem koncu sveta lahko vplivajo na življenje na drugem koncu
(Holden, Linnerud in Banister 2017, 213). To je še en razlog za težave pri vpeljavi enotnega
koncepta in metodologije za merjenje rezultatov.
Sprememba življenjskega sloga ni enostaven proces in razumevanje pojavov ne zadostuje za
spremembo naših ravnanj (Trnavčevič in Biloslavo 2009, 16; Erčulj 2009, 125). Čeprav si ne
želimo prizadejati škode naravnemu okolju in s tem vplivati na morebitno pomanjkanje
naravnih virov v prihodnjih desetletjih, se ni lahko odpovedati udobju, ki smo ga vajeni
(Middlemiss 2018). V potrošniški družbi se nakupovanje pogosto enači s kakovostjo življenja
in občutkom sreče (Bauman 2005, 39). Naše vrednote so produkt kapitalistične družbe in so
pogosto v navzkrižju z načeli trajnostnega razvoja (Capra 2007, 11). Morda prav v tem tiči
razlog za spodletele poskuse globalne vpeljave trajnostnega razvoja. Na trajnostni življenjski
slog vpliva več dejavnikov in v magistrskem delu smo zato vpeljali pojem trajnostne
pismenosti, ki se v slovenskem prostoru trenutno redkeje omenja. Trajnostna pismenost je
lastnost posameznika, ki vključuje skupek znanj, stališč, vrednot, ravnanj in navad. Gre za
sposobnost prepoznavanja in ponotranjenja trajnostnih vzorcev, ki posamezniku pomagajo pri
spremembi življenjskega sloga (United Nations Headquarters 2018, 6). Ob tem pa ne moremo
govoriti o absolutno trajnostnem ravnanju, saj ima vsako naše dejanje številne posledice, ki
lahko kot učinek metuljevih kril povzročijo nepričakovane spremembe, ki se zdijo tako
nepovezane z našim dejanjem, da jih ob kritičnem premisleku o dejanju ne bomo upoštevali
(Brown 2008, 143, 144). V razpravah o trajnostnem razvoju in trajnostni pismenosti se moramo
zavedati te omejitve. Pomembno se je osredotočiti na prepoznavanje ravnanj, ki niso trajnostna
in jih odpravljati ter tako prispevati k trajnostni prihodnosti (Berg 2020, 19−21). Družba in
kultura, v kateri živimo, ima določene specifike in trenutno jo najbolj zaznamuje potrošništvo,
ki vpliva na naše odločitve in navade (Bauman 2005, 22). Za dolgoročni TR sodobne družbe
je zato potrebno upoštevati značilnosti potrošniške družbe (Trnavčevič in Biloslavo 2009, 18).

1.1 Namen in cilji magistrskega dela
Osnovni namen magistrskega dela je bil proučiti stopnjo trajnostne pismenosti med
slovenskimi študenti na podiplomskih študijskih programih in raziskati, kakšne so povezave
med znanjem, stališči in ravnanjem.
Cilji raziskave so:


S študijem virov predstaviti aktualno stanje v Sloveniji, kar je izhodišče za razpravo o
trajnostni pismenosti glede na specifike naše regije.



Preučiti strokovne vire o izobraževanju za TR, trajnostni pismenosti in potrošnji ter na
podlagi tega oblikovati s strokovnimi viri podkrepljeno teoretično razlago individualnega
prehoda posameznika od znanja o trajnostnem razvoju k oblikovanju vrednot in vključitvi
trajnostnega ravnanja v vsakdanje življenje.
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Z anketnim vprašalnikom pridobiti podatke o mnenju posameznikov glede lastnega
poznavanja koncepta trajnostnega razvoja, preveriti njihovo dejansko teoretično znanje,
mnenje o aktualnih tematikah kot pokazatelju trajnostne pismenosti in pridobiti podatke o
njihovih potrošniških navadah kot pokazatelju trajnostnega načina življenja.



Analizirati zbrane podatke s statističnimi metodami in ugotoviti stopnjo trajnostne
pismenosti med podiplomskimi študenti.



Ugotoviti, v kolikšni meri znanje in stališča vplivata na trajnostno ravnanje.



Primerjati stopnjo trajnostne pismenosti med študenti različnih ved.



Na podlagi ugotovitev predstaviti posnetek stanja in postaviti izhodišča za nadaljnje
raziskave.

1.2 Raziskovalna vprašanja
Temeljna teza magistrske naloge je, da posameznik z izobraževanjem, kritičnim premišljanjem
o (ne)trajnostnem razvoju in z vsakdanjimi izkušnjami lahko preide iz faze zavedanja o
okoljskih težavah in znanja o alternativnem (trajnostnem) razvoju v fazo ravnanja, ki pomeni
njegovo notranjo zavezanost k trajnostnemu razvoju (je trajnostno pismen) in k spremembi
potrošniških navad.
Ker nismo zasledili podobnih raziskav, na katere bi lahko oprli hipoteze, smo oblikovali
raziskovalna vprašanja:


Kolikšna je stopnja trajnostne pismenosti med študenti podiplomskih programov v
Sloveniji?



V kolikšni meri je trajnostno ravnanje pogojeno z znanjem in stališči?



V kolikšni meri se pri stopnji trajnostne pismenosti kažejo razlike med študenti različnih
akademskih disciplin?

1.3 Metode za doseganje ciljev magistrske naloge
Magistrska naloga v teoretičnem delu obravnava paradigmo trajnostnega razvoja. Poskušali
smo pojasniti, zakaj se je pojavila potreba po odgovornejšem odnosu do okolja in družbe ter
zakaj TR ne doseže predvidenih in zaželenih učinkov. Merjenje trajnostnega razvoja
predstavlja poseben izziv, saj ni enotne metodologije, zato smo predstavili nekaj načinov, s
katerimi so se različni avtorji lotili merjenja trajnostnega razvoja. Posebno poglavje je
namenjeno predstavitvi stanja v Sloveniji, saj se cilji trajnostnega razvoja razlikujejo glede na
regijo in njene značilnosti. Osrednje poglavje teoretičnega dela magistrske naloge je
namenjeno trajnostni pismenosti, ki je za slovenski prostor nov model raziskovanja dosežene
stopnje trajnostnega razvoja.

3

V empiričnem delu smo s kvantitativnim pristopom poiskali odgovore na raziskovalna
vprašanja. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika izvedli med študenti
podiplomskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani. Populacijo starejših študentov
smo izbrali s predpostavko, da so z zaključkom prve stopnje študija pridobili strokovno
izobrazbo in izoblikovali tudi svoje stališče okoli obravnavane tematike. Osnovno množico je
sestavljalo 24.133 študentov, ki so bili v študijskem letu 2019/2020 vpisani v magistrske
programe 2. in 3. bolonjske stopnje. Zaradi velikosti osnovne množice smo se odločili za
priložnostno vzorčenje, pri katerem vzorčimo enote, ki so nam dostopne. Vzorec je vključeval
210 enot, kar znaša 0,9 % osnovne množice. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom
zaprtega tipa, ki je bil objavljen na spletni aplikaciji 1KA. Vprašalnik je bil razdeljen na tri
večje sklope. V prvem sklopu smo z 22 vprašanji preverili znanje študentov o trajnostnem
razvoju. Drugi sklop z 18 vprašanji in Likertovo lestvico je bil namenjen ugotavljanju stališč.
V tretjem sklopu smo z 27 vprašanji preverili ravnanje. Ker v sodobni potrošniški družbi
nakupovalne navade dobro ponazarjajo upoštevanje načel trajnostnega razvoja, so se vprašanja
iz tretjega sklopa navezovala na potrošniške navade. V fazi urejanja podatkov smo s pomočjo
SPSS programa iz vsakega sklopa odgovorov ustvarili po eno nominalno spremenljivko, ki so
bistvene za nadaljnjo raziskavo:


znanje o trajnostnem razvoju,



stališče o trajnostnem razvoju,



ravnanje v skladu s trajnostim razvojem.

Za namen ugotavljanja stopnje trajnostne pismenosti smo ustvarili indeks trajnostne pismenosti
kot povprečje vseh kazalnikov in s tem predstavili razlike med študenti podiplomskih študijskih
programov na Univerzi v Ljubljani.
Odgovore na raziskovalna vprašanja smo poiskali s pomočjo programa SPSS z naslednjimi
metodami: ANOVA (Levenov preizkus o enakosti varianc in F-preizkus), metoda razvrščanja
v skupine, Pearsonov korelacijski koeficient. Vsi rezultati so bili podani pri stopnji tveganja α
≤ 0,05.

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema
Omejitev relevantnosti rezultatov raziskovalne naloge je predstavljal majhen delež zaobsežene
študentske populacije. Pri vzorčenju smo se srečali z omejitvijo dostopa do anketirancev. Z
osebnimi podatki študentov (naslov ali elektronska pošta) nismo razpolagali, zato smo bili pri
pošiljanju anketnega vprašalnika odvisni od referatov posameznih fakultet. Zaradi velikega
števila družboslovnih raziskav in obremenjenosti študentov so skoraj vsi referati našo prošnjo
zavrnili, zato smo anketo objavili na socialnih omrežjih. Ker je bila anketa prostovoljna, obstaja
skrb, da so jo pretežno izpolnjevali študentje, ki jih tema bolj zanima in o njej vedo več, kar
utegne vplivati na rezultate naše raziskave.
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2 OMEJENOST PLANETA IN POTREBA PO NOVI IDEOLOGIJI
V letu 2020 smo zemljani okoli 22. avgusta potrošili naravne vire, ki jih Zemlja lahko obnovi
v enem koledarskem letu in s tem stopili v ekološki dolg do prihodnjih generacij (Global
Footprint Network 2020). Organizacija Global Footprint Network v kampanji Dan
prekoračenja zemeljskih virov (ang. Earth Overshoot Day) opozarja, da bi za naš življenjski
slog morali imeti na voljo približno 1,7 planeta. Zaradi posledic COVID-19 v letu 2020 se je
ogljični odtis na globalni ravni znižal za 14,5 %, kar je premaknilo dan prekoračenja potrošnje
zemeljskih virov za nekaj dni. Če bi vsako leto zmanjšali ekološki dolg za 5 dni, bi do leta 2050
živeli trajnostno (Global Footprint Network 2020). GFN je od leta 2003 vzpostavila
sodelovanje z več kot 50 državami, 30 mesti in 70 globalnimi partnerji. Z zbranimi podatki
krepi znanstvena spoznanja, ki spodbujajo politiko in investicije v boljše upravljanje z
omejenimi viri (Global Footprint Network b. l.a).
Naš planet je v zgodovini prešel številna obdobja velikih podnebnih in okoljskih sprememb. V
zadnjem geološkem obdobju, holocenu, ki se je začelo pred 10 tisoč leti, pa je Zemlja relativno
stabilna in brez poseganja človeka naj bi to obdobje trajalo še nekaj tisoč let. Od industrijske
revolucije naprej je človek postal glavni nosilec in dejavnik globalnih okoljskih sprememb,
zato se po njem tudi imenuje nova era; antropocen. Človekove dejavnosti tako močno vplivajo
na življenje na Zemlji, da bi lahko ogrozile stabilnost sistema (Rockström idr. 2009, 472). Kje
so meje našega planeta, so leta 2008 ugotavljali raziskovalci iz okoljskega inštituta v
Stockholmu (Rockström idr. 2009) in prepoznali devet planetarnih meja (ang. planetary
boundary approach), ki jih človek s svojo dejavnostjo ne sme preseči, saj bi to lahko vodilo v
svetovno katastrofo. Te meje so spreminjanje podnebja, zakisanje oceanov, uničevanje ozona,
motnje globalnih ciklov fosforja in dušika, izguba biotske raznovrstnosti, svetovna poraba
sladke vode, spremembe rabe tal, aerosolna obremenitev, kemično onesnaženje. Tri od teh
meja smo s svojimi dejavnostmi že presegli: podnebne spremembe, izguba biodiverzitete in
sprememba globalnega cikla dušika (Rockström idr. 2009, 473). Zaskrbljujoč je podatek, da v
današnjem času izumiranje vrst poteka 10 do 100-krat hitreje, kot bi bilo značilno za naravno
dogajanje brez vplivov človeka. Razlogi so v spremembi rabe tal, kar vključuje tudi spremembe
naravnih ekosistemov v urbana območja, spremembe v obsegu in trajanju požarov v naravi in
zaradi vnosa tujih vrst v morja ali na kopno. Do konca stoletja naj bi bil ogrožen obstoj do 30
% sesalcev, ptic in dvoživk (Rockström idr. 2009, 474). Berg (2020, 20) poudarja, da je
spoštovanje in upoštevanje planetarnih meja ključno, saj bodo spremembe v ekosistemu skoraj
gotovo negativno vplivale na življenje prihodnih generacij. Pred 100 leti je bilo na Zemlji slabi
2 milijardi prebivalcev, danes pa se to število približuje 8 milijardam. Da je svetovna populacija
dosegla eno milijardo, je trajalo 200.000 let, potem pa je v dveh stoletjih število poskočilo na
7 milijard. Avtor v tem prepoznava ključno oviro pri doseganju trajnostnega razvoja, saj je
zmanjšanje človekovega vpliva na okolje z vse večjim številom ljudi oteženo. Kot ugotavljata
Toth in Szigeti (2015, 284), se je ekološki odtis bliskovito povečal po letu 1970, vendar tega
ne pripisujeta povečanju števila populacije. V zahodnih državah je danes rast prebivalstva
5

relativno umirjena, medtem ko potrošnja na prebivalca drastično narašča. Države v razvoju še
vedno beležijo visoko naraščanje prebivalstva, vendar ljudje trošijo bistveno manj in povprečna
potrošnja na prebivalca v teh državah ostaja stabilna. Vprašanje o tem, koliko prebivalcev lahko
prenese naš planet, bi moralo vključevati podatek o povprečni količini potrošnje teh
prebivalcev (Toth in Szigeti 2015, 284). Na prelomu tisočletja je imelo najbogatejših 10 %
svetovnega prebivalstva približno 117-krat višje dohodke od najrevnejših 10 % (Weissman
2003, po Hersh, Weller in Scott 2001). Na trajnost močno vpliva neenakost in vprašanje
socialne pravičnosti. Neenakost ima za posledico nevzdržne življenjske sloge, tako med tistimi,
ki uživajo prekomerno udobje in izobilje, kot med tistimi, ki so prisiljeni opustošiti svoje okolje
za svoje preživetje. Različen način zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb med prebivalci
bogatih in revnih držav je eden od glavnih povzročiteljev okoljske degradacije (Šlaus in Jacobs
2011, 132). TR ni mogoč ob močnih družbenih neenakostih, ker se boj za preživetje revnih
odraža v krčenju gozdov, izginjanju biotske raznovrstnosti in pomanjkanju vodnih virov, zato
mora biti enakost osrednji cilj okoljske politike (Carter 2007, 75). Če nekdo poseka drevo, da
se ubrani mraza, je z normativnega vidika nekaj povsem drugega, kot če drevo poseka
premožen veleposestnik za dobiček, s primerom pojasni Kos (2004, 337). Po Bergovem (2020,
6) mnenju se mora naša svoboda končati na točki, kjer posegamo v svobodo drugih. Za skupno
dobro bo potrebno ponovno premisliti potrošniške vzorce bogatega sveta. S svojimi izbirami
na trgu potrošniki vplivajo na lokalni in globalni gospodarski sistem in na družbene sisteme.
Najpogosteje se zavedamo vplivov naših potrošniških navad na naravo, čeprav vpliv sega tudi
v reprodukcijo družbenih razlik, kjer je svoboda izbire dana le nekaterim, medtem ko so drugi
ujeti v revščino (Sedmak 2009, 26).
Ena izmed najbolj očitnih značilnosti 20. stoletja je neverjetno povečanje človeške potrošnje,
zato v zvezi s tem pogosto srečamo izraz »potrošniška družba«. Med letoma 1890 in 1990 je
globalna ekonomija doživela 14-kratno rast, svetovna industrijska proizvodnja se je povečala
za 40-krat, raba energije za 13-krat, ulov rib v morjih za 35-krat (Sedmak 2009, 24). V zgodnjih
70. letih smo začeli presegati porabo naravnih virov, ki se obnovijo v enem letu. Potrošniška
družba, v kateri živimo, ni trajnostna, saj na ta način prihodnjim generacijam ne bomo uspeli
zapustiti niti naravnih virov, ki se obnavljajo (Toth in Szigeti 2015, 286). Kot pravi Daly (2007,
13), ko svet postaja poln nas in naših stvari, hkrati ni več tistega, kar je bilo tukaj pred nami.
Gospodarski sistem je podsistem biosfere (planetarnega ekosistema), ki ima svoje meje in se
ne širi. Če se gospodarske dejavnosti preveč razbohotijo v ekosistem, ki nas obkroža, se to
zgodi na račun naravnega kapitala, ki je vreden več od kapitala, ki ga ustvarja človek. Trenutno
smo v fazi neekonomske rasti, saj ustvarjamo več slabega kot dobrega, torej postajamo
revnejši, ne bogatejši. Neekonomsko rast je težko prepoznati in se ji izogniti, saj imajo nekateri
deležniki od tega korist in ne vidijo potrebe po spremembah. Človeška vrsta mora nujno najti
prehod v trajnostno ekonomijo, ki upošteva neločljivo povezanost med mejami planetarnega
ekosistema in globalnimi gospodarskimi ter družbenimi sistemi, saj bomo le tako lahko
obdržali kakovostno življenje še dolgo v prihodnost. V nasprotnem primeru nas ne bo doletela
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le neekonomska rast, ampak ekološka katastrofa, ki bo bistveno znižala kakovost življenja.
Trajnostna ekonomija mora na neki točki prekiniti rast in nadaljevati le z razvojem – izboljšanje
kakovosti npr. dizajna produktov lahko poveča BDP, ne da se ob tem poveča količina
uporabljenih virov. Glavna ideja trajnosti je, da se napredek premakne iz rasti, ki ni trajnostna,
proti razvoju, ki je lahko (Daly 2007, 12–13). Potreba po spremembi potrošniških vzorcev je
omenjena že v Deklaraciji iz Soluna (UNESCO 1997). Za dosego trajnosti je potrebno
usklajevanje prizadevanj v številnih ključnih sektorjih ter hitra in korenita sprememba vedenja
in življenjskega sloga, vključno s spreminjanjem vzorcev potrošnje in proizvodnje. Za to je
treba ustrezno izobrazbo in ozaveščanje javnosti prepoznati kot enega od stebrov trajnosti,
skupaj z zakonodajo, gospodarstvom in tehnologijo. Kot je dejal M. K. Gandhi, ima »Zemlja
dovolj resursov, da zadovolji vse potrebe, ne pa vsega pohlepa« (Biography 2017). Potrošnik
porablja dobrine in storitve ter s tem zadovoljuje svoje potrebe ali želje. Potrošnja hkrati
pomeni uničevanje, saj stvari, ki jih konzumiramo (trošimo) izginjajo – pa naj bo to dejansko
ali pa simbolno, ko nekaj izgubi svojo vlogo, saj ni več predmet naše želje (Trnavčevič in
Biloslavo 2009, 12). V našem delu sveta je denar sredstvo, s katerim si potešimo želje,
pridobivamo stvari, ki postajajo izključno naša last in brez naše privolitve jih ne sme uporabljati
nihče drug (Bauman 2005, 23). S številnimi novimi produkti na trgu, ki se menjajo v skladu z
modnimi trendi in novimi tehnološkimi možnostmi, smo razvili želje in potrebe po stvareh, ki
so bile v preteklosti nepredstavljive (Toth in Szigeti 2015, 289–290). Kot pravi Sedmak (2009,
114), si na trgu med drugim kupujemo identiteto. Ko govorimo o potrošniških odločitvah in
izbirah, v mislih nimamo le konkretnega nakupa v trgovini, temveč celoten življenjski slog
posameznika. Posameznik v vlogi potrošnika pogosto nekritično posega po dobrinah, brez
premisleka o posledicah svojih nakupov za lokalno in globalno skupnost.
Nad trenutno situacijo je v svetu zaskrbljenih vse več ljudi, ki iščejo rešitve, v ta namen
raziskujejo in se povezujejo. V zadnjih letih je veliko medijsko prepoznavnost dosegla Greta
Thunberg. Danes 17-letna deklica iz Švedske je leta 2018 tri tedne stavkala pred švedskim
parlamentom z zahtevo, da politiki zagotovijo upoštevanje pariškega sporazuma v zvezi s
podnebnimi spremembami. Kmalu so se ji pridružili drugi mladi aktivisti in stavko nadaljevali
vsak petek. Njene akcije so sprožile mednarodno prebujenje; kolegi in aktivisti se združujejo
po vsem svetu in protestirajo pred svojimi parlamenti in mestnimi občinami. Petek za
prihodnost (#fridaysforfuture) je postalo globalno gibanje, ki predstavlja upanje za novi val
sprememb (Fridays For Future 2020). Kako lahko posameznik pripomore k bolj trajnostni
prihodnosti, sta v dokumentarnem filmu Zelena laž (Die grüne Lüge 2018) raziskovala W.
Boote in K. Hartmann (2018), strokovnjakinja za greenwashing. Koncerni so pridobitna
podjetja, kjer je najpomembnejše povečanje dobička, zato so uprave podjetij zavezane k temu,
odgovornost za trajnost pa prenašajo na nas, potrošnike. V svojih oglaševalskih kampanjah
nam sporočajo, da lahko rešimo svet z nakupovanjem trajnostnih in pravičnih izdelkov, a to je
laž. Med potovanjem po svetu sta Boote in Hartmannova obiskala več kritičnih predelov sveta,
kjer se prideluje surovine, in odkrila, da so tako imenovani »zeleni izdelki« le marketinška
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strategija podjetij, ki pogosto vložijo ogromno denarja v promocijo svojih okolju prijaznih
izdelkov, čeprav ti predstavljajo manj kot 1 % njihove proizvodnje. Hartmannova pravi, da
imamo ljudje slabo vest, ker se zavedamo posledic našega načina življenja. Zato je na trgu vse
več oznak »trajnostnih izdelkov«, ki naj bi omogočali, da se ob nespremenjenem življenjskem
slogu odkupimo za svoj delež pri uničevanju okolja, žal pa so trajnostne pridelave in
proizvodnje slabo nadzorovane (Boote in Hartmann 2018). Potrošniki postajajo vse bolj
pozorni na izdelke, ki imajo manjši vpliv na okolje, podjetja pa se temu hitro prilagajajo in
poskušajo vplivati na nakupne preference z dodajanjem ekoloških oznak na svoje izdelke.
Primarni namen teh oznak naj bi bilo informiranje, vendar se je izkazalo, da jim potrošniki
zaradi prevelikega števila, kompleksnosti in nerazumljivosti ne zaupajo več (Žerdin 2015, 2).
Ideja trajnostnega razvoja in prehod v trajnostno družbo zahteva popolno preoblikovanje
človekovega odnosa do žive in nežive narave ter hkrati tudi spremembe v družbenih odnosih
in politični organiziranosti (Bevc 2010, 8). Vključuje širok spekter gospodarskih, ekoloških,
političnih, tehnoloških in socialnih vprašanj – vključno z oskrbo z vodo in energijo,
mineralnimi viri, podnebjem, prebivalstvom in prenaseljenostjo na nekaterih predelih,
onesnaževanjem, industrializacijo, tehnološkim razvojem, javno politiko, zdravstvom,
izobraževanjem in zaposlovanjem. Gre za kompleksen sistem s številnimi medsebojnimi
odnosi. Delni pristop k TR lahko osvetli posebne vidike, vendar nobeden od podsistemov ne
sme biti prikazan kot ločen in neodvisen od odločitev in dejanj ljudi. Bistvo je v zapletenem
medsebojnem delovanju podsistemov (Šlaus in Jacobs 2011, 98). Za doseganje trajnostnega
razvoja je potrebna enotna strategija, ki mora biti prilagojena številnim pogojem na lokalni in
globalni ravni. Izoblikovanje tovrstne politike je zato zahtevna strokovna naloga, ki presega
trenutne upravljavske zmožnosti, znanje in motivacijo, kar je verjetno razlog za pogosto rabo
pojma, ki v praksi ni celostno vpeljan, saj brez dobro izvedene analitične in normativne faze ni
mogoče oblikovati kakovostne strateške ravni trajnostnega razvoja. Poleg empiričnih dejstev o
podnebnih spremembah in preseganju nosilnih zmogljivosti okolja je potrebno upoštevati zlasti
motivacijsko sposobnost ljudi. Pri uveljavljanju trajnostnega razvoja je bistveno strukturiranje
kompleksne zamisli in konsenz o uvedbi nujnih in z vidika udobja, ki smo ga vajeni,
nepopularnih ukrepov (Kos 2004, 335). Koncept trajnostnega razvoja izvira iz temeljne skrbi
človeške družbe in potrebe po varnosti brez groženj, ki bi utegnile ovirati tisto, kar družba
visoko vrednoti (Brown 2008, 141). Večina pozivov po razvoju, ki naj bo od sedaj naprej
»trajnosten«, prihaja iz razvitega sveta in Brown (2008, 141) meni, da je razlog v tem, da razviti
svet čuti, da je njihov način življenja ogrožen. Obeti za TR so v veliki meri odvisni od
spreminjajočih se načinov življenja ter vzorcev proizvodnje in potrošnje. Ob tem je potrebno
zlasti upoštevati potrebe držav, v katerih je glavna skrb še vedno odprava revščine (UNECE
2005, 2).
Definicije o trajnostnem razvoju nas opominjajo na našo odgovornost do planeta in prihodnjih
generacij, vendar brez navodil o tem, kako dejansko vzpostaviti trajnostno družbo (Capra 2007,
10). Agenda 2030 ta problem naslavlja z opredelitvijo 17 ključnih ciljev, ki jih sestavlja 169
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smernic in 303 kazalniki (UN General Assembly 2015). Holden, Linnerud in Banister (2017,
214) so izrazili pomislek, da je ciljev preveč, kar bi utegnilo biti enako slabo kot pomanjkanje
ciljev, zlasti ker niso opredeljeni prednostni cilji. Kritika se nanaša tudi na opredelitev okoljskih
ciljev s pojmi, kot so »zaščititi«, »okrepiti«, »oglaševati«, kar vpliva na slabše zavedanje o
omejitvah okolja (Holden, Linnerud in Banister 2017, 214). 12. cilj Agende 2030 (UN General
Assembly 2015) je Zagotoviti trajnostne načine porabe in proizvodnje, ki poziva k
učinkovitemu upravljanju z naravnimi viri in odgovornemu ravnanju z odpadki s
preprečevanjem, zmanjševanjem, recikliranjem in ponovno uporabo (ang. prevention,
reduction, recycling, reuse) (UN General Assembly 2015, 14). Med podcilji je tudi spodbujanje
podjetij (zlasti velikih), da sprejmejo trajnostne prakse, podpora držav v razvoju za krepitev
njihovih znanstvenih in tehnoloških zmogljivosti, vpeljava trajnostnega turizma, ki ustvarja
delovna mesta in promovira lokalno kulturo in izdelke, in zmanjšanje rabe fosilnih goriv. Do
leta 2030 je v načrtu vse ljudi ozavestiti za TR in življenjski slog, ki je v harmoniji z naravo
(UN General Assembly 2015, 22−23). Pri tem ima pomembno vlogo kakovostno
izobraževanje, ki je 4. cilj agende (UN General Assembly 2015, 17). Ker je v potrošniški družbi
nakupovanje pomemben del vsakdanjega življenja, so v mnogih državah vzporedno z
izobraževanjem za TR pričeli tudi z vpeljevanjem trajnostne potrošnje v izobraževalne procese
(Sedmak 2009, 113). Vlade bi morale podpirati neformalno in priložnostno učenje, ker so
dobro obveščeni državljani in potrošniki z dobrim znanjem bistveni za izvajanje trajnostnih
ukrepov, saj oni sprejemajo odločitve in ukrepajo (UNECE 2005, 7). Mlinar (2010, 127)
povzema ugotovitve Davida Orra (1992) in Cheta Bowersa (1993), da tradicionalni modeli
izobraževanja oblikujejo človeka delavca (homo faber) in potrošnika. Za TR pa potrebujemo
novo znanje.

9

3 MERJENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Razviti pomeni »spremeniti, navadno v popolnejšo, bolj dovršeno obliko« (SSKJ 2014).
Koncept razvoja se povezuje z napredkom in v povojnem času se je razvoj (ang. development)
nanašal predvsem na gospodarsko rast. Razvoj implicira izboljšanje kakovosti življenja ljudi.
Na napredek in blaginjo države ali regije vplivajo številni dejavniki: dohodek, zaposlitev,
izobrazba, znanje, razpoložljivost naravnih virov, zdravje, življenjska doba, varnost, stopnja
kriminala, kakovost življenja, sreča, prosti čas, kulturna identiteta, demokracija, stanje okolja,
kakovost vode in zraka, biotska raznovrstnost in še mnogi drugi. Cilji razvoja ter sredstva za
dosego so odvisni od prioritet posamezne družbe. Da bi ocenili, ali je razvoj trajnosten, je
potrebno nasloviti številne dejavnike, sploh kadar govorimo o trajnostnem razvoju kot edinem
sprejemljivem konceptu za dolgoročno prihodnost človeštva. Kazalniki se uporabljajo za
razumevanje tega, kje smo, kam gremo in koliko smo oddaljeni od tam, kjer želimo biti.
Trajnost zahteva večdimenzionalne kazalnike, ki prikazujejo povezave med gospodarstvom,
okoljem in družbo (Schepelmann, Goossens in Makipaa 2009, 9). TR ima toliko različnih
zornih kotov, da dilema nastane pri tem, ali je potrebno meriti TR pri posameznikih ali pri
institucijah, podjetjih, državi? Raziskali smo tri različne pristope merjenja TR. Sachs idr.
(2020) so razvili SDG indeks (iz ang. Sustainable development goals index), ki meri TR na
državni ravni, pri čemer se opira na cilje Agende 2030 (UN General Assembly 2015). Indeks
trajnostnega razvoja družbe prav tako meri TR na državni ravni in smo ga izbrali za
ponazoritev razlik, ki lahko nastanejo pri oceni TR posamezne države (Van de Kerk in Manuel
2008). SULITEST po drugi strani pa meri TR pri posameznikih in velja za metodo
najobsežnejše tovrstne raziskave doslej (United Nations Headquarters 2018).

SDG indeks
Po sprejemu Agende 2030 (UN General Assembly 2015) se je pojavila potreba po merjenju
napredka pri 17. ciljih za TR. Nemška fundacija Bertelsmann Stiftung in Omrežje rešitev za
trajnostni razvoj (ang. UN Sustainable Development Solutions Network), ki deluje pod
okriljem Združenih narodov, sta skupaj razvila indeks ciljev TR (ang. SDG index) za
spremljanje napredka na državni ravni (Sustainable Development Report b. l.). SDG indeks je
izračunan s pomočjo javno dostopnih podatkov, objavljenih pri uradnih institucijah (Svetovna
banka, Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna organizacija dela idr.), raziskovalnih
centrih in nevladnih organizacijah (Sustainable Development Report b. l.). Meri celoten
napredek države pri doseganju vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja in je prikazan kot odstotek
dosežka ciljev. Rezultat 100 pomeni, da so bili doseženi vsi cilji. SDG indeksu je za grafično
ponazoritev dodana še vizualna prezentacija (ang. Dashboard), kjer je vsak od 17 ciljev
obarvan z barvo, ki ustreza stanju v državi. Če je cilj v celoti dosežen, je obarvan zeleno; če
ostajajo manjši izzivi, rumeno; če ostajajo pomembni izzivi, oranžno; če je država še zelo daleč
od dosega cilja, je obarvan rdeče (SDSN in IEEP 2020, 75).
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V juniju 2020 je izšlo Poročilo o trajnostnem razvoju 2020 (Sachs idr. 2020), kjer so objavljeni
sveži podatki o SDG indeksu za vse države članice ZN. Ker je leto 2020 na globalni ravni
močno zaznamovala pandemija Covid-19, so v metodologijo vpeljali dodatni kazalec Covid
indeks, ki je vključeval število smrti na milijon prebivalcev, povprečno število ljudi, ki jih okuži
ena kužna oseba, učinkovitost pri omejevanju epidemije in upad mobilnosti. To je dober primer
za ponazoritev izzivov pri merjenju TR, saj se mora metodologija včasih prilagoditi v luči
trenutnih razmer. Covid indeks je vključeval vrednosti od 0 do 1. Najvišji rezultat je dosegla
Južna Koreja (0,90); Slovenija je bila na 7. mestu (0,72) (Sachs idr. 2020, 20). Tretji cilj
Agende 2030 je Zdravje in dobro počutje (UN General Assembly 2015, 16) in pandemija
korona virusa je pokazala, da morajo vse države okrepiti preventivne programe in odpornost
svojih zdravstvenih sistemov (Sachs idr. 2020, 1). Edina svetla točka letošnje situacije je
zmanjšanje vplivov na okolje kot posledica upadov gospodarske aktivnosti (Sachs idr. 2020,
7). Ključni cilj bo v prihodnosti obnoviti gospodarsko aktivnost, ne da bi obnovili stare vzorce
degradacije okolja (Sachs idr. 2020, 7). Prvo mesto po SDG indeksu v letu 2020 zaseda
Švedska s 84,7 % doseženimi cilji; sledijo ji Danska, Finska, Francija in Nemčija. Slovenija je
uvrščena na 12. mesto s doseženim rezultatom 79,8 %. Amerika je na 31. mestu (76,4 %),
Kitajska s 73,9 % pa na 48. mestu. Zadnje, 166. mesto zaseda Srednjeafriška republika z 38,5
%; mesti pred njo sta Južni Sudan (43,7 %) in Čad (43,8 %) (Sachs idr. 2020, 26–27). V
poglavju 4. Trajnostni razvoj v Sloveniji bo na primeru prikazan SDG indeks skupaj z vizualno
prezentacijo.
Cilji Agende 2030 in nekateri kazalci, s katerimi se meri SDG indeks (Sachs idr. 2020, 65, po
UN General Assembly 2015):


odprava revščine (delež oseb, ki živijo pod pragom revščine),



odprava lakote (delež podhranjene populacije; razširjenost zaostalosti v rasti pri otrocih,
mlajših od 5 let; razširjenost podhranjenosti pri otrocih, mlajših od 5 let; človeška trofična
raven; delež odrasle populacije z ITM ≥ 30 kg/m²; pridelek hrane glede na potencialni
donos rodovitnih zemljišč; indeks trajnostnega upravljanja z dušikom),
zdravje in dobro počutje (stopnja umrljivosti novorojenčkov in otrok, mlajših od 5 let;
pričakovana življenjska doba ob rojstvu; delež dojenčkov, ki so prejeli dve cepivi po
priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije; število smrtnih žrtev v prometu; število
dnevnih kadilcev idr.),
kakovostno izobraževanje (stopnja pismenosti; delež udeležbe v predšolskem
izobraževanju; delež prebivalstva s končano nižjo stopnjo sekundarnega izobraževanja;
delež prebivalstva s končano terciarno izobrazbo idr.),







enakost spolov (delež žensk, katerih potreba po načrtovanju družine je bila zadovoljena z
uporabo sodobnih kontracepcijskih metod; delež žensk v nacionalnem parlamentu; razlika
v plačah med spoloma idr.),
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čista voda in sanitarna ureditev (delež prebivalstva z dostopom do pitne vode; delež
prebivalstva z dostopom do vsaj osnovnih sanitarnih storitev; delež antropogene odpadne
vode, ki je prečiščena idr.),
cenovno dostopna in čista energija (delež prebivalstva z dostopom do električne energije;
delež prebivalstva z dostopom do čistih goriv in tehnologije za kuhanje; delež energije iz
obnovljivih virov v celotni oskrbi s primarno energijo idr.),



dostojno delo in gospodarska rast (prilagojena rast BDP; število žrtev sodobnega
suženjstva; delež odraslih z računom v banki ali drugi finančni ustanovi; stopnja
brezposelnosti; število smrtnih nesreč pri delu idr.),



industrija, inovacije in infrastruktura (delež prebivalstva, ki uporablja internet; indeks
logistične uspešnosti – kakovost trgovine in prometne infrastrukture; število člankov,
objavljenih v znanstvenih in strokovnih revijah; odhodki za raziskave in razvoj; vrzel v
dostopu do interneta glede na dohodek idr.),
zmanjševanje neenakosti (Ginijev koeficient, prilagojen najvišjim dohodkom; stopnja
revščine starejših idr.),




trajnostna mesta in skupnosti (povprečna letna koncentracija delcev s premerom manj kot
2,5 µm (PM 2,5); zadovoljstvo z javnim prevozom; delež prebivalstva preobremenjenega
z najemnino idr.),



odgovorna proizvodnja in poraba (količina komunalnih odpadkov; elektronski odpadki;
emisije dušika iz industrije idr.),



podnebni ukrepi (emisije CO₂, povezane z energijo; emisije CO₂, zajete v uvoženem blagu
in storitvah idr.),



življenje v vodi (delež zavarovanega morskega območja, pomembnega za biotsko
raznovrstnost; indeks zdravja oceana idr.),
življenje na kopnem (delež zavarovanega kopnega območja, pomembnega za biotsko
raznovrstnost; delež zavarovanih sladkovodnih območij, pomembnih za biotsko
raznovrstnost, indeks rdečega seznama preživetja vrst; trajno krčenje gozdov idr.),





mir, pravičnost in močne institucije (število umorov; število neobsojenih pripornikov;
indeks zaznavanja korupcije; delež otrok, vključenih v otroško delo; indeks svobode tiska
idr.),



partnerstva za doseganje ciljev (ocena davka od dohodkov pravnih oseb; ocena finančne
tajnosti; preusmerjeni dobički multinacionalk, delež porabe iz državne blagajne za zdravje
in izobraževanje idr.).

Indeks trajnostnega razvoja družbe
Indeks trajnostnega razvoja družbe (ang. Sustainable Society Index, v nadaljevanju ITR družbe)
integrira najpomembnejše vidike trajnosti in kakovosti življenja v posameznih državah (Van
de Kerk in Manuel 2008, 228). Rezultati ITR družbe so prikazani na preprost in pregleden
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način, ki omogoča primerjavo med državami in analizo vzrokov za razlike med njimi (prav
tam). ITR družbe se osredotoča na kakovost življenja ter ekološke in okoljske vidike s
poudarkom na izčrpavanju virov (Van de Kerk in Manuel 2008, 229). Meri se z 22 kazalci
(preglednica 1), ki temeljijo na podatkih, pridobljenih s strani znanstvenih inštitutov in
mednarodnih organizacij. Za vsako državo so kazalniki izračunani s statističnimi postopki in
ocenjeni z 1–10. Povprečna vrednost vseh kazalcev pokaže indeks države. Podatki so grafično
prikazani v t. i. pajkovi mreži (ang. spiderweb), ki prikazuje oceno vsakega kazalca za državo
na lestvici od 1 (ne trajnostno) do 10 (trajnostno) (SSI b. l.). Če vrednosti kazalcev med seboj
povežemo, dobimo geometrijski lik, ki ga lahko primerjamo z drugimi državami in svetovnim
povprečjem (slika 3).
Glede na podatke iz leta 2012 (Ekoglobal 2015 po SSI b. l.) so po ITR družbe med 151
državami na prvih treh mestih Švedska (7,02), Švica (6,96) in Norveška (6,95), na zadnjih treh
pa Savdska Arabija (4,23), Katar (4,13) in Turkmenistan (4,10). Slovenija je, skupaj z Veliko
Britanijo in Kenijo, na 51. mestu, z indeksom 5,93. Primerjava s sosednjimi državami pokaže,
da je Avstrija med sosedami uvrščena najvišje, na 5. mesto z indeksom 6,80; sledi ji Madžarska
z indeksom 6,08 na 31. mestu, Hrvaška s 5,97 zaseda 45. mesto, Italija pa je edina od sosednjih
držav, ki se uvršča nekoliko nižje od Slovenije. Z ITR družbe 5,91 zaseda 54. mesto (Ekoglobal
2015).
V nadaljevanju na preglednici 1 vidimo področja, kategorije in kazalce, s katerimi se meri ITR
družbe. Nekateri kazalci so enaki kot pri SDG indeksu, ki sicer vključuje vsaj trikrat več
kazalcev. Ne obsega pa denimo javnega dolga, ekološkega kmetijstva in učinkovitosti vlade,
kot jih ITR družbe.
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Preglednica 1: Opis kazalcev za oceno ITR družbe
Področja

Kategorije

Osnovne
potrebe

Kazalci

Merjenje

Zadostna količina
hrane

Število podhranjenih ljudi v % celotne
populacije

Zadostna količina
vode

Število ljudi z dostopom do kakovostnega
vodnega vira v % celotne populacije
Število ljudi z dostopom do
kakovostnih sanitarnih razmer v % celotne
populacije
Bruto stopnja vpisa v osnovno, srednje in
visokošolsko izobraževanje
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu v
številu zdravih let življenja
Indeks razlik med spoloma

Družba

Sanitarnohigienske razmere

Osebni razvoj in
zdravje

Dostop do
izobraževanja
Zdravo življenje
Enakost spolov
Porazdelitev
dohodka

Uravnoteženost

Rast prebivalstva
Učinkovitost vlade

Okolje

Naravni viri

Biodiverziteta
gozdnih površin
Biodiverziteta
zavarovanih
območij
Obnovljivi vodni
viri
Potrošnja
Poraba energije

Gospodarstvo

Podnebje in
energija

Tranzicija

Energetski
prihranki
Toplogredni plini
Obnovljivi viri
energije
Ekološko
kmetijstvo
Pristni prihranki

Ekonomija

Bruto domači
proizvod
Zaposlovanje
Javni dolg

Razmerje med dohodki najbogatejših 10 % in
najrevnejših 10 % prebivalstva države
Sprememba celotne velikosti prebivalstva v
5. letih (% celotne populacije)
Vsota šestih kazalnikov upravljanja po vsem
svetu
Sprememba površine gozda v 10. letih
Velikost zavarovanih površin v % celotne
površine države
Letna poraba vode v m3 / prebivalca
Ekološki odtis minus ogljični odtis
Poraba energije (v tonah ekvivalenta nafte na
prebivalca)
Sprememba porabe energije v 4 letih (%)
Izpusti CO2 na osebo na leto
Poraba energije iz obnovljivih virov v %
celotne porabe energije
Površine ekoloških kmetij v % celotne
kmetijske površine države
neto prihranki kot % bruto nacionalnega
dohodka (BND)
BDP na prebivalca
Število brezposelnih v % celotne delovne sile
Raven javnega dolga države v % od BDP

Vir: Van de Kerk in Manuel 2008, 231.
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SULITEST
SULITEST (sustainable literacy test) je test trajnostne pismenosti posameznikov. Leta 2012 je
na konferenci ZN o trajnostnem razvoju v Riu nastala ideja o instrumentu, ki bi bilo zasnovano
tako, da bi širilo znanje o trajnostnem razvoju, kompetence in miselne vzorce, ki posameznike
globoko motivirajo k trajnostnemu ravnanju in sprejemanju smiselnih in produktivnih
odločitev. Idejo je podprlo 39 združenj, kot so UNESCO, UNEP, UNGC, PRME, UNDP,
GRLI, IAU, UN DESA idr. (United Nations Headquarters 2018, 9). Izdelali so mednarodni test
SULITEST in leta 2013 izvedli poskusno uporabo skozi pilotsko platformo, kjer udeleženci
izpolnijo vprašalnik, ki preverja njihovo znanje in se nanaša na 17 ciljev o TR iz 2030 Agende
(UN General Assembly 2015). Na podlagi zbranih izkušenj in predlogov je bila leta 2016
izdana izboljšana verzija. Do julija 2018 je mednarodni test izpolnilo skoraj 90.000 ljudi iz 684
univerz in 64 različnih držav (United Nations Headquarters 2018, 4).
SULITEST je dostopen podjetjem in univerzam, ki so registrirane na spletnem portalu (žal
nobena slovenska univerza ni med njimi) in ga lahko posredujejo zaposlenim ali študentom. Je
v pomoč študentom pri samooceni tega, kar vedo o gospodarskih, socialnih in okoljskih
trajnostnih izzivih, s katerimi se sooča svet. Vprašalnik je sestavljen iz 30 splošnih vprašanj, ki
se nanašajo na mednarodne teme, 20 vprašanj, vezanih na regionalno okolje, in 15 vprašanj, ki
se nanašajo na cilje iz Agende 2030 (UN General Assembly 2015). Pri vsakem vprašanju
morajo med štirimi možnimi odgovori izbrati pravega; časovne omejitve ni in ob reševanju je
dovoljena uporaba katerih koli virov informacij. Pravilen odgovor je ovrednoten s 4 točkami,
»nisem prepričan« z 1 točko, napačen pa z 0. Povprečni rezultat na globalni ravni je 54 %
pravilnih odgovorov. Od tistih, ki so opravili tudi neobvezno anketo, jih je 73 % navedlo, da je
tovrstni test koristen. SULITEST še naprej izboljšuje obstoječa orodja in razvija nova ter s tem
aktivno prispeva k uresničevanju Agende 2030 (UN General Assembly 2015) za TR. V
prihodnosti nameravajo razviti test, ki ne bi preverjal le znanja, ampak tudi kompetence,
stališča in vrednote, rezultati pa bi pokazali celovito sliko trajnostne pismenosti posameznika
(United Nations Headquarters 2018, 5). Na njihovi spletni strani se štejejo izpolnjeni testi in
do sredine julija 2020 je bilo izpolnjenih že skoraj 160 tisoč (Sulitest 2020).
V ozadju testa je ideja, da morajo za reševanje socialnih, ekonomskih in okoljskih izzivov, s
katerimi se svet trenutno spopada, in za dosego ciljev trajnostnega razvoja vsi sedanji in
prihodnji odločevalci nujno izboljšati svojo trajnostno pismenost. Tukaj je opredeljena tudi
trajnostna pismenost, na katero se opiramo v tej magistrski nalogi: »znanja, spretnosti in
razmišljanja, ki posameznikom omogočajo, da se močno zavežejo k gradnji trajnostne
prihodnosti in pomagajo pri sprejemanju tehtnih in učinkovitih odločitev v ta namen« (United
Nations Headquarters 2018, 6).
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4 TRAJNOSTNI RAZVOJ V SLOVENIJI
TR države je odvisen od regionalnih in lokalnih značilnosti, kot so naravni viri, stanje v
gospodarstvu, dostopnost do izobraževanja in zdravstva, od potrošniških navad prebivalcev,
upravljanja z odpadki, obsega in trendov v turizmu in od kulture, zgodovine in številnih drugih
dejavnikov. Slovenija leži na stiku štirih velikih pokrajin in vsaka od njih ima svoje značilnosti,
ki jih je potrebno upoštevati pri ohranjanju okolja in TR. V alpskih dolinah in kotlinah zimski
temperaturni obrat otežuje mešanje in gibanje zraka, kar vpliva na kakovost zraka.
Problematično je predvsem onesnaženje z delci PM10, ki nastajajo zaradi prometa in industrije.
Ekološko občutljivejše območje Slovenije je tudi plitvo Jadransko morje, kamor se izlivajo
reke in prinašajo prevelik dotok hranilnih snovi; izlivajo se tudi neprečiščene komunalne vode;
dodaten negativen vpliv ima splošna zgostitev prebivalstva, prometa, industrije in turizma na
ozkem obalnem pasu. Dinarsko-kraški svet ima bogate zaloge podzemnih voda in izredno
biotsko raznovrstnost kraških jam, ki so zaradi prepustnosti površja zelo občutljive na
onesnaženje. Panonske ravnine so gosto poseljene in intenzivno obdelane; kmetijstvo je močno
odvisno od podnebnih dejavnikov, zato je za to pokrajino zlasti pomembno prilagajanje
podnebnim spremembam, ki se na tem območju kažejo v obliki suše in izjemnih vremenskih
dogodkov (ARSO 2010).
Na TR Slovenije pomembno vpliva vključenost v Evropsko unijo. V tretjem poglavju smo pri
pregledu SDG indeksa opazili, da se v vrh lestvice TR uvrščajo pretežno evropske države, kar
lahko povežemo z ugodno lego, zgodovinskimi dejavniki in s prenašanjem dobrih praks med
državami. EU s svojimi predpisi in priporočili usmerja članice na poti k TR, pri čemer veliko
pripomorejo evropski razpisi, ki (so)financirajo tudi trajnostne projekte v državah članicah in
s tem vplivajo na širjenje dobrih praks. Finančne omejitve pogosto predstavljajo težavo pri
izvedbi idej, ki bi lahko pripomogle k boljši prihodnosti in v EU je s pomočjo razpisov to
področje dobro regulirano. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skrbi za
uresničevanje evropske kohezijske politike in črpanje sredstev, ki jih zagotavljajo evropski
strukturni skladi in Kohezijski sklad (SVRK 2020). Po navedbah Resolucije o Nacionalnem
programu varstva potrošnikov (ReNPVP12-17, Ur. l. RS, št. 47/12) je slovenski potrošnik z
vstopom v EU postal del enotnega 500-milijonskega trga EU z milijonskim številom podjetij.
Ponudba blaga in storitev vse bolj narašča in s tem se zmanjšuje preglednost trga. Tako se je
znašel v še bolj podrejenem položaju nasproti večjim gospodarskim subjektom, ki obvladujejo
trg. Ker je Slovenija del Evropske unije, se potrošniška zakonodaja skladno z določili EU
spreminja in potrošniki niso dovolj seznanjeni s svojimi pravicami (ReNPVP12-17, Ur. l. RS,
št. 47/12). V Sloveniji deluje društvo Zveza potrošnikov Slovenije, ki je vir neodvisnih
informacij s področja kakovosti izdelkov in storitev na trgu ter ostalih področij varstva
potrošnikov. Potrošnike obvešča o rezultatih neodvisnih primerjalnih testov izdelkov in analiz
storitev, na katere proizvajalci in trgovci nimajo vpliva (ZPS 2019). S povečevanjem potrošnje
se povečuje tudi količina odpadkov, zato upravljanje z odpadki, ki je v Sloveniji prav tako
regulirano z zakonodajo EU, predstavlja pomemben vidik TR države. Prebivalec Slovenije je
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v 2018 v povprečju proizvedel 495 kg komunalnih odpadkov, kar je 17 kg več kot v 2017.
Komunalnih odpadkov je bilo 12 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov; od tega jih je bilo
71 % zbranih ločeno (SURS 2018). V Evropski uniji je bilo povprečje v letu 2018 na prebivalca
492 kg odpadkov; ločeno zbranih je bilo 58 % (Eurostat 2020). Slovenija je torej glede količine
komunalnih odpadkov na prebivalca letno blizu evropskemu povprečju, medtem ko je ločeno
zbiranje odpadkov nad povprečjem (ARSO b. l.). Prva shema za ločeno zbiranje odpadne
embalaže je bila vzpostavljena leta 2004 in deleži predelane in reciklirane odpadne embalaže
se od tega leta povečujejo (ARSO b. l.). Kazalci okolja (ARSO 2017) navajajo podatek iz leta
2009, ko je bilo predelanih 73 % odpadkov, 23 % pa odstranjenih. Najbolj zaskrbljujoče ostaja
ravnanje s komunalnimi odpadki, saj se jih še vedno odloži več kot 60 %. Čeprav se v zadnjih
letih količina predelanih odpadkov zvišuje in jih odstranjujemo manjše količine, se pri ravnanju
z odpadki še vedno kaže veliko zaostajanje za razvitejšimi članicami Evropske unije.
Leta 2007 smo prebivalci Slovenije potrošili toliko zemeljskih virov, da bi morali za dosego
ravnovesja imeti na voljo 3,4 planete (Global Footprint Network b. l.b). Ekološki odtis meri,
kolikšno breme pomeni človeška potrošnja za biosfero. Meri se v globalnih hektarjih. Kadar
ekološki odtis populacije presega biološko zmogljivost območja, ki je tej populaciji na voljo,
govorimo o ekološkem dolgu (Global Footprint Network b. l.b). Tudi Slovenija ustvarja
ekološki primanjkljaj, kar je razvidno na sliki 1.

Slika 1: Ekološki odtis Slovenije med leti 1992 in 2016
Vir: Global Footprint Network b. l.b.

V obdobju od leta 1992 do 2016 ekološki odtis prebivalstva naraščajoče presega biološko
zmogljivost območja Slovenije. Biokapaciteta Slovenije znaša 2,2 gha (globalni hektar)
proizvodnih zemljišč, ki so na voljo za proizvodnjo virov ali absorpcijo emisij ogljikovega
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dioksida glede na obstoječe načine in tehnologije rabe. Po ekološkem odtisu je Slovenija na
123. mestu med vsemi državami; največji odtis imata Kitajska in ZDA (Global Footprint
Network b. l.b).
Na sprejem Agende 2030 (UN General Assembly 2015) se je Slovenija hitro odzvala. Vlada
RS je leta 2017, v drugem letu njene veljavnosti, izvedla prvi nacionalni pregled uresničevanja
ciljev. Poročilo je bilo julija 2017 predstavljeno na političnem forumu za TR v New Yorku
(SVRK 2020). Za prikaz položaja Slovenije na poti k ciljem trajnostnega razvoja so uporabili
SDG indeks, kjer se je uvrstila na 17. mesto med 149 državami s skupno stopnjo uspešnosti
76,6 % (SVRK 2017, 8).

Slika 2: SDG Indeks za Slovenijo v letu 2020
Vir: Sustainable Development Report 2020.

Slovenija se je najbolje izkazala pri odpravljanju revščine in miru, pravičnosti in močnih
institucijah, najslabše pa pri odpravljanju lakote, odgovorni proizvodnji in potrošnji, boju proti
podnebnim spremembam in pri življenju v vodi (slika 2). Morda nekoliko preseneti, da je
odprava lakote (2. cilj) uvrščena med rdeča polja, vendar naj na tem mestu opozorimo, da TR
ne predvideva le zadostnega vnosa kalorij, ampak prehranjevanje, ki je trajnostno. V Sloveniji
so po podatkih poročila o trajnostnem razvoju (Sustainable Development Report 2020) zlasti
problematični štirje kazalci, povezani s tem. Indeks trajnostnega upravljanja z dušikom, ki
združuje dva ukrepa učinkovitosti v pridelavi rastlin: učinkovitost uporabe dušika in
učinkovitost rabe zemljišč. Drugi kazalec se imenuje trofična raven in je merilo energetske
intenzivnosti sestave prehrane. Višja trofična raven predstavlja večjo porabo mesnih izdelkov
tistih živali, ki za vzrejo potrebujejo veliko energije. Tretji kazalec, ki vpliva na slabe rezultate,
je odstotek odrasle populacije, ki ima indeks telesne mase (ITM) 30 kg/m² ali več. Leta 2016
je ITM pri 20,2 % celotne populacije Slovenije znašal 30 kg/m² ali več. Zadnji kazalec je
pridelek hrane glede na potencialni donos rodovitnih zemljišč (Sustainable Development
Report 2020). Analiza ocene tega kazalca Agende 2030 (UN General Assembly 2015) je dobra
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ponazoritev, zakaj prihaja do številnih različnih interpretacij, kadar tema nanese na ocenjevanje
trajnostnega razvoja.
Za primerjavo pri merjenju trajnostnega razvoja na državni ravni je na sliki 3 prikazan ITR
družbe za leto 2016, ponazorjen v t. i. pajkovi mreži.

Slika 3: Grafična ponazoritev indeksa TR za Slovenijo v letu 2016
Vir: SSI b. l.

V letu 2016 je ITR družbe v Sloveniji pokazal zelo dobre rezultate pri kazalnikih zadostne
količine hrane, vode, kvalitetnih sanitarno-higienskih razmerah ter izobrazbenih možnosti, kjer
dosegamo bistveno višje rezultate od svetovnega povprečja. Najslabše se Slovenija odreže na
področjih javnega dolga, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Slabše od
svetovnega povprečja je tudi stanje na področjih zaposlovanja, toplogrednih plinov in potrošnje
(SSI b. l.).
Sliki 2 in 3 prikazujeta trajnostni razvoj v Sloveniji po dveh različnih metodah merjenja. Če
primerjamo med seboj rezultate SDG indeksa (slika 2) in ITR družbe (slika 3) opazimo vrzel
pri kazalcu, ki se nanaša na zadostno količino hrane. Pri merjenju ITR družbe se upošteva le
zadostno količino hrane oz. % podhranjenih ljudi in Slovenija je dosegla odličen rezultat,
medtem ko smo pri SDG indeksu ugotovili drugačno stanje. Ta primer razkoraka dobro
ponazarja, zakaj pri merjenju trajnostnega razvoja pogosto prihaja do dilem.
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5 TRAJNOSTNA PISMENOST
Eden največjih izzivov pri uresničevanju koncepta trajnostnega razvoja je prenos idej in
spoznanj v vsakdanje navade. Vzgoja in izobraževanje za TR sta nedvomno povezana z
oblikovanjem vrednot in norm (Trnavčevič in Biloslavo 2009, 16), vendar odnosa do narave,
okolja in sočloveka ni mogoče razviti zgolj s poučevanjem (Erčulj 2009, 125). Potrebno je
začeti spreminjati kulturo na njenih najglobljih ravneh (Hopkins 2007, 176). Pri preučevanju
realizacije koncepta trajnostnega razvoja nas torej ne zanima le teoretično znanje posameznika,
ampak njegove vrednote, stališča in z njimi povezana ravnanja. To obsega tako imenovana
trajnostna pismenost. Od trajnostno pismene osebe se pričakuje, da ima dovolj znanja in
izkušenj za odločanje in delovanje v smeri trajnostnega razvoja, je sposobna prepoznati in
podpreti trajnostne odločitve ter dejanja drugih ljudi in razume, da je potrebno delovati
trajnostno na individualni in kolektivni ravni (Lorber 2011, 34). Imeti mora zadostno znanje in
kompetence, da zna sprejemati odločitve, ki favorizirajo TR. Tovrstne odločitve in ravnanja
mora pri drugih ljudeh uspešno prepoznati in nagrajevati (Parkin idr. 2004, 9). Kot ugotavljata
Murray in Cotgrave (2007, 3), vizija pravične, varne in zdrave prihodnosti človeštva in planeta
osvetljuje vlogo strokovno usposobljenih posameznikov pri tem. Toda najbrž le redki
strokovnjaki v celoti razumejo izzive trajnosti in so opremljeni z lastnostmi, ki jim omogočajo
sprejemati odločitve, ki ne škodujejo okolju. V ospredje prihaja potreba, da se ljudi opremi z
znanjem, kompetencami in vrednotami, ki so ključne za trajnost. Za skupek teh lastnosti se je
izoblikoval pojem »trajnostna pismenost« (Murray in Cotgrave 2007, 4). Trajnostna pismenost
je krovni izraz za perspektive in uvide, ki študentom omogočajo, da »razumejo simbiotske
odnose med okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi razsežnostmi trajnostnega razvoja«
(Parkin idr. 2004, 9). Izraz trajnostna pismenost se v slovenskem prostoru redko pojavlja.
Rogač (2012, 47) omenja nezadostnost pojma ekološka pismenost, saj naslavlja le okoljski del,
medtem ko trajnostna pismenost upošteva tudi ekonomski in socialni vidik. Trajnostno
pismena oseba se zaveda pomena in stremljenja k trajnostnemu načinu življenja, zna uspešno
pridobiti znanja o trajnostnem razvoju, kritično ovrednoti in učinkovito uporabi pridobljene
informacije in znanja, obnavlja in nadgrajuje svoje znanje ter razume pomen trajnostnega
razvoja in ga uspešno vključuje v vsakdanje življenje (Rogač 2012, 48).
Trajnostni življenjski slog pomeni ponoven premislek o naših življenjskih poteh, odločitvah o
tem, kaj kupimo, in načina organizacije vsakdanjega življenja. Gre tudi za spremembo načina
druženja, vzgoje in oblikovanja identitete. Pomeni transformacijo družbe in življenje v
sozvočju z našim okoljem (UNEP 2010, 9).

5.1 Vloga znanja pri trajnostni pismenosti
Vodilo vsakršnega razvoja, tudi trajnostnega, je znanje. Teorije o učenju in znanju vključujejo
strokovna polja pedagogike in andragogike ter tudi psihologije, sociologije, filozofije,
antropologije in drugih ved. Zaradi obsežnosti teme bomo omenili le nekaj avtorjev in njihovih
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prispevkov, ki so izhodišče za analizo vloge znanja pri trajnostni pismenosti. Učenje poteka
ves čas; učimo se iz izkušenj, odnosov, dela, življenja. Čeprav smo v tej nalogi posebno mesto
namenili terciarnemu izobraževanju, je znanje nekaj, česar ne moremo pripisati univerzi, saj
človek v zgodnejših obdobjih življenja razvije znanja in vrednote, ki so predpogoj za trajnostno
pismenost. Koncept vseživljenjskega učenja poudarja, da učenje ni nekaj, kar se zgodi za
stenami izobraževalnih ustanov, ampak v svetu, ki se hitro spreminja in nujno poteka vse
življenje (Buckler in Creech 2014, 28). Le tako smo lahko (vsaj delno) pripravljeni na izzive
jutrišnjega dne. Na razvoj trajnostne družbe je potrebno gledati kot na proces vseživljenjskega
učenja, ki proučuje probleme in dileme, pri katerih se ustrezni odgovori in rešitve lahko
spremenijo zaradi pridobivanja izkušenj (Buckler in Creech 2014, 28).
SSKJ (2014) definira znanje (ang. knowledge) kot »celoto podatkov, ki si jih kdo vtisne v
zavest z učenjem, študijem,« oz. kot »celoto znanih, ugotovljenih podatkov o
stvarnosti/seznanjenost z dejstvi, podatki s kakega strokovnega področja/izurjenost,
usposobljenost za kako dejavnost.« Z vprašanjem, kaj je znanje, se ukvarja filozofija že vsaj
od Sokrata naprej. Slednji je po izročilu njegovih učencev izrekel znamenit stavek »vem, da
nič ne vem«, ki namiguje, da ničesar ne moremo vedeti z absolutno gotovostjo (Plato b. l.).
Dileme se vrtijo okoli tega, kaj lahko vemo oz. znamo in kako vemo, da je nekaj resnično
(Lehrer 2018, 1). Znanje lahko dojemamo v smislu pravilnosti informacije, saj je takšno znanje
bistveno za sklepanje in utemeljevanje dejstev. Da lahko govorimo o informaciji kot o znanju,
mora posameznik zaupati v verodostojnost vira. Prepoznavanje pravilnosti informacij je
ključno za tisto znanje, ki ga pripisujemo človeški vrsti (Lehrer 2018, 6–7). Analiza znanja
odgovarja, kateri pogoji in na kakšen način morajo biti izpolnjeni, da posameznik nekaj ve oz.
zna. Informacija mora biti torej resnična – če se pozneje izkaže, da ni resnična, to ni bilo znanje.
Drugi pogoj je sprejemanje – če vemo, da je nekaj resnično, vendar tega ne sprejmemo, to ni
naše znanje. Da pa lahko informacijo sprejmemo, moramo imeti dokaz oz. obrazložitev, ki
upravičuje resničnost, kar je tretji pogoj (Lehrer 2018, 8–15). Kadar je govora o TR je še zlasti
pomembno, da ljudje sprejmejo informacije, ki so resnične. Mediji preko svojih kanalov vsak
dan delijo številne informacije in posameznik se mora soočati s tem, kaj od tega je resnično in
pomembno zanj ter na kakšen način bo te informacije obdelal. S pomočjo kritičnega mišljenja
in refleksije raziskujemo, kako si razlagamo svet okoli nas in kako na naše znanje in mnenje
vplivajo tisti, ki so okoli nas. Kritično mišljenje nas vodi h globljemu razumevanju različnih
interesov skupnosti in ozaveščanju vpliva oglaševanja na naše življenje. Pomaga identificirati
razmerja moči znotraj skupnosti in porajati dvom v kulturne predpostavke, ki vplivajo na naše
izbire (Sedmak 2009, 30). Poleg vpliva medijev in oglaševanja, je nekaj besed potrebno
nameniti še posebni veji teoretikov, imenovani podnebni skepticizem, ki dvomi o tem, da
povečana količina toplogrednih plinov vpliva na globalno segrevanje ozračja (Jaspal, Nerlich
in Vuuren 2016, 808). Več kot 97 % znanstvenikov se strinja, da so dejavnosti človeka razlog
za podnebne spremembe, torej je bil v znanstvenih krogih sprejet konsenz (Bacon 2013, 15).
Hobson in Niemeyer (2012, 409) menita, da je pojav podnebnega skepticizma rezultat politične
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preračunljivosti in razširjenega javnega diskurza, ki spodbuja pasivnost. Ameriški predsednik
Donald Trump je leta 2012 na Twitterju objavil: »Koncept globalnega segrevanja so ustvarili
Kitajci, da bi ameriško gospodarstvo postalo nekonkurenčno« (The Conversation 2020 po
Twitter 2012). ZDA so po medijski pokritosti najmočnejša država na svetu in tovrstne izjave
predsednika so povzročile negativen učinek na splošno prepričanje o vplivu človekovih
dejavnosti na podnebne spremembe. Le približno 27 % republikancev meni, da so podnebne
spremembe velika grožnja v primerjavi s kar 83 % demokratov (The Conversation 2020).
Jaspal, Nerlich in Vuuren (2016) ob tem opozarjajo, da ljudje z ekstremnimi prepričanji, kot
so denimo okoljski skeptiki, svojih stališč ne bodo opustili s pomočjo empiričnih dokazov,
ampak je k njim potrebno pristopiti s socioloških, psiholoških in morda celo religioznih
vidikov.
Drucker (1994, 17) opaža, da se je pomen znanja od industrijske revolucije naprej radikalno
spremenil. V prvi fazi se je znanje nanašalo na orodja, procese in izdelke, kar je ustvarilo
industrijsko revolucijo. V drugi fazi, okoli leta 1880, se je znanje pričelo nanašati na delo in
vzpon delavskega razreda. Po drugi svetovni vojni je znanje postalo pomembno samo po sebi.
Govori se o »družbi znanja« in o »človeškem kapitalu« (Drucker 1994, 17–18). Izobraženi
ljudje v družbi pogosto zasedejo položaje, kjer sprejemajo odločitve, ki ne vplivajo le nanje ali
njihovo družino, ampak na lokalno skupnost, državo, svet (UNECE 2005, 3). Šlaus in Jacobs
(2011, 97) sta razvoj človeškega kapitala opredelila kot ključno determinanto za zagotavljanje
dolgoročne trajnostne prihodnosti, saj spodbuja prehod gospodarstva iz intenzivne uporabe
materialnih virov v storitvene dejavnosti. Izobraževanje vidita kot glavni vzvod za evolucijo
zavesti in duševne samo-zavednosti posameznikov. Populacija postaja bolj informirana in
družbeno ozaveščena ter je sposobna razumeti in se odzivati na izzive trajnostnega razvoja.
Osveščena in razvijajoča se človeška bitja so glavni dejavnik trajnostnega razvoja (Šlaus in
Jacobs 2011, 110). Tilburyjeva (2007, 123) pravi, da je ključna komponenta učenja za trajnost
sistemsko mišljenje. Potrebno je razviti kritično razumevanje o delovanju kompleksnih
sistemov, upoštevajoč celoto, ne pa seštevka njenih delov. Sistemsko mišljenje omogoča
poglobljeno razumevanje kompleksnih situacij, ki jih obravnava holistično z upoštevanjem
odnosov med sestavnimi deli sistema (Tilbury 2007, 123). Bahorjeva (2011, 277) prav tako
poudarja, da je pri obravnavanju okoljskih vsebin potreben holističen pristop, kjer se sestavne
dele sistema razume v kontekstu razmerij med seboj in z drugimi sistemi. Gre za sistemski
način mišljenja in ne za posamično preučevanje, ki je sicer značilno za zahodni znanstveni
način. Tradicionalno smo razumeli stvari tako, da smo jih razstavili in razdelili sestavne dele
na še manjše dele. Toda v kompleksnem in nenehno spreminjajočem se svetu tovrstno
razmišljanje ne zadostuje več (prav tam). Utemeljitelj ekološke pismenosti, Fritjof Capra
(2007, 11) vidi velik problem v tem, da je znanstvena tradicija osnovana na linearnem
mišljenju, kjer velja, da tedaj, ko nekaj deluje dobro – čim več, tem bolje. Uspešni živi sistemi
pa so izrazito nelinearni. Svojih variabel ne maksimirajo, temveč jih optimizirajo in na tem
sloni njihov uspeh. Ko nekaj torej deluje dobro, čim več tega ne pomeni boljših rezultatov, saj

22

stvari delujejo ciklično in ne linearno (Capra 2007, 11). Vzgoja in izobraževanje za TR
zahtevata preusmeritev osredotočenosti od zagotavljanja znanja k obravnavanju problemov in
iskanju možnih rešitev (UNECE 2005, 5). Izobraževanje bi moralo ohraniti svojo tradicionalno
osredotočenost na posamezne predmete, a hkrati odpreti vrata interdisciplinarnemu
proučevanju stanj iz realnega življenja (UNECE 2005, 5). Leverton (2017) poskuša odgovoriti
na vprašanje, kaj je smisel izobrazbe na globalni ravni. Ni znanja ali kompetenc, ki vplivajo na
trajnostno ravnanje, ampak ekološki pogled na svet, ki ga posameznik razvije v otroštvu ali na
začetku kariere. Njegov pogled na svet potem ni več usmerjen v finančne dosežke, ampak v
trajnost. Leverton (2017) zaključuje, da primarni namen izobraževanja ni zagotavljanje
kompetenc, ampak – kar je najpomembneje – miselnosti in pogledov na svet, ki mladim
pomagajo k spremembam za bolj trajnostno prihodnost. Glavni izziv je torej vdelati trajnostno
miselnost v moderno izobraževalno pedagogiko (Leverton 2017). Sterling (2004, 56) povzema
teorije o transformativnem učenju s tremi stopnjami učenja: osnovno učenje, meta-učenje in
epistemološko oz. transformativno učenje, ki je pomembno za TR. Prva stopnja pomeni »bolje
delati stvari«; druga pomeni »delati boljše stvari«; tretja oz. najvišja stopnja pomeni »videti
stvari drugače«. Izziv ni zgolj nadzor ali zmanjšanje človeške dejavnosti, ampak sprememba
načina, kako ljudje dojemajo svet okoli sebe in razmišljajo o reševanju težav (Šlaus in Jacobs
2011, 107–108). Znanje v smislu nabora informacij pa ne zadošča za sprejemanje odločitev v
zasebnem in delovnem okolju. V pedagoških krogih avtorji govorijo o kompetencah (ang.
skills). Elisabeth Dugué (1999, 11) opredeljuje kompetence kot znanje v akciji; skupek znanj
in način njihovega obstoja, ki se usklajeno kombinirajo tako, da ustrezajo potrebam določene
situacije v danem trenutku. Gre za mešanico znanj v povezavi z ravnanjem in psihološko
naložbo, ki pomaga »znati biti«. Kompetenca ni lastnost, ampak vsakokratni spoj različnih
dejavnikov. Leverton (2017) meni, da bi pri učenju o trajnostnem razvoju morali imeti v mislih,
da so ključne kompetence za izzive prihodnosti in reševanje problemov, ki sploh še niso bili
definirani: kreativnost, sistemsko mišljenje, inovativnost, zmožnost samostojnega učenja in
reševanja problemov ter prilagodljivost. Kljub pomembnim razlikam v različnih družbah in
kulturah so strokovnjaki pogosto priznani kot »nosilci resnice«, ki vedo, kateri način ukrepanja
je v kakšnih okoliščinah najbolj zaželen (Fadeeva 2007, 255). Kadar napake ali slabe odločitve
sprejmejo nevedni ali neizobraženi ljudje, ne doživimo posebnega presenečenja. Nevednost in
pomanjkanje znanja sta pogosto razlog za slabe odločitve. Kadar pa se to zgodi visoko
izobraženim in inteligentnim ljudem, se razkrivajo pomanjkljivosti v načinu razmišljanja o
določenem stanju, kar lahko sproži razsvetljenje (Daly 2007, 188). Kot primer lahko navedemo
zgodbo Allana Savorya (Dorrier 2013), ki je kot mladi znanstvenik delal za afriške nacionalne
parke v organizaciji za zaščito živali pred pobijanjem domorodnih lovcev. Črede slonov so po
tem močno narasle, čemur je sledila dezertifikacija. Savory je s preučevanjem in opazovanjem
pojava pripisal pojav širjenja puščave prekomerni paši. Svojo teorijo je v prispevku poslal
kolegom iz znanstvenih krogov, ki so teorijo sprejeli in podkrepili. Vlada je odredila odstrel
40.000 slonov. Pozneje se je izkazalo, da niso bili krivi sloni, saj se stanje ni popravilo, ampak
poslabšalo (Dorrier 2013).
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Leverton (2017) je kot glavno zmoto pri izobraževanju za TR navedel prepričanje, da bomo s
podajanjem informacij in z ozaveščanjem uspešni pri spreminjanju vedenja in navad. Dajanje
navodil, informiranje in ozaveščanje se vedno znova izkaže za neučinkovit pristop pri
spreminjanju vedenja posameznikov. Dokaz za to so npr. številne kampanje za ozaveščanje
škodljivih učinkov kajenja. Čeprav so seznanjeni z vsemi posledicami, še vedno ogromno ljudi
posega po tobačnih izdelkih (Leverton 2017). Tudi Sedmak (2009, 26) opozarja, da sicer vsi
vemo približno, koliko let preteče, da plastična vrečka razpade; vemo, da je posledica naših
življenjskih slogov onesnaževanje okolja; vemo, da z bolj učinkovito rabo energije
pripomoremo k ohranjanju okolja, vendar, kot kažejo dosedanje izkušnje, vedeti še ne pomeni
spreminjati. Informiranje morda res ne prinese pričakovanih rezultatov, vendar je razumevanje
sistemov, ki nas obdajajo, spremljanje novic o dogodkih s kritičnim premislekom, branje
znanstvenih člankov, gledanje dokumentarnih filmov ipd. predpogoj, da se nam v glavi rodi
ideja o spremembi. Probleme je potrebno najprej ozavestiti, zato pa je potrebno znanje.
Vzgoji in izobraževanju se pripisuje ključno vlogo pri usposabljanju posameznikov za kritično
mišljenje in oblikovanje vrednot, ki bi jih usmerjale k trajnostnim odločitvam. Bahorjeva
(2011, 289) pravi, da je glavni cilj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (v nadaljevanju
VITR) opremiti posameznike s takšnim vedenjem, znanji in veščinami, da bodo sposobni
kritično razmišljati in sprejeti odgovornost do prihodnjih generacij. V anglosaškem območju
se je izoblikoval izraz Education for Sustainable development (ESD); v našem prostoru je to
vzgoja in izobraževanje za TR (VITR). Prva deklaracija, ki poskuša spodbujati trajnost v
visokem šolstvu, je bila sprejeta v Stockholmu leta 1972 (UN 1972) s pozivom izobraževalnim
institucijam, naj vključujejo okoljsko tematiko v kurikulume na vseh stopnjah izobraževalnega
sistema. Cilj je ozaveščanje o varovanju okolja, ki je v veliki meri odvisno od človekovega
odnosa do narave in razpoložljivih virov. V poznih osemdesetih letih sta UNESCO in UNEP
predstavila okoljski izobraževalni program (Eulefeld 1979), kar je sprožilo institucionalno
uvajanje v kurikulume. Leta 1990 je 22 predstavnikov univerz v skrbi za prihodnost planeta
podpisalo Deklaracijo iz Talloiresa (ULSF 1990), ki velja za pomemben mejnik v definiranju
trajnostne univerze. Do leta 2010 je pristopilo že 433 univerz iz 52 držav, žal pa med njimi ni
slovenskih (Lorber 2011, 31). V Agendi 2030 (UN General Assembly 2015) je izobraževanju
posvečen četrti cilj, ki je »vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati
možnosti vseživljenjskega učenja«. Podcilji se nanašajo na brezplačno, enakopravno in
kakovostno osnovno in srednjo šolo, zagotavljanje kakovostnega razvoja v zgodnjem otroštvu
in predšolsko vzgojo, enakopraven dostop do cenovno sprejemljivega izobraževanja na vseh
ravneh, povečanje števila mladih in odraslih s strokovnim znanjem, odpravo razlik med
spoloma in ranljivimi skupinami (gibalno ovirani, domorodna ljudstva, otroci iz družin v težkih
razmerah), pridobivanje znanja in spretnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja, povečanje
števila štipendij za države v razvoju in dodatna usposabljanja učiteljev z mednarodnim
sodelovanjem (UN General Assmbly 2015, 21).
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Vzporedno z deklaracijami in konferencami so pravi razcvet doživela tudi združenja za trajnost
v visokem šolstvu. Povezovanje in partnerstva so izjemno pomembna z vidika deljenja izkušenj
in dobrih praks. Iniciativa za trajnost v visokem šolstvu (ang. Higher Education Sustainability
Initiative, v nadaljevanju HESI) je bila ustanovljena leta 2012 na Konferenci združenih
narodov o trajnostnem razvoju (Rio +20) (Sustainable Development Goals Knowledge
Platform b. l.). Več kot 300 univerz po celem svetu se je zavezalo k iniciativi, ki zagotavlja
podporo pri povezovanju visokošolskega izobraževanja, znanosti in politike. Vse visokošolske
ustanove se lahko brezplačno pridružijo mreži HESI in se s tem zavežejo, da bodo (Sustainable
Development Goals Knowledge Platform b. l.):


poučevale o trajnostnem razvoju v vseh študijskih disciplinah,




spodbujale raziskave in širile znanje o trajnostnem razvoju,
podpirale lokalna prizadevanja za TR in uvajala zelene kampuse,



delile informacije z mednarodnimi omrežji ter sodelovale z njimi.

Združenje univerzitetnih voditeljev za trajnostno prihodnost (ang. The Association of
University Leaders for a Sustainable Future, v nadaljevanju ULSF) je sekretariat podpisnikov
Deklaracije iz Talloiresa (ULSF 1990), ki jo je do danes podpisalo več kot 500 rektorjev
univerz po vsem svetu. ULSF (2015) podpira podpisnike Talloiresa in z objavami, raziskavami
in ocenjevanjem spodbuja trajnost kot ključni poudarek poučevanja, raziskav in aktivnosti v
visokem šolstvu. Mednarodno združenje univerz (ang. International Association of
Universities) (IAU b. l.a.) nudi podporo univerzam pri doseganju ciljev iz Agende 2030 (UN
General Assembly 2015). Pod njihovim okriljem deluje globalni portal Higher Education and
Research for Sustainable Development (v nadaljevanju HESD), ki omogoča dostop do akcij in
iniciativ za promocijo trajnosti, ki so jih razvili po svetu in so primer dobre prakse. Tudi v
Sloveniji deluje kar nekaj združenj za TR, ki se povezujejo tudi z visokošolskimi
izobraževalnimi zavodi. Slovenska fundacija za TR Umanotera (2020) že 25 let sistematično
raziskuje in spodbuja teme trajnostnega razvoja. Od leta 2017 je vpisana v evidenco
raziskovalnih organizacij; svojo vlogo med drugim vidijo tudi v povezovanju z izobraževalnimi
institucijami. Informiranje, izobraževanje in ozaveščanje je ena od njihovih strategij za
doseganje strateških ciljev (Umanotera 2020). Nekaj predavanj in delavnic so v preteklosti
opravili tudi v sodelovanju s fakultetami npr. februarja 2019 Usposabljanje o podnebnih
spremembah na Fakulteti za humanistične študije Univerza na Primorskem (Umanotera b. l.a.)
ter marca 2013 Multimedijsko predavanje o trajnostnem razvoju na Fakulteti za arhitekturo
Univerza v Ljubljani (Umanotera b. l.b.). Umanotera je tudi koordinator mreže Plan B za
Slovenijo (b. l.), ki združuje 37 nevladnih organizacij. Vseh tukaj žal ne moremo omeniti; za
našo temo je gotovo relevantno nekaj besed spregovoriti še o društvu Humanitas, ki deluje na
področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim (Rogina idr.
2020). Z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih ozaveščajo o globalni
soodvisnosti ter vlogi, ki jo kot posamezniki igramo v svetu. Spodbujajo strpnost, odgovornost,
pravičnost in spoštovanje človekovih pravic ter želijo posameznike tako spodbuditi k
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aktivnemu vključevanju v družbo in družbi ter okolju odgovornemu načinu življenja. Za našo
nalogo je zanimiv koncept globalnega učenja, saj dejanja ljudi na enem koncu planeta vplivajo
na življenje na drugem. Zaradi te prepletenosti je ključno, da se kot posamezniki zavedamo
svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Globalno učenje nam skuša
omogočiti razumevanje svetovnih problemov ter nas opremlja z znanjem, veščinami in
vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi (Rogina
idr. 2020, 3). Primer povezovanja s slovenskimi univerzami je trenutno tekoči projekt PODVIG
– krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v gimnazijah, kjer sodelujeta Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerza v
Mariboru in Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem (Humanitas b. l.).
Akademska sfera je vedno imela pomembno vlogo v teoretičnih razpravah glede najboljše poti
do dobrega življenja za vse. Visokošolsko izobraževanje nosi poslanstvo prepoznavanja
resnice, širjenja znanja, veščin in vrednot ter priprave odgovornih državljanov in kompetentnih
delavcev, ki bodo prispevali k boljšemu svetu. Univerze izobrazijo večino oseb, ki pozneje
razvijajo in upravljajo družbene institucije, zato nosijo odgovornost za dvig zavesti, znanja,
razvoj tehnologij in orodij za ustvarjanje okoljsko trajnostne prihodnosti (Lorber 2011, po
ULSF 1990). Podatki SURS-a za leto 2019/2020 kažejo, da je v Sloveniji v višješolsko in
visokošolsko izobraževanje vključenih 45,7 % mladih med 19. in 24. letom (SiStat 2020).
Univerza v Ljubljani velja za največjo visokošolsko ter znanstveno raziskovalno ustanovo v
Sloveniji, saj jo obiskuje skoraj 38.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih
učiteljev, raziskovalcev, asistentov ter strokovnih in administrativnih sodelavcev. Uvrščena je
med 3 % najuglednejših univerz na svetu (Lisjak in Movrin 2019). Nismo zasledili, da bi bila
katera od slovenskih univerz zavezana h kateri koli mednarodni deklaraciji za trajnost v
visokem šolstvu. Zakon o visokem šolstvu (ZVIS, Ur. l. RS, št. 32/12, 40/12, 57/12, 109/12,
85/14, 75/16, 61/17, 65/17, 175/20) v IV. poglavju določa sprejem Nacionalnega programa
Visokega šolstva v Republiki Sloveniji (NPVS, Ur. l. RS, št. 20/02), kjer so opredeljeni cilji
visokega šolstva, študijska, znanstvenoraziskovalna in umetniška področja nacionalnega
pomena, dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu, standardi za
opravljanje visokošolske dejavnosti in okvirni obseg sredstev za izvedbo nacionalnega
programa. Program je bil sprejet leta 2002 in večinoma omenja podatke iz devetdesetih let, TR
pa v njem ni omenjen. Kot ugotavlja Mlinar (2010, 125), imajo vse slovenske univerze v svoje
kurikulume integrirana osnovna načela TR, a nimajo programa trajnostnega izobraževanja, ki
bi vključeval paradigmatični premik k trajnosti. V dokumentu Strategija UL 2012–2020
(Univerza v Ljubljani 2012, 11) je kot strateško prednostno področje navedeno Ustvarjanje
znanja in umetniških del za trajnosti razvoj družbe in posameznika, vendar ni opredeljeno,
katero znanje in na kakšen način bo pripomoglo k trajnosti. Nadalje se dokument osredotoča
na izvajanje energetske strategije z dolgoročnim zagotavljanjem varne oskrbe z energijo, saj
želi postati zgled in dober primer uvajanja TR s pomočjo lastnega znanja in kompetenc.
Opredelitve prednostnih nalog, izvedbenega načrta, časovnega razporeda in kazalcev za
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spremljanje udejanjanja energetske strategije nismo zasledili. Akademske ustanove po svetu se
močno razlikujejo po pristopu k trajnostnem razvoju. Nekatere se osredotočajo na zmanjšanje
svojega okoljskega vpliva s spremembami poslovanja; druge si prizadevajo za trajnost v učnih
načrtih (ULSF 2009, 1).
O trajnostnem razvoju na slovenskih univerzah je že bilo opravljenih nekaj raziskav. Mlinar
(2010) je v svoji raziskavi obravnaval paradigmo trajnosti in izobraževanje. Raziskoval je
percepcijo trajnosti v univerzitetnem prostoru in ugotovil, da se v slovenskem izobraževalnem
prostoru trajnosti posveča veliko pozornosti na osnovnošolski ravni v obliki poučevanja o
okoljski komponenti, medtem ko v srednji šoli ta upade zaradi pomanjkanja gradiv. Na
univerzitetni ravni je trajnost kot paradigma izobraževanja skoraj odsotna. Povod za raziskavo
je bila tudi podrejenost visokošolskega izobraževanja tržnim ciljem. Anketiranci so na
vprašanje, zakaj jih zanima TR, v 41,4 % podali odgovor, da TR razumejo kot priložnost za
gospodarstvo. Težavo Mlinar (2010) vidi v retorični politiki, ki daje prednost gospodarskim
rešitvam; ovire so v zgodovinskem spominu prepletenosti izobraževanja in politik, ki univerzo
pojmujejo kot podaljšano roko gospodarstva. Znanje o trajnostnem razvoju med študenti
geografije na vseh treh javnih univerzah sta v študijskem letu 2011/12 raziskovala Kovačič in
Brečko Grubar (2016). Ugotovila sta, da študentje visoko vrednotijo svoje poznavanje
trajnostnega razvoja; znanje so večinoma pridobili s formalnim izobraževanjem. Boljše
poznavaje koncepta TR je bilo zaznati med študenti višjih letnikov in rezultati so pokazali, da
je TR dobro vključen v študijske programe geografije. Avtorja sta želela ugotoviti, koliko
študenti napredujejo v času študija, zato sta raziskavo ponovila v študijskem letu 2016/2017,
ko se je magistrski študijski program Geografija že izvajal na vseh treh univerzah. Kot v
predhodni raziskavi je bil preučen odnos do trajnostnega razvoja in viri znanja. Rezultati so
pokazali, da se študentje v pretežni meri zavedajo, da razdelitev dobrin na planetu ni pravična;
nekoliko preseneti nadpovprečno strinjanje s trditvijo »neomejena gospodarska rast je
združljiva z lajšanjem socialnih problemov in zmanjševanjem socialnih razlik« in s trditvijo
»TR je možen v sožitju s prevladujočo paradigmo liberalnega kapitalizma, ki sloni na
ustvarjanju dobička«. Zaznati je slabše poznavanje socialnih, kulturnih in gospodarskih prvin
TR in avtorja izrazita skrb nad prevladujočo paradigmo neoliberalnega kapitalizma na
razmišljanje mladih ljudi (Brečko Grubar in Kovačič 2017, 4).

5.2 Vrednote kapitalizma in trajnostni razvoj
Vrednota (ang. value) je tisto, čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu zato daje
prednost (SSKJ 2014). Vrednote nam v življenju predstavljajo smernice za naše obnašanje in
ravnanje. Bahorjeva (2011, 277) meni, da je ekološka kriza pravzaprav odsev krize
prevladujočih vrednot. Izobraževalne ustanove bi morale poleg znanja prenašati tudi vrednote,
saj obstoječe antropocentrične vrednote ovirajo prehod v trajnost (Bahor 2011, 277).
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Paradigma je znanstvena teorija, ki je osvojila svet in postala vodilna shema razmišljanja. O
njej ne razmišljamo in se je ne zavedamo, vendar naši miselni procesi potekajo skozi njene
okvirje. Povprečni človek je gonilna sila, privrženec in podpornik večinske paradigme in
sistema, ki je v njej vzpostavljen (Toth in Szigeti 2015, 284). Paradigma v svojem najširšem
pomenu označuje splošno sprejete vzorce razmišljanja o možnostih razvoja družbe oz. svetovni
nazor, ki pa je močno povezan z ideologijo. Kot pravita Šlaus in Jacobs (2011, 103), je
evolucija človeške zavesti postopno ustvarila družbene oblike, kot so jezik, družina, identiteta,
medsebojni odnosi itd. Te družbene oblike omogočajo pridobivanje in prenos znanja in veščin,
intimne in sodelovalne odnose med posamezniki, zavestno organizacijo družbenih dejavnosti,
znanstvena odkritja, tehnološke inovacije, načrtovanje prihodnosti, odnose in razmerja, ki
temeljijo na skupnih ciljih, prepričanjih in kulturnih vrednotah, simbolnem razmišljanju, logiki,
idejah in idealih. Proces se dogaja tako na individualni kot na kolektivni ravni, kar vzbuja nove
sposobnosti, zaznave in vrednote ter postopno reorganizacijo celotne družbe na višjih ravneh
(Šlaus in Jacobs 2011, 103). Ideologija oz. družbena zavest je skupek idej, vrednot in
prepričanj, ki si jih deli določena skupina ljudi (Richards 1993, 103). Ideologija pomembno
vpliva na naše vrednote, dojemanje sveta in posledično na odločitve, ki jih sprejemamo.
Posameznik se mora za dosego trajnostne pismenosti zavedati prevladujoče ideologije, da
lahko premisli o vrednotah, ki so večinsko sprejete in je do njih po potrebi tudi kritičen ter zna
stopiti ven iz okvirjev ter razviti lasten sistem vrednot v skladu s trajnostno paradigmo.
Živimo v družbi, kjer so vrednote in temeljni pogled na svet materialistični (Capra 2007, 11).
Zaradi kapitalističnih odnosov je Zahod opustil staro teleološko razumevanje narave in ga
nadomestil z mehanskim, uporabnim odnosom, s čimer narava ostaja izključena iz človekove
moralne skupnosti (Kirn 2004, 158). Globalno razširjene vrednote so individualizem, egoizem,
potrošništvo in podrejanje narave. To so materialistične vrednote, ki poudarjajo fizično in
ekonomsko vrednost; človeške potrebe niso usmerjene le k zadovoljevanju potreb, temveč
težijo po še več. V zvezi s tem lahko omenimo še hedonizem, to je nazor, da je cilj življenja
uživanje. Bahorjeva (2011, 282–284) opozarja, da je potreben medgeneracijski premik k postmaterialističnim vrednotam, vendar ob tem opozarja, da ne gre za linearni vzročno-posledični
odnos. Zamenjava vrednot namreč še ne vodi v strukturne družbene spremembe. Številni
svetovni problemi, kot so onesnaževanje oceanov in kopnega, posledice industrijskega načina
proizvodnje, precej verjetne podnebne katastrofe, prenaseljenost planeta, pritiski revščine in
migracij, lakote, potekajočih vojn, omejenosti in izčrpavanja naravnih virov terjajo hitro
reakcijo v obliki vrednotnega prehoda, tako na sistemski kot na individualni ravni (Bahor 2011,
279). Sedmak (2009, 108) opredeli nekatere vrednote TR:


spoštovanje narave in medsebojne odvisnosti ter enake pomembnosti vseh oblik življenja;



spoštovanje moči človeških bitij, da spreminjajo okolje;



spoštovanje drugih kultur in priznavanje soodvisnosti med človeškimi skupnostmi;



globalna perspektiva in pripadnost svetovni skupnosti;
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skrb glede neenakosti in nepravičnosti, predanost človekovim pravicam in mirnim
rešitvam konfliktov;



občutek za ravnovesje v odločanju med nasprotujočimi si prioritetami;



osebno sprejemanje trajnostnega življenjskega sloga in predanost sodelovanju pri
spremembah;



pozitivna osebna in družbena perspektiva glede prihodnosti ipd.

Stanje, v katerem si nekateri lahko privoščijo prekomerno potrošnjo z izpolnjevanjem
neskončnih želja po materialnih dobrinah, medtem ko si velik del sveta ne more privoščiti
osnovnih dobrin, Toth in Szigeti (2015, 290) imenujeta ekonomska vojna. Namesto
tekmovanja je potrebno sodelovanje in spodbujanje vrednot solidarnosti, velikodušnosti in
pravičnosti. Zadovoljevanje osnovnih potreb, prostovoljna vzdržnost pred nadstandardno
potrošnjo in skromen življenjski slog so nujni za globalno ravnovesje in pravičnejšo
porazdelitev virov. Holden, Linnerud in Banister (2017, 213) predlagajo model trajnostnega
razvoja, ki temelji na treh moralnih načelih: zadovoljevanje človekovih potreb, zagotavljanje
socialne pravičnosti in spoštovanje okoljskih omejitev. Ta model je v nasprotju s priljubljenim
tristebrnim modelom trajnostnega razvoja, ki si prizadeva za uravnoteženje družbe, okolja in
gospodarskih ciljev. Bistvo trajnostnega razvoja je omejevanje človekovega potrošniškega
vedenja na različnih področjih, vključno z omejevanjem v gospodarski dejavnosti. Ob tem je
pomembno upoštevati, da se vsaka regija srečuje s povsem specifičnimi izzivi. Po drugi strani
pa smo v globalnem svetu vsi povezani in dejanja na enem koncu sveta lahko vplivajo na
življenje na drugem koncu. TR je normativni sistem vrednot, ki je vzporeden človekovim
pravicam, demokraciji in svobodi. Gre za močno etično ali moralno zavezo, ki narekuje
ravnanje. TR torej postavlja omejitve, ki se jim morajo posamezniki podrediti in ravnati v
skladu z njimi (Holden, Linnerud in Banister 2017, 215). Daly (2007, 47) v zvezi s tem
poudarja, da gre za moralne vrednote, ki so temeljne, ne pa za subjektivne individualne
preference. Posameznik se mora s temi moralnimi imperativi strinjati in jih upoštevati do te
mere, da so mu prioriteta pred njegovimi preferencami (Rawls 1999, 115). V industrijski dobi
je bila narava v ekonomskem pomenu zožena na koristno surovino, ki si jo človek lahko brez
moralnega pomisleka jemlje za zadovoljevanje svojih potreb (Kirn 2004, 39). Okoljska etika
je izziv za dosedanjo etično tradicijo (zlasti) zahodne civilizacije, saj zahteva ponovni
premislek o človekovem odnosu do vsega življenja in poudarja etično odgovornost do
ekoloških pogojev prihodnih generacij (Kirn 2004, 24). Okoljska etika služi kot temelj za
oblikovanje ne-antropocentričnih vrednot, ki v ospredje postavljajo skrb za celotno okolje in
ne le za posamične dele (Bahor 2011, 283). Bahorjeva (2011, 283) izpostavlja potrebo po
predpisanih načelih obnašanja človeka do okolja, saj poudarjanje notranje vrednosti, ki jo ima
narava, ne spodbudi dovolj doslednega obnašanja.
Razumevanje lastnih vrednot in vrednot skupnosti, družbe, je nujno za razumevanje našega
delovanja in pogleda na svet (Sedmak 2009, 108). Kot ugotavlja Bahorjeva (2011, 280),
izhajajo vrednote pri različnih ljudeh iz različnih osnov (religije, znanosti, politike).
29

Pomembno je, da so ti različno misleči in delujoči ljudje sposobni upoštevati konkretne
posledice, ki jih ima določena vrednota (Bahor 2011, 280). Družbeni napredek se začne z
generacijo novih idej, višjih vrednot, bolj progresivnih odnosov, ki vodijo k pobudam
posameznikov (Šlaus in Jacobs 2011, 100). Drugi jih začnejo sprejemati in posnemati; množijo
se in postanejo bolj organizirane; sčasoma jih asimilira družbeni kolektiv. Ta nova organizirana
družbena struktura preraste v neformalne družbene ustanove in nazadnje v kulturne vrednote
(prav tam). Tudi razvoj individualnosti je produkt družbenih organizacij, institucij in kulture,
ki prenašajo znanje, spretnosti in vrednote ter vsem članom omogočajo priložnosti za
edinstvene individualne značilnosti (Šlaus in Jacobs 2011, 100). Vsakih nekaj stoletij se v
zgodovini zahodnega sveta zgodi temeljita sprememba (Drucker 1994, 1). V nekaj kratkih
desetletjih družba preuredi svoj pogled na svet, svoje temeljne vrednote, družbene in politične
strukture, umetnost in ključne institucije (Drucker 1994, 1). Bahorjeva (2011, 280) govori o
prelomnicah v zgodovini, ko se vladajoče vrednote izčrpajo ali postanejo vprašljive. Ljudje
sprejmejo nov nabor vrednot v upanju, da jim bodo omogočile lažje preživetje (Bahor 2011,
280). Zahodni svet je obstoječo vero in kulturo z vzponom kapitalizma potisnil v ozadje ter
velike upe prenesel na tehnologijo, ki naj bi rešila vse probleme človeštva (Bahor 2011, 281).
V preteklosti so se že zgodile hitre in korenite spremembe vrednot, vendar je postopek potekal
podzavestno, zato ga ni bilo mogoče dokumentirati in pozneje posnemati (Šlaus in Jacobs 2011,
135). Nenadni vzpon gibanja hipijev med ameriško mladino v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja je pomenil drastično spremembo vrednot, ki se nanašajo na materializem, potrošnjo,
avtoriteto, rasno in socialno toleranco, vojno, okolje, spolnost, zakonske zveze in človeške
odnose (Šlaus in Jacobs 2011, 135). Gibanje je nastalo med prvo generacijo »baby boomerjev«,
rojenih po drugi svetovni vojni, med mladostniki, ki niso doživeli travm vojne ali ekonomske
krize. Generacija je bila vzgojena v blaginji, a zmedena in ogorčena zaradi nenadnega začetka
vojne v Vietnamu, velikih neenakosti med bogatimi in revnimi, umetno ustvarjenih družbenih
preprek in samovoljne strukture moči (Šlaus in Jacobs 2011, 135). Drucker (1994) je že v
devetdesetih dejal, da smo sredi prehoda v post-kapitalistično družbo, ki naj bi se končal nekje
do leta 2020, medtem ko družba ta prehod ozavesti šele čez nekaj desetletij. Glavni ekonomski
vir post-kapitalistične družbe ne bo več kapital, naravni viri ali delovna sila, ampak znanje. V
novonastali družbi znanja bo glavni izziv apliciranje znanja v delo in s tem povečanje
produktivnosti ter inovativnosti. Večinski del populacije v celo najbolj razviti družbi
predstavljajo delavci v storitvenih dejavnostih, ki praviloma nimajo ustrezne izobrazbe, da bi
lahko bili »delavci z znanjem«. Ker predstavljajo večino, je njihovo dostojanstvo tisto, ki kaže
pravi obraz družbe (Drucker 1994, 1–7). Danes še nismo v fazi, ko bi ta prehod v postkapitalistično družbo lahko analizirali in označili kot končan proces. Situacija je vsekakor
veliko bolj kompleksna. Če njegovo misel nekoliko razširimo, je pravi obraz družbe torej
pomanjkljivo izobražena potrošniška družba. Potrebno je spodbujanje trajnostnega
življenjskega sloga pri ljudeh, ki predstavljajo večino in jim omogočiti trajnostni življenjski
slog. Po ugotovitvah Bahorjeve (2011, 280) so si vrednote med seboj pogosto v konfliktu, npr.
ljudje si hkrati želijo zavarovati naravni prostor, a imeti pravico, da na tem prostoru počnejo,
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kar hočejo. Ta konflikt se kaže tudi pri raziskavah javnega mnenja, kjer se ljudje pogosto
opredelijo kot okoljsko ozaveščeni, vendar zaradi varovanja in ohranjanja narave niso
pripravljeni spremeniti svojega življenjskega sloga (Bahor 2011, 280).
5.3 Vedenje, navade in življenjski slog
Vedênje je »celota dejanj, ki izraža, kaže razpoloženje, odnos koga do ljudi, okolja, oziroma
kazanje, dokazovanje določenih lastnosti, značilnosti pri uporabi, delovanju« (SSKJ 2014). Pri
človeku je vedenje skupek dejanj, ki izražajo njegove osebnostne lastnosti, razpoloženje,
odnos do sebe in okolice. V skladu s svojim ravnanjem posameznik oblikuje določene navade
in življenjski slog. Zanima nas zlasti, kateri dejavniki pri posamezniku vplivajo na oblikovanje
določenega vedenja in navad, ter uvid v trajnostno pismenost, ki od posameznika, poleg
celotnega razumevanja trajnostnega razvoja in vrednot, ki ga vodijo v osebno zavezanost
konceptu, vključuje tudi trajnostno vedenje oz. ravnanje.
Šlaus in Jacobs (2011, 129) trdita, da znanost in tehnologija lahko zagotavljata močne
instrumente za izboljšanje trajnosti, a na koncu bo prihodnost naše rase in življenja na Zemlji
odvisna od individualnih in skupnih človekovih odločitev. Da bi se vzorec človekovih odločanj
spremenil, je potrebna sprememba v percepciji, razumevanju, vrednotah, stališčih in dejanjih
neštetih posameznikov in nešteto družbenih organizacij (Šlaus in Jacobs 2011, 129). Vprašanja,
povezana z dolgoročno trajnostjo, je zato potrebno obravnavati na fundamentalni ravni
kolektivne človeške zavesti, ki je osnova kulture. Kultura je temelj za posameznikovo učenje,
ki izhaja iz podzavestno pridobljenih kolektivnih izkušenj, shranjenih v našem rasnem spominu
in vključenih v naše najgloblje vrednote, stališča in perspektive. Spremembe v vedenju se lahko
pojavijo kot odziv na dramatične dogodke; kulturna sprememba se običajno dogaja v daljšem
časovnem obdobju, ko spremenjene okoliščine, dojemanje in razumevanje pronicajo v jedro
naših misli, čustev in odnosov s svetom okoli nas (Šlaus in Jacobs 2011, 129). Kos (2004, 337)
poudarja, da se odzivi posameznikov na okoljske spremembe gibljejo od popolne
ravnodušnosti do visoke zavzetosti za trajnostno ravnanje. Vrednote, ki vodijo ravnanje, niso
odvisne toliko od prepoznanih okoljskih obremenitev kot od ostalih interesnih, ekonomskih,
kulturnih, psiholoških in naključnih dejavnikov (Kos 2004, 337). Družbene razlike na globalni
ravni so danes večje kot kdaj koli prej; prav tako se družbe zelo razlikujejo v stopnji rabe
naravnih virov in obremenjevanju okolja. Zato presoja o tem, ali je bilo neko dejanje trajnostno
ali ne, ni vedno enoznačna, saj je odvisna od okoliščin, v katerih se je posameznik odločil za
to ravnanje (Kos 2004, 337).
Da lahko ljudje s svojimi dejanji prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, morajo
biti motivirani in prepoznavati pravilne reakcije (Brown 2008, 145). McGregor (2007, 356)
pripisuje ključno spodbudo za motivacijo občutku učinkovitosti. Notranje zmage ljudje
občutijo v obliki številnih prijetnih občutkov, čustev in motivacije (McGregor 2007, 356). Bolj
kot se posameznik počuti učinkovitega, višja je njegova samozavest in večja je verjetnost, da
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bo vztrajal pri določenem vedenju, saj spodbuda prihaja od znotraj. Avtorica nadaljuje, da vsak
človek razvije interni sistem nagrajevanja v obliki pozitivnih občutkov in na podlagi tega
ponotranji tiste navade in vedenjske vzorce, ki jim sledi pozitivna spodbuda. Vedenje in
življenjski slog sta oblikovana po ciljih in izidih, ki jih oblikujejo emocije in motivacija
(McGregor 2007, 358). Za proces samoregulacije pa je izjemno pomembna samozavest (tj.
stopnja, do katere imajo posamezniki dobro ali slabo mnenje o sebi). Posameznik se odloča o
svojih dejanjih na podlagi preteklih izkušenj, ob tem pa mora verjeti, da je mogoče z
načrtovanjem in aktivno participacijo doseči cilj (McGregor 2007, 358). Če posameznik nima
dovolj samozavesti, vidi v vsakem dejanju preveč možnosti za neuspeh, naloge se mu zdijo
pretežke in deluje pod stresom, ki lahko vodi v nepredvidljivo vedenje (McGregor 2007, 359).
Vedenje posameznika je stvar socioloških in psiholoških študij, tako da bomo na tej točki
povzeli le nekaj pomembnejših teorij, ki so relevantne za trajnostno pismenost. Na vprašanje,
kaj določa naše vedenje, odgovarjajo številne psihološke teorije, katerih temeljni problem je
razumevanje in napovedovanje vedenja. Socialno kognitivni modeli denimo pojmujejo vedenje
kot posledico posameznikovih interpretacij situacije in prepričanj v zvezi z njo (Radovan 2001,
101).
Teorija družbenega učenja predvideva, da se posameznik lahko uči z opazovanjem drugih
(McGregor 2007, 351). Družba igra pomembno vlogo pri tem, kaj si posameznik misli o sebi,
o svetu, kakšne ima interakcije in vedenje v tem svetu in kako se uči. Ljudje se učijo iz
opazovanja (1) posledic, ki jih imajo njihova dejanja nanje, (2) koristi in posledic njihovih
dejanj, ki jih občutijo drugi, ter (3) posledic dejanj drugih ljudi nanje (McGregor 2007, 352).
Bandura (1977) je razvil teorijo o družbenem učenju in definiral štiri stanja, skozi katera gre
posameznik, da uspešno modelira vedenje nekoga drugega. Prva je faza pozornosti, v kateri
posameznik naredi selekcijo med dejanji in začne namerno opazovati določeno vedenje
(Badura 1977). V vsaki družbeni skupini obstajajo osebe, ki s svojim vedenjem pritegnejo več
pozornosti in imajo tudi več vpliva. Zadnja desetletja imajo izjemen vpliv tudi različni mediji,
zlasti televizija (danes pa tudi socialna omrežja). V drugi fazi si mora biti posameznik sposoben
zapomniti, kar je videl ali opazil. Informacijo zakodira v dolgoročni spomin, da lahko pozneje
svoje opaženje poustvari. Ustvarjanje mentalnih slik, uporaba domišljije, razvrščanje v
simbolne oznake in verbalno izražanje so mentalne strategije, ki ljudem pomagajo obuditi tisto,
kar so zaznali. Te mentalne slike delujejo kot smernice za dejanja. Kot tretji pogoj Bandura
(1977) navaja čustveno, intelektualno in finančno zmožnost za reprodukcijo vedenja, ki so ga
opažali. Te zmožnosti se prepletajo. Če navedemo primer: posameznik si ne more privoščiti
nakupa lokalno pridelane zelenjave, ker je zanj cenovno nedostopna. Ob opazovanju drugih, ki
nakupujejo lokalno, si tudi sebe predstavlja v tej situaciji. Kaj lahko stori? Poišče podobno
alternativo, npr. sam začne gojiti zelenjavo, ali pomaga na vrtu starejšim sosedom, ki bi jim
pomoč prišla prav; svoj pridelek bodo pripravljeni deliti z njim. Posnemanje dejanja ne pomeni
dobesednega ponavljanja, ampak posnemanje aktivnosti in praks, katerih rezultat je lahko tudi
bolj trajnostni način življenja. Bandura (1977) kot zadnjo fazo navaja željo, da »učeči se«
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pokaže, kaj se je naučil in potrdi svojo učinkovitost. Gre za motivacijske procese, ki so razlog
za tovrstna dejanja. Ljudje bodo z večjo verjetnostjo posnemali dejanja, iz katerih lahko
razberejo, kaj je zanje dobrega, katera funkcija tega dejanja bo služila njim. Pozitivna spodbuda
lahko pride s strani družine, prijateljev, delovnega okolja, medijev ali družbenih institucij.
Lahko izvira tudi iz osebe same. Teorijo socialnega učenja je Bandura pozneje nadgradil v
socialno kognitivno teorijo in dodal samoregulacijo (Bandura 1989, po McGregor 2007, 357).
Samoregulacija je koncept, ki posameznikom omogoča, da sami presodijo, kaj je primerno in
kaj neprimerno vedenje ter sledijo svojemu občutku. Notranji moralni kompas usmerja njihova
dejanja (McGregor 2007, 357). Eden ključnih konceptov socialnega učenja je potreba po
spodbujanju premisleka o mentalnih modelih, ki so nas pripeljali v netrajnostni življenjski slog.
To vključuje refleksijo naših dejanj, razvoj globljega razumevanja socialnih dispozicij, da
lahko ponovno premislimo in spremenimo naše dejavnosti (Tilbury 2007, 117−118). Trajnost
je pravzaprav postopek socialnega učenja, ki je v teku. Aktivno vključuje deležnike pri
ustvarjanju vizij, delovanju in spremljanju sprememb. Ne gre za stopnjo, ki mora biti dosežena,
ampak za refleksivni proces. Tovrstno socialno učenje poteka v formalnih okoljih (izobrazbene
ustanove) in tudi v neformalnih okoljih kot priložnostno učenje (Tilbury 2007, 118).
Sistemska vprašanja zahtevajo sistemske rešitve (Berg 2020, 15). Na sisteme vplivajo
posamezni deli, komponente in odvisnosti med njimi. Posamezniki so akterji v številnih
vlogah: individuum, potrošnik, državljan, volivec, profesionalec, prijatelj. V vlogi vsakega
morajo sprejemati odločitve in se orientirati, medtem ko vsem ni mar za trajnost. Nikoli ne
moremo biti prepričani, da je določeno dejanje res bilo trajnostno, saj v kompleksnih sistemih
ne moremo predvideti vseh dolgoročnih posledic, opozarja Berg (2020, 15). Brown (2008, 143)
pravi, da se pri sprejemanju odločitev soočamo z veliko negotovostjo. Svet je kompleksen in
za predvidevanje vseh posledic določenega dejanja je potrebna velika mera razumevanja.
Verjetno nikoli ne bomo imeli dovolj znanja, da bi natančno predvideli posledice. Brown
(2008, 143) kot prvi razlog za nepredvidljivo obnašanje kompleksnega sistema navaja kaos, in
»učinek metulja«. Ta pojav je definiral Lorenz z idejo, da lahko majhen dogodek, kot je zamah
metulja s krili, povzroči velik preobrat dogodkov na drugem koncu sveta (Lorenz 2020). Brown
(2008, 143−144) nadaljuje, da so ekosistemi, ki sestavljajo naravni svet, in družbeno ekološki
sistemi, ki sestavljajo človeški svet, kompleksni in njihovi odzivi na dražljaje niso linearni. Še
ena značilnost, zaradi katere posledic ni mogoče povsem predvideti, je »učinek praga«, kjer pri
majhnih dražljajih ni nobenih opaznih sprememb, medtem ko se ob preseženem pragu zgodijo
radikalne spremembe. Razumevanje Zemlje in odnosa med človekom in naravo predstavlja
pomembne smernice pri TR. Brown (2008, 144) pravi, da se ne moremo zanašati na strategije
vodenja in nadzora, saj je svet preveč negotov in raznolik, da bi lahko implementirali in
nadzorovali te metode. Človeška dejanja in odzivi na projekcije so nepričakovani; poleg tega
linearne projekcije niso sposobne poustvariti nelinearne dinamike, ki je bistvena za določanje
rezultatov prihodnosti. To pa ne pomeni, da bi morali obupati nad iskanjem rešitev, temveč se
je potrebno osredotočiti na iskanje sredstev za usmerjanje sistema, namesto da ga poskušamo
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nadzorovati. Ljudje smo del sistema, v katerem vsak deluje bolj ali manj aktivno v eno ali
drugo smer. Ker imamo potencial za spremembo našega vedenja, predstavljamo točko
intervencije. Da se sistem preoblikuje tako, da bo gravitiral proti želenim spremembam,
moramo vplivati na odločitve in dejanja individualnih akterjev. Potrebno je prepletanje med
akterji, ki ustvarjajo sistem, in strukturami, ki definirajo, kako se sistem odziva na njihove
aktivnosti (Brown 2008, 144–145). Ljudje smo torej del sistema, v katerem ne moremo vnaprej
natančno definirati vedenja, ki je zagotovo trajnostno ali pa to ni. TR je proces, skozi katerega
se učimo, opazujemo reakcije okolja ter svoje vedenje prilagajamo tako, da stremimo k
trajnosti.
Vsak, ki se zaveže k trajnostnemu razvoju, ne more le čakati na spremembo sistema, ampak
mora vedeti, kakšna konkretna dejanja so potrebna v različnih vlogah, ki jih igra. Kot potrošnik
v osebnem življenju in tudi v različnih vlogah na poklicnem ali profesionalnem področju (Berg
2020, 14). Vedenje v vlogi potrošnika je odvisno od tega, ali posameznik sam sebe opredeljuje
glede na to, kaj ima v lasti, koliko zasluži in katere znamke nosi – v tem primeru bo njegov
dober občutek o sebi izpolnjen z materialističnim potrošniškim vedenjem. Če človek sam sebe
opredeljuje v luči medsebojnih odnosov, z notranjim občutkom za dobro, ne bo čutil potrebe
po pretiranem potrošništvu. Izobraževanje potrošnikov mora obsegati raziskavo prepričanj,
stališč in sistema vrednot, če bi želeli kot končni cilj spodbuditi trajnost (McGregor 2007, 360–
361). Pojavile so se potrebe po konkretnih nasvetih za vse več zaskrbljenih ljudi, ki želijo živeti
bolj trajnostno. Težava se pojavi, če nasvet ni povsem pravilen. Zaradi vpliva številnih
dejavnikov je v vsaki trenutni situaciji težko imeti v mislih vse. Kot opozarja Berg (2020, 15),
v TR dajemo prednost nakupom lokalnih pridelkov in izdelkov, vendar to ni nujno in vedno
najboljša možnost. Če denimo kmet uporablja prekomerno količino pesticidov, posega v okolje
s pretirano izrabo prsti ali s prekomernim gnojenjem povzroči pronicanje fekalij na občutljivem
kraškem površju v podtalnico, bi bil okoljski vpliv transporta pridelka iz oddaljene dežele lahko
bolj trajnosten.
Doyal in Gough (1991, 191) trdita, da imamo ljudje univerzalne in objektivne potrebe po
zdravju in avtonomiji in pravico za njihovo optimalno zadovoljitev. Dobrine, storitve, odnosi
in aktivnosti za zagotovitev teh univerzalnih potreb so včasih močno odvisni od kulture. Vsem
kulturam so nekatere nujne dobrine vseeno skupne; to so hrana in čista voda, bivališče, varno
delovno in fizično okolje, primerna zdravstvena oskrba, varno otroštvo, pomembni primarni
odnosi, fizična varnost, primerna izobrazba, varna kontracepcija in nosečnost. Zadovoljitev teh
potreb bo v vsaki kulturi zmanjšala ekstremno revščino in lakoto (Doyal in Gough 1991, 191).
Opozarjata tudi na razkorak med potrebami, ki so univerzalne, in željami, ki so različne pri
vsakem posamezniku. Pogosto se srečujemo s situacijami, ko se moramo odločiti med tem, ali
ugodimo lastni želji, ali se ravnamo racionalno in po priporočilih. Dober primer je dilema:
»Želim si cigareto, vendar moram nehati kaditi.« (Doyal in Gough 1991, 39). Posameznik mora
sprejeti odločitev, kako bo ravnal; ob tem mu njegova želja predstavlja skušnjavo. Podobna
situacija je ob vsakokratni odločitvi o trajnostnem ravnanju, saj bi za TR življenjski slog morali
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sprejeti celo vrsto odločitev, ki bi vplivale na naše udobje. Odpovedati bi se morali številnim
jedem, ki vsebujejo palmino olje, zmanjšati količino mesnih izdelkov, ukiniti nakup izdelkov,
ki imajo visok ogljični odtis (npr. eksotično sadje); odpovedati bi se morali naročanju dostave
hrane pri ponudnikih, ki uporabljajo embalažo za enkratno uporabo. Že pri prehranjevanju
vidimo, da bi pravzaprav morali za TR življenjski slog živeti z dieto, ki bi morda dolgoročno
pomenila boljše počutje, vendar je težko sprejeti to na videz radikalno odločitev. Še ljudje, ki
imajo hude težave z zdravjem ali prekomerno telesno težo, se težko odločijo za striktno
sledenje dieti in potrebna je visoka motivacija, ki izvira iz močne notranje zavezanosti. Enako
je pri odločitvi za TR življenjski slog. Zagotovo je tovrstni slog lažje vzdrževati v družbi ljudi,
ki to sprejemajo in podpirajo, ali tudi sami živijo na ta način. Poleg spremembe prehrane pa so
potrebne še številne prilagoditve življenjskega sloga za dosego TR. Življenjski slog je del naše
identitete. Ljudje izražajo svojo družbeno pozicijo, politično usmeritev, psihološke inspiracije.
Življenjski slog nas definira in diferencira. Oblikuje ga cela vrsta dejavnikov, od kulture,
politike in ekonomije do družbenih norm. Da bi trajnostni življenjski slog postal stalnica, se
mora razviti na vseh ravneh in v vseh institucijah, ki nas obdajajo. Potrebno je ponovno
premisliti, kako nakupujemo in kako si organiziramo vsakdanje življenje. Številne naše
odločitve, kot so poraba energije, transport, prehrana, ravnanje z odpadki, solidarnost in
komunikacija, prispevajo k trajnostnemu življenjskemu slogu. Vsak družbeni sektor lahko
prispeva (UNEP 2010, 10). Imeti trajnostni življenjski slog pomeni zavedati se svoje okolice
in posledic svojih odločitev ter posledično sprejemati odločitve, ki povzročijo najmanj škode.
Vključuje več od skrbi za okolje, tudi razmišljanje o ljudeh in o skupnosti, o zdravju in dobrem
počutju, o izobraževanju in drugih stvareh, ki so veliko pomembnejše od denarja in lastnine.
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA
Empirični del naloge je temeljil na kvantitativni metodi zbiranja podatkov z anketnim
vprašalnikom. Proučili smo stopnjo trajnostne pismenosti med slovenskimi študenti na
podiplomskih programih in raziskali povezave med znanjem o TR, stališči o TR in ravnanji v
katerih se odraža TR.

6.1 Metode pridobivanja podatkov
Zbiranje podatkov je potekalo s strukturiranim vprašalnikom, ki je podan kot priloga k
magistrski nalogi (priloga 1). Vprašalnik je skupno sestavljalo 78 vprašanj zaprtega tipa, ki so
bila vsebinsko razdeljena na uvodni del in potem na tri sklope. Anketni vprašalnik je za
odgovore zahteval približno 20 minut časa. Pred objavo spletne ankete smo izvedli pilotno
raziskavo in ugotovili, da je vprašalnik prezahteven, zato smo ga nekoliko skrajšali. Vprašalnik
je delno oprt na preteklo raziskavo (Kovačič in Brečko Grubar 2012); ostala vprašanja so
zasnovana na podlagi študije in analize virov. Uvodni del ankete je zahteval podatke o
anketirancu in obsegal socio-demografska vprašanja. Prvi sklop vprašalnika je z 22 vprašanji
preverjal znanje o trajnostnem razvoju. Anketiranci so odgovarjali z DA ali NE. V sklop znanja
spada tudi zadnje vprašanje, kjer so anketiranci morali odgovoriti na vprašanje, v kateri koš za
ločeno zbiranje odpadkov spada pregorela žarnica. Preverili smo znanje o Agendi 2030 (UN
General Assembly 2015), gibanju zero waste, poznavanje koncepta družbene odgovornosti,
krožnega gospodarstva, ogljičnega odtisa. Nekatera vprašanja smo zastavili zaradi predhodnih
opažanj, da ljudje nimajo zadostnega razumevanja o zelo temeljnih zadevah, denimo
razlikovanje med ločevanjem in recikliranjem odpadkov, ustrezno odlaganje odpadnih žarnic.
Nekaj vprašanj se nanaša na presenetljive številke, ki so jih ugotovili raziskovalci pri
preučevanju naravnih, gospodarskih in družbenih pojavov: količina plastike v oceanih, emisije
toplogrednih plinov iz živinoreje, vsebnost palminega olja v izdelkih za splošno rabo, revščina
otrok, z zakonom uveljavljene enake delovne pravice obeh spolov. Drugi sklop raziskuje
stališča o tematikah, kjer posameznik lahko izrazi mnenje, ki odraža trajnost. 18 vprašanj, na
katera so anketirani odgovarjali z Likertovo lestvico stališč se nanaša na to, v kolikšni meri se
posameznik počuti kot aktivni člen družbe pri uveljavljanju trajnostnega razvoja. Ali meni, da
moramo zmanjšati pritiske na okolje, omejiti uporabo izdelkov za enkratno uporabo, zagotoviti
pogoje za trajnostno kmetijstvo, vlagati v inovacije za recikliranje odpadkov. Dotika se tudi
nekoliko bolj perečih vprašanj, kot je denimo to, ali veganstvo pripomore k doseganju ciljev
TR, ali je Zemlja prenaseljena, ali lahko s sajenjem novih dreves popravimo škodo, ki je nastala
ob požarih v pragozdu, ali je uporaba pesticidov nadzorovana dovolj strogo. V tretjem, zadnjem
sklopu ankete smo preverjali ravnanje in potrošniške navade v skladu s trajnostim razvojem.
Skupaj je bilo 29 vprašanj; na 26 vprašanj so anketiranci odgovarjali z da ali ne; pri treh
vprašanjih so morali označiti pogostost, npr. potovanja z letalom, nakupovanja. Nekatera
vprašanja v tem sklopu so vezana neposredno na potrošniške navade, kot so ta, ali se izogibajo
nakupu izdelkom, ki so zaviti v veliko embalaže, ali tistim, ki vsebujejo palmino olje, ali jim
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je pri nakupovanju pomembna kakovost in izvor blaga. Ostala vprašanja se nanašajo na
varčevanje z vodo, elektriko, papirjem, pobiranjem smeti v naravi, ločevanjem odpadkov,
odpadno hrano v gospodinjstvu itn.
Na anketo se je odzvalo 426 oseb; od tega je 210 oseb anketo izpolnilo v celoti in hkrati
potrdilo, da so vključeni v program podiplomskega študija. Anketni vprašalnik je bil objavljen
na spletnem portalu 1KA od novembra 2019 do januarja 2020. Anketni vprašalnik smo s
posredovanjem referatov poslali študentom Univerze v Ljubljani; pomagali smo si tudi z
objavo po skupinah na socialnem omrežju Facebook, kjer ima večina letnikov študentov svojo
skupino. Na žalost smo bili v veliki meri omejeni na študente, ki uporabljajo Facebook, vendar
bi anketiranje v tiskani obliki pomenilo veliko količino zavrženega papirja ter veliko časa v
fazi zbiranja in urejanja podatkov, kar pa se nam ne bi nujno obrestovalo pri rezultatih.
6.2 Uporabljene statistične metode analize podatkov
Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s programskim paketom
SPSS Statistics 20.0 in jih predstavili v grafični obliki. Za namen analize trajnostne pismenosti
študentov, smo oblikovali nov kazalec, ki smo ga poimenovali indeks trajnostne pismenosti.
Indeks trajnostne pismenosti obsega posameznikovo znanje, stališča in ravnanje in je prikazan
z vrednostmi med 0 in 1. Izračunali smo ga kot ulomek med številom vprašanj iz vseh treh
kategorij (znanje, stališča in ravnanje) ter številom odgovorov, pri katerih so posamezniki
odrazili trajnost. Naš indeks trajnostne pismenosti je prilagojena metoda, ki smo jo oblikovali
na podlagi preučene literature o trajnostni pismenosti.
Statistična metoda za ugotavljanje razlik v stopnji trajnostne pismenosti med študenti različnih
akademskih skupin je analiza variance (ANOVA). Odvisna spremenljivka je indeks trajnostne
pismenosti, neodvisna pa je akademska disciplina. Ker je šlo za preverjanje domneve o
aritmetičnih sredinah ene odvisne spremenljivke v več skupinah, ki so določene z eno
neodvisno spremenljivko (enim faktorjem), je bila izvedena z enofaktorsko analizo variance.
Za analizo variance morajo biti izpolnjene naslednje predpostavke:


Normalnost: odvisna spremenljivka, za katero računamo povprečje (indeks TR), se znotraj
vsake populacije porazdeljuje normalno.



Enakost varianc: variabilnost posameznih enot znotraj vsake populacije je enaka.



Vsi vzorci so enako veliki.

Ker so bili v našem primeru vzorci različno veliki, smo v programu SPSS opravili analizo
variance s popravkom za neenako velike vzorce in tako zadostili tretjemu pogoju.
Oblikovali smo ničelno in alternativno domnevo in s pomočjo F-preizkusa preverili domnevo
o razliki med aritmetičnimi sredinami. Pred tem smo z Levenovim testom preverili
predpostavko o enakosti varianc.
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Za namen ugotavljanja povezav med znanjem, stališči in ravnanjem smo uporabili metodo
razvrščanja v skupine. Gre za razvrščanje enot v skupine s ciljem, da se na podlagi več
spremenljivk razvrsti enote v nekaj skupin tako, da (Košmelj in Breskvar Žaucer 2006, 299):


so si znotraj skupin enote čim bolj podobne,



so si enote iz različnih skupin čim bolj različne.

Da bi povezave med znanjem, stališči in ravnanjem še dodatno osvetlili, smo izvedli še
Pearsonov korelacijski koeficient, ki obsega vrednosti med -1 in +1. Pri pozitivnem predznaku
je povezanost med spremenljivkama v isti smeri – čim večjo vrednost x ima enota, tem večjo
ima tudi vrednost y in obratno: čim manjša vrednost x pomeni čim manjšo vrednost y. Pri
negativnem predznaku je korelacija negativna, kar pomeni, da nadpovprečnim vrednostim x
ustrezajo podpovprečne vrednosti y in obratno (Kožuh 2003, 105).
Pri jakosti korelacije predznak ni pomemben; interpretiramo jo glede na številčno vrednost
koeficienta (Kožuh 2003, 106):


0,00 – 0,20 zanemarljiva korelacija; sodimo, da povezave pravzaprav ni. Dobljeni
koeficient je prej posledica slučajnega ujemanja podatkov kot pa stvarne povezanosti med
njimi;



0,21 – 0,40 šibka korelacija; zveza je komaj opazna, a vendarle je;



0,41 – 0,70 srednje močna korelacija;



0,71 – 0,85 močna korelacija; x zelo vpliva na y;



0,86 – 1 zelo močna korelacija; skoraj popolna povezanost.

6.3 Opis vzorca
Vzorec je zajemal 210 enot, ki so bile v anketiranje vključene priložnostno. Vzorec ni naključen
in ni uravnotežen. Naš vzorec je zaobsegel 71 % oseb ženskega spola. Večji delež anketirank
lahko povezujemo s statističnim podatkom (SiStat 2020) za študijsko leto 2019/2020, ki kaže,
da je v drugo stopnjo terciarnega izobraževanja vključenih 9.016 moških in 15.117 žensk.
Ženski spol je v terciarnem izobraževanju močneje zastopan (62,6 %). Povprečna starost
anketiranih je znašala 24,7 let; najstarejši anketiranec je imel 42 let, najmlajši pa 19 in ne vemo,
ali je napačno označil, da je študent podiplomskega študijskega programa, ali pa je napačno
navedel svojo starost. 23 udeležencev (11% ) ni navedlo svoje starosti.

6.4 Rezultati in interpretacija podatkov
S podatki o fakulteti in študijski smeri smo preverili razlike v trajnostni pismenosti med
študenti različnih akademskih disciplin. Glede na fakultete in študijske smeri, s katerih so
prihajali anketiranci, smo študente razdelili na več skupin in se pri tem oprli na klasifikacijo
Univerze v Ljubljani (2013), ki študijske smeri deli na naravoslovne, tehnične, družboslovne,
humanistične in umetnostne:
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Naravoslovje: Naravoslovno-tehniška in Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko,
Medicinska, Veterinarska in Zdravstvena fakulteta.
Tehnika: Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Fakulteta za pomorstvo in promet ter Fakulteta za računalništvo in
informatiko, Fakulteta za arhitekturo.
Družboslovje: Ekonomska fakulteta, Pravna fakulteta, Fakulteta za družbene vede,
Fakulteta za upravo, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za socialno delo in Fakulteta za šport.
Humanistika: Teološka in Filozofske fakulteta.
Umetnost: Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, film, in televizijo ter Akademija
za likovno umetnost in oblikovanje.

Družboslovje so najmočneje zastopali študentje Ekonomske fakultete (26), Fakultete za
socialno delo (12) in Pravne fakultete (10). Med študenti naravoslovnih ved jih je bilo največ
iz Zdravstvene fakultete (15), Biotehniške fakultete (13), Fakultete za matematiko in fiziko
(13) in iz Fakultete za farmacijo (12). Največ študentov tehničnih ved je bilo iz Fakultete za
računalništvo in informatiko (12); sledila je Fakulteta za arhitekturo (8). Med študenti
humanistike jih je bilo 20 iz Filozofske fakultete, med študenti umetnosti 8 iz Akademije za
likovno umetnost in oblikovanje in 2 iz Akademije za glasbo.

Preglednica 2: Velikost skupin akademskih disciplin
Akademska disciplina
Naravoslovje
Tehnika
Družboslovje
Humanistika
Umetnost
Skupaj

N

%
63
33
75
29
10
210
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30
15
36
14
5
100

Humanistika
14%

Umetnost
5%

Naravoslovje
30%

Družboslovje
36%

Tehnika
15%

Slika 4: Struktura anketirancev po akademskih disciplinah
Mnenje o povezanosti študijskih vsebin izobraževalnega programa s trajnostnim razvojem nam
daje vpogled v to, ali ima za anketirance izobraževalni program pomemben vpliv na njihovo
ozaveščenost. Kot vidimo na sliki 5, je le 8 % vprašanih odgovorilo, da so študijske vsebine
njihovega programa zelo povezane s trajnostnim razvojem. 43 % vprašanih je ocenilo nizko
povezanost izobraževalnih vsebin s TR, 16 % pa jih ocenjuje, da niso povezane. Odgovori so
bili sicer precej razpršeni, kar bi lahko pripisali pomanjkljivemu razumevanju koncepta
trajnostnega razvoja in odsotnosti prepoznavanja vsebin, povezanih z njim (ni nujno, da je TR
v naslovu učne enote ali ločena tema znotraj nje). Obstaja tudi možnost, da so pozabili vsebine
predmetov ali pa jih niso usvojili, čeprav so jih predmeti vsebovali. Trajnostni razvoj je sicer
tako obsežen koncept, da bi lahko bil vključen v praktično vsak predmet.

Veliko
8%

Ni podatka
7%

Nič
16%

Zelo malo
22%

Srednje
26%

Malo
21%

Slika 5 Ocena povezanosti izobraževalnega programa s TR

Splošna razgledanost je za trajnostno pismenost ključnega pomena, saj je potrebno
razumevanje delovanja celotnega sistema – tako naravnega, kot družbenega in gospodarskega.
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Zato smo zastavili vprašanje, ali se informirajo o dogodkih v svetu in o okoljskih spremembah.
Rezultati, prikazani na sliki 6, kažejo, da jih večina spremlja dogodke priložnostno.
Nikoli
1%
Vedno
36%

Priložnostno
63%

Slika 6: Mnenje o lastnem spremljanju dogodkov v svetu
Aktivna participacija in zavedanje lastnega vpliva na odločanje v državi je prav tako
pomemben del trajnostne pismenosti. Udeležba na parlamentarnih volitvah v Sloveniji je od
prvih volitev leta 1992 s 86,5 % udeležbo vsakokrat nižja. Leta 2018 je znašala 51,5 % (STA
2018). 51 % naših anketirancev priložnostno spremlja politično dogajanje, 9 % pa nikoli, kar
kaže na manjši interes za informiranost v primerjavi z drugimi dogajanji v svetu.
Nikoli
9%
Vedno
40%

Priložnostno
51%

Slika 7: Mnenje o lastnem spremljanju političnega dogajanja
Trajnostna prihodnost implicira skrb za naše zanamce. Ker je naš vzorec vključeval ljudi, ki so
v obdobju načrtovanja družine, nas je zanimalo, ali imajo pri tem pomisleke zaradi slabšanja
stanja okolja, ki bi utegnilo otežiti odraščanje njihovih otrok. Kar 45 % anketiranih je izrazilo
to skrb, kar je vsekakor zanimiv podatek za prihodnost Slovenije, sploh glede na to, da je naše
okolje v tem trenutku še relativno dobro ohranjeno; izredni vremenski pojavi in naravne
katastrofe so redke; imamo bogate vodne vire ipd. Očitno je pri tem vprašanju na odgovore
mladih ključno prispevalo širše, globalno stanje našega planeta.
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6.4.1 Znanje o TR
Znanje smo preverjali z 22 vprašanji. Na 21 vprašanj so anketirani odgovarjali z da ali ne. Ker
nismo želeli, da bi pogosto prihajalo do ugibanj, so imeli možnost vprašanje izpustiti. Pri
zadnjem vprašanju, ki je preverjalo znanje, so morali vprašani izbrati med štirimi možnimi
odgovori.
Preglednica 3: Odgovori anketirancev pri preverjanju znanja
Vprašanje
1. Osrednja tema trajnostnega razvoja
so okoljska vprašanja.
2. Trajnostni razvoj vključuje tako
potrebe prihodnih generacij kot
današnje potrebe.
3. Agenda 2030 je dokument, v
katerem so države Evropske Unije
podpisale dogovor o zmanjšanju
izpusta toplogrednih plinov.
4. Zero waste je filozofija, ki spodbuja
preoblikovanje virov življenjskega
cikla tako, da so vsi izdelki ponovno
uporabljeni.
5. Trajnostni razvoj skuša uravnotežiti
človeško in gospodarsko blagostanje s
kulturno tradicijo in naravnimi viri.
6. Nosilna sposobnost okolja
(sposobnost samočiščenja,
nevtralizacije obremenitev in
regeneracije) je pomembna pri
uresničevanju ciljev trajnostnega
razvoja.
7. Da je podjetje družbeno odgovorno
pomeni, da se je zavezalo k temu, da
ustvari čim več profita in s tem
pripomore h gospodarskemu razvoju.
8. Trajnostni razvoj predvideva
spremembo potrošniške miselnosti.
9. Krožno gospodarstvo se usmerja v
ponovno uporabo, popravilo in
recikliranje obstoječih materialov in
izdelkov.
10. Za dosego trajnostnega razvoja bi
morali omejiti rast BDP.

Da

Da

Ne

Ne

Manjka

Manjka

(število)

(%)

(število)

(%)

(število)

(%)

162

77,1

30*

14,3*

18

8,6

197*

93,8*

4

1,9

9

4,3

43

20,5

20*

9,5*

147

70

174*

82,9*

26

12,4

10

4,8

163*

77,6*

14

6,7

33

15,7

182*

86,7*

5

2,4

23

11,0

18

8,6

174*

82,9*

18

8,6

192*

91,4*

6

2,9

12

5,7

165*

78,8*

9

4,3

36

17,1

33*

15,7*

76

36,2

101

48,1

Se nadaljuje

* Pravilni odgovor.

42

Preglednica 3 – nadaljevanje
Vprašanje
11. Ločevanje odpadkov = recikliranje
odpadkov.
12. Ohranjanje biološke raznovrstnosti
je ključno za učinkovito delovanje
ekosistemov.
13. V severnem Pacifiku je na površju
gladine 6-krat več plastike kot
planktona.
14. Ogljični odtis je seštevek vseh
emisij toplogrednih plinov, ki jih
nekdo/nekaj povzroča neposredno ali
posredno.
15. V živinoreji nastane več
toplogrednih plinov kot v celotni
transportni industriji.
16. Neprimerno ravnanje z zemljišči
vodi do izgube rodovitne prsti že v
nekaj sezonah, medtem ko so za
nastanek ravnovesja v zgornjih plasteh
tal potrebna tisočletja.
17. Skoraj polovica izdelkov za
splošno porabo (pripravljena hrana,
piškoti, maslo, pica, kozmetični
izdelki, mila in izdelki za čiščenje)
vsebuje palmovo olje in njegove
derivate.
18. Naš način življenja in potrošnje
pripomore k temu, da so države v
razvoju (predeli južne Amerike,
Afrike, Azije) ujete v revščino.
19. Trajnostni razvoj vključuje učenje
kulture miru in enakosti spolov.
20. Na globalni ravni otroci
predstavljajo več kot polovico ljudi, ki
živijo v skrajni revščini.
21. Samo 8 držav na svetu z zakonom
daje ženskam enake delovne pravice
kot moškim.

Da

Da

Ne

Ne

Manjka

Manjka

(število)

(%)

(število)

(%)

(število)

(%)

35

16,7

165*

78,6*

10

4,8

196*

93,3*

5

2,4

9

4,3

73*

34,8*

7

3,3

130

61,9

140*

66,7*

10

4,8

60

28,6

114*

54,3*

38

18,1

58

27,6

135*

64,3*

11

5,2

64

30,5

149*

71,0*

5

2,4

56

26,7

145*

69,0*

31

14,8

34

16,2

96*

45,7*

56

26,7

58

27,6

91*

43,3*

13

6,2

106

50,5

29*

13,8*

62

29,5

119

56,7

* Pravilni odgovor.
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Na vprašanje o ustreznem ravnanju z odpadnimi žarnicami je napačno odgovorilo 22 %
vprašanih, čeprav se v Sloveniji odpadke ločuje že več kot 15 let in je za napačno odlaganje
odrejena denarna globa. Pravilen odgovor je »nevarni odpadki«, ki je prevladoval.
Kam sodi pregorela žarnica?
Steklo Embalaža
1%
6%

Mešani odpadki
15%

Nevarni odpadki
78%

Slika 8: Znanje o ustreznem odlaganju pregorele žarnice

Pravilni odgovori iz kategorije znanje so bili v fazi analize označeni kot trajnostni, napačni in
manjkajoči odgovori pa kot netrajnostni. V paličnem grafikonu (sika 9) so predstavljeni
odgovori glede na odraz trajnosti.
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Odraz trajnosti pri vprašanjih, ki so preverjala znanje
1

30

180

2

197

3

20

190

4

174

5
6

47
182

7

Zaporedno vprašanje o znanju

36

163

28

174

8

36
192

9

165

10

177

11

165

45

12

196

13

73
140

15

70

114

16

96
135

75

17

149

18

61

145

19

65

96

20

114

91

119

29

181

22

161
10%

14
137

14

0%

18

45

33

21

13

20%

30%

40%

50%

60%

70%

49
80%

90%

100%

Število in % odgovorov
TRAJNOSTNI

NETRAJNOSTNI

Slika 9: Struktura odgovorov glede na odraz trajnostne pismenosti pri znanju
Preverjanje znanja je največ odstopanja pokazalo pri vprašanju o Agendi 2030 (UN General
Assembly 2015), kjer 70 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo; od 63 odgovorov je bilo
pravilnih le 20, kar znaša 10 % vseh. Pri vprašanju, ali bi za dosego trajnostnega razvoja morali
omejiti rast BDP, je pravilno odgovorilo 30 % anketiranih. 37 % vprašanih ni vedelo, da je
učenje kulture miru in enakosti spolov del koncepta trajnostnega razvoja. Le 32 % anketiranih
je vedelo, da so enake pravice žensk v delovnem okolju zakonsko določene le v osmih državah
na svetu (World Bank 2020, 6). Najboljše poznavanje tem se je izkazalo pri vprašanjih o
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vključenosti potreb prihodnih generacij (vprašanje 2), kjer je pravilno odgovorilo 93,8 %, o
spremembi potrošniške miselnosti (vprašanje 8) z 91,4 % pravilnih odgovorov in pri pomenu
ohranjanja biotske raznovrstnosti (vprašanje 12) s 93,3 % pravilnih odgovorov.

Slika 10: Povprečje indeksa znanja

Pravilni odgovori so prinesli po eno točko in na tej osnovi smo lahko izračunali znanje vsakega
anketiranca. Podatki so prikazani v stolpčnem diagramu (slika 10). V kategoriji znanje je bilo
pravilnih 80 % vseh odgovorov. Porazdelitev je normalna, histogram pa je porazdeljen malce
asimetrično levo, kar pomeni, da se znanje nagiba navzgor.
6.4.2 Stališča o TR
V drugem vsebinskem sklopu so anketiranci s petstopenjsko Likertovo lestvico stališč
odgovorili na 18 vprašanj. Petstopenjska lestvica stališč nam dobro predstavi razpršenost
odgovorov pri posameznih vprašanjih, ki nakazujejo na deljena mnenja in nam dajejo vpogled
v teme, ki nimajo prevladujočih stališč. Za lažji prikaz podatkov smo v preglednici 4 združili
odgovora »se ne strinjam« in »se sploh ne strinjam« v eno kategorijo, ki predstavlja negativno
stališče, in odgovora »se strinjam« in »zelo se strinjam« v kategorijo, ki odraža pozitivna
stališča. Manjkajoči odgovori so bili združeni z nevtralnim stališčem »nisem prepričan/a«.
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Preglednica 4: Odgovori anketirancev pri preverjanju stališč
Vprašanje
1. Če želimo kot človeštvo preživeti, moramo bistveno
zmanjšati pritiske na okolje in začeti upoštevati omejitve
planeta.
2. Podjetja, ki so okoljsko odgovorna, imajo v prihodnosti
boljše možnosti za povečanje dobičkov.
3. Potrebujemo strožje zakone in predpise za zaščito okolja
ter boljši nadzor nad njihovim izvajanjem.
4. Trajnostni razvoj ne bo mogoč, dokler bogate države ne
bodo prenehale z izkoriščanjem naravnih virov in delovne
sile manj razvitih držav.
5. Izdelke za enkratno uporabo je potrebno ukiniti ali
zmanjšati na minimum.
6. Odpadki so vir surovin, zato je potrebno vlaganje v
inovacije za recikliranje odpadkov.
7. V prihodnosti je potrebno zagotoviti trajnostno kmetijstvo
in omejiti uporabo pesticidov.
8. Veliko naravnih nesreč nastane kot posledica podnebnih
sprememb.
9. Za podnebne spremembe je odgovoren (tudi) človek, zato
jih lahko s spremenjenim ravnanjem ublažimo.
10. S tem, ko kupujem lokalne izdelke, pripomorem k
zmanjševanju onesnaževanja okolja.
11. Vegetarijanstvo/veganstvo pripomore k ohranjanju
narave.
12. Poznavaje koncepta trajnostnega razvoja pomeni
prednost pri iskanju zaposlitve.
13. Uporaba pesticidov v kmetijstvu je po vsem svetu dovolj
strogo nadzorovana.
14. Družba pogosto podcenjuje realno vrednost naravnega
kapitala, saj ne znamo objektivno oceniti dejanskih
stroškov, ki jih povzroča njegovo izčrpavanje.
15. S sajenjem novih dreves lahko povsem popravimo
škodo, ki je nastala ob letošnjih požarih v amazonskem
pragozdu.
16. Zemlja je prenaseljena, zato je potrebno omejiti
naraščanje števila prebivalstva.
17. Ranljivejšim družbenim skupinam je potrebno
zagotavljati čim bolj enake možnosti.
18. Pri uveljavljanju trajnostnega razvoja smo preveč
pasivni.

*Odgovor, ki odraža trajnost.
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Stališča so bila deljena glede tega, ali bodo podjetja, ki so trajnostna v prihodnosti imela boljše
možnosti za povečanje dobičkov, kjer je 51 % izrazilo strinjanje; najpogostejši je bil odgovor
»nisem prepričan/a« s 40 %.
Podjetja, ki so okoljsko odgovorna, imajo v prihodnosti boljše možnosti
za povečanje dobičkov.
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Slika 11: Stališče o okoljsko odgovornih podjetjih in dobičku
Le 46 oz. 22 % vprašanih je mnenja, da poznavanje koncepta trajnostnega razvoja pomeni
prednost pri iskanju zaposlitve. Dejavniki, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, imajo večjo težo
v kapitalistični družbi in rezultat, ki smo ga dobili pri tem odgovoru, odraža stališče o teži oz.
veljavnosti koncepta trajnostnega razvoja med mlajšo izobraženo populacijo Slovencev.

Poznavaje koncepta trajnostnega razvoja pomeni prednost pri
iskanju zaposlitve.
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Slika 12: Stališče o vrednosti poznavanja TR pri iskanju zaposlitve
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Po pričakovanjih se stališča o tem, ali vegetarijanstvo/veganstvo pripomore k varovanju
narave, delijo. Strinjanje je izrazilo 44 % vprašanih; 26 % se ni opredelilo; 31% se ne strinja,
kar je povezano s pomanjkljivim znanjem o tej tematiki.
Vegetarijanstvo/veganstvo pripomore k ohranjanju narave.
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Slika 13: Stališče o prispevku veganstva in vegetarijanstva k TR
Pri vprašanju o tem, ali je mogoče povsem popraviti škodo, ki je nastala ob požarih v
amazonskem pragozdu leta 2019, nas je nekoliko presenetila pogostost odgovora »nisem
prepričan/a«, kar nakazuje na pomanjkljivo razumevanje delovanja ekosistema. S sajenjem
novih dreves ni mogoče popraviti škode, ki nastane v požarih, saj se je ekosistem tropskih
deževnih pragozdov oblikoval skozi stoletja (celo tisočletja) in v požarih je uničenega veliko
več kot le drevesa. Obnova ekosistema ni mogoča. Trajnost se je odrazila pri 53 % vprašanih;
kar 47 % ni izrazilo trajnostne pismenosti pri tem vprašanju.
S sajenjem novih dreves lahko povsem popravimo škodo, ki je nastala
ob letošnjih požarih v amazonskem pragozdu.
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Slika 14: Stališče o sajenju novih dreves po požarih v pragozdovih
53 % anketiranih se strinja, da je Zemlja prenaseljena in je potrebno omejiti naraščanje
prebivalstva.
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Zemlja je prenaseljena, zato je potrebno omejiti naraščanje števila
prebivalstva.
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Slika 15: Stališče o prenaseljenosti Zemlje
17 % vprašanih pri trditvi, da trajnostni razvoj ne bo mogoč, dokler bogate države ne bodo
prenehale z izkoriščanjem naravnih virov in delovne sile manj razvitih držav, ni izrazilo
strinjanja.
Trajnostni razvoj ne bo mogoč, dokler bogate države ne bodo
prenehale z izkoriščanjem naravnih virov in delovne sile manj razvitih
držav.
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Slika 16: Stališče o izkoriščanju manj razvitih držav
Za analizo podatkov smo odgovore združili v dve kategoriji. Odgovore, ki so v smeri strinjanja
ali močnega strinjanja odražali trajnost, smo združili v kategorijo »trajnostno«, odgovore v
smeri nestrinjanja ter tiste, ki so odgovorili z »nisem prepričan/a«, pa v kategorijo
»netrajnostno«. Za združevanje smo se odločili, ker nas za ugotavljanje trajnostne pismenosti
zanimajo pozitivni odgovori, zato je podatek »trajnostno« zadostoval za nadaljnjo analizo.
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Slika 17: Struktura odgovorov glede na odraz trajnostne pismenosti pri stališčih
Tudi pri preverjanju stališč smo za vsakega anketiranca prešteli število odgovorov, ki odražajo
trajnost in izračunali povprečje. 75 % anketiranih na osnovi merjenja stališč odraža trajnost,
kar je nekoliko nižji rezultat kot pri znanju. Slika 18 prikazuje porazdelitev povprečja indeksa
stališča. Tudi tukaj je histogram porazdeljen malce asimetrično levo, kar pomeni, da se indeks
stališča nagiba v smeri večje trajnosti.

51

Slika 18: Povprečje indeksa stališča
6.4.3 Navade in življenjski slog
V tej kategoriji smo anketiranim zastavili 29 vprašanj. Na 26 vprašanj so anketirani
odgovarjali z da ali ne; zadnja tri vprašanja so preverjala pogostost potovanja z letalom,
nakupovanja oblačil in menjave mobilnega telefona in so anketirani izbirali med petimi
stopnjami pogostosti.
Preglednica 5: Odgovori anketirancev pri preverjanju navad
DA
(število)

Vprašanje
1. Spremenil sem osebne navade oziroma smo spremenili
navade v gospodinjstvu, da bi zmanjšali obremenitve
okolja.
2. Kadar je le mogoče, namesto vožnje z avtomobilom
uporabim javni prevoz, grem s kolesom ali peš.
3. Uporabljam vrečke za večkratno uporabo in embalažo
večkrat uporabim.
4. S prijatelji in družino se večkrat pogovarjam o
problemih okolja in pomenu drugačnega (trajnostno
sonaravnega) ravnanja.
5. Vsak dan uživam meso in mesne izdelke.
6. Trudim se vedno ločevati odpadke.
7. Pogosto kupujem stvari, ki jih ne potrebujem.
8. Pozoren sem na kakovost in izvor izdelkov, ki jih kupim.
9. Kadar je le mogoče, se udeležujem lokalnih akcij za
izboljšanje okolja (čistilne, zbiralne, dobrodelne, urejanje
okolice ...).

*Odgovor, ki odraža trajnost.
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185*

88,1*
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94,8*
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39
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34,3
94,3*
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53*

25,2*

157

74,8

Se nadaljuje
52

Preglednica 5 – nadaljevanje
DA
(število)

Vprašanje
10. Pogosto oprezam za znaki poslabšanja ekosistemov in
sem pozoren do sprememb v svojem okolju.
11. Klasične sijalke sem zamenjal z varčnimi, kupujem
energijsko varčne izdelke in bolj skrbno izklapljam
električne naprave.
12. Ko na sprehodu v naravi opazim smeti, jih poberem, če
je le mogoče.
13. Vodo v plastenki imam raje od vode iz pipe.
14. Pazim na količino porabljenega papirja (robčki,
papirnate brisačke ipd.).
15. Pripravljen/a bi bil/a nositi (ali že nosim) oblačila iz
"druge roke".
16. Raje bi imel/a manj denarja in več prostega časa.
18. Pri nakupovanju se izogibam izdelkom, za katere
menim, da so zaviti v preveč embalaže.
19. Pri nakupovanju oblačil mi je najpomembnejša cena.
20. Imam dostop do lokalno pridelane hrane.
21. Znam si sam/a pridelati sadje in zelenjavo.
22. Dobro ocenim, koliko hrane je potrebno skuhati, da ne
ostane.
23. Pokvarjeno hrano odvržem v biološke odpadke.
24. Če je le mogoče, uporabljam naravna čistila in pralna
sredstva (soda bikarbona, kis, citronka ipd.).
25. Opravljam (ali sem v preteklosti) prostovoljno delo, s
katerim pomagam ranljivejšim od sebe.
26. Izogibam se nakupu izdelkov, ki vsebujejo palmino
olje.

DA
(%)

NE
(število)

NE
(%)

110*

52,4*

100

47,6

162*

77,1*

48

22,9

135*

64,3*

75

35,7

1

0,5

209*

99,5*

131*

62,4*

79

37,6

140*

66,7*

70

33,3

133*

63,3*

77

36,7

141*

67,1*

69

32,9

61
192*
161*

29,0
91,4*
76,7*

149*
18
49

71,0*
8,6
23,3

175*

83,3*

35

16,7

183*

87,1*

27

12,9

84*

40,0*

126

60,0

91*

43,3*

119

56,7

89*

42,4*

121

57,6

*Odgovor, ki odraža trajnost.
Približno polovica vprašanih redno potuje z letalom (slika 19). Ponudba nizkocenovnih letov
je odprla možnosti za potovanje tudi manj premožnim, kar je po eni strani enkratna priložnost
za spoznavanje novih dežel in s tem za pridobivanje občutka za različne kulture, po drugi
strani pa letalski promet bistveno pripomore k izpustom toplogrednih plinov. V trajnostno
ravnanje smo zajeli odgovore »enkrat na 2 leti« in manj.
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Slika 19: Pogostost potovanja z letalom
75 % vprašanih nakupuje nova oblačila več kot enkrat na leto. Sledenje modnim trendom je še
ena značilnost današnjih potrošniških vzorcev, ki onesnažuje okolje v državah s poceni
tekstilno industrijo. V trajnostno ravnanje smo šteli odgovora »manj kot enkrat na leto« in
»enkrat na leto«.
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Slika 20: Pogostost nakupovanja novih oblačil
64,8 % vprašanih zamenja mobilni telefon, ko je res nujno, kar štejemo za trajnostno ravnanje.
Vprašanje smo zastavili, ker nas je zanimalo, v kolikšni meri so anketirani podvrženi sledenju
trendom, ki jih narekuje potrošniška družba na področju hitro spreminjajoče tehnologije.
Rezultati so pokazali, da večina anketiranih sprejme odločitev za nakup novega mobilnega
telefona na podlagi praktičnih in uporabnih razlogov. Ob tem nismo upoštevali npr. pazljivosti
posameznika in popravil, ki bi pripomogla k daljšemu delovanju mobilnega telefona. Pri
ugotavljanju trajnostnega ravnanja smo za trajnostni odgovor šteli, »ko je res nujno«.
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Slika 21: Razlog menjave mobilnega telefona
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Slika 22: Struktura odgovorov glede na odraz trajnostne pismenosti pri ravnanju
Glede na povprečje se nizka stopnja trajnostnega ravnanja kaže pri odgovorih o udeležbi na
lokalnih akcijah za izboljšanje stanja okolja (75 % anketiranih se jih ne udeležuje); 60 %
vprašanih ne uporablja naravnih čistil in pralnih sredstev; 57 % ni pozornih na to, ali izdelki,
ki jih kupujejo, vsebujejo palmino olje; 56 % anketiranih ni še nikoli opravljalo prostovoljnega
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dela, s katerim bi pomagali ranljivejšim skupinam. Nekoliko so nas presenetili tudi slabši
rezultati pri vprašanju o pozornosti do sprememb v okolju (47 % ni pozornih); 42 % anketiranih
se s svojimi bližnjimi ne pogovarja pogosto o problemih okolja in potrebi po drugačnem
ravnanju; 34 % vprašanih vsak dan uživa meso ali mesne izdelke. Anketiranci so svoje
trajnostno ravnanje najbolje pokazali pri uporabi vrečk za večkratno uporabo (94,8 %
pozitivnih odgovorov); 94,3 % se jih trudi redno ločevati odpadke; 91,4 % vprašanih ima
dostop do lokalno pridelane hrane.
Pri vprašanjih o ravnanju in potrošniških navadah so udeleženci ankete v povprečju dosegli
najnižje število točk. Glede na naša teoretična izhodišča je bil takšen rezultat pričakovan. 68 %
anketirancev je pri ravnanju odražalo trajnost, kar še vedno ni slab rezultat.

Slika 23: Povprečje indeksa ravnanja
6.4.4 Trajnostna pismenost in povezava med znanjem, stališči in ravnanjem
Kot opisano v predhodnem poglavju, ima indeks znanja vrednost 0,80, indeks stališča 0,75 ter
indeks ravnanja 0,68. Ti indeksi skupno sestavljajo indeks trajnostne pismenosti, ki je
izračunan kot aritmetična sredina indeksa znanja, stališč in ravnanja. Standardni odklon nam
pove, kakšna je variabilnost vrednosti posameznih spremenljivk od povprečja oz. koliko so si
enote med seboj različne. Večji standardni odklon pomeni večje »nestrinjanje« oz. odstopanje
vrednosti od povprečja. Pri vseh indeksih se standardni odklon giblje med 0,11 in 0,15.
Vrednosti se od povprečja najbolj razlikujejo pri indeksu stališče ter najmanj pri indeksu
trajnostne pismenosti. Najvišje rezultate so anketiranci v povprečju dosegli pri znanju, nekoliko
nižje pri stališčih, in najnižje pri ravnanju. Iz tega lahko razberemo, da pri posamezniku to, da
nekaj ve, še ne pomeni, da bo tako tudi ravnal. Sicer menimo, da je rezultat na splošno dober
in večina anketiranih študentov podiplomskih študijskih programov izkazuje precej visoko
trajnostno pismenost. Slika 24 prikazuje porazdelitev indeksa trajnostne pismenosti, ki znaša
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0,75. Histogram je porazdeljen asimetrično levo, kar kaže na negativno asimetrijo pri
porazdelitvi spremenljivke.

Slika 24: Povprečje indeksa trajnostne pismenosti

Za ugotavljanje povezav med znanjem, stališči in ravnanjem smo uporabili dve statistični
metodi. Najprej smo izvedli Pearsonov korelacijski koeficient, ki nam pove, ali obstaja linearna
povezanost med dvema spremenljivkama in kolikšna je jakost te povezanosti.
Preglednica 6: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkami znanje, stališča
in ravnanje
Povprečje indeksa:
Povprečje indeksa:
Povprečje indeksa:
znanje
stališča
ravnanje
Povprečje indeksa:
1
0,45**
0,21**
znanje
Povprečje indeksa:
0,45**
1
0,43**
stališča
Povprečje indeksa:
0,21**
0,43**
1
ravnanje
**Korelacija je statistično pomembna na ravni α = 0,01.

V preglednici 6 je za vsak par spremenljivk izračunan korelacijski koeficient. SPSS izpiše tudi
koeficient vsake spremenljivke same s seboj, ki imajo v tabeli vrednost 1 in zanje ni opravljen
preizkus statistične pomembnosti. Ker gre za t-test, moramo biti pozorni na statistično
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pomembnost, ki je označena z zvezdico. Kot vidimo, so v našem primeru vse korelacije
statistično pomembne, kar pomeni, da so povezave statistično značilne na populaciji s
tveganjem 1 %. Kot lahko vidimo, vsi indeksi med seboj pozitivno korelirajo. To pomeni, da
ima posameznik z visoko vrednostjo enega indeksa verjetno tudi visoko vrednost drugega.
Korelacija indeksov znanje – stališča znaša 0,45, stališča – ravnanje pa 0,43. Pri obeh gre za
srednje močno korelacijo. Korelacija med znanjem in ravnanjem ima nižjo vrednost, 0,21. Gre
za šibko korelacijo oz. zanemarljivo korelacijo. Znanje in stališča sta med seboj (šibko)
povezana in prav tako mnenje in ravnanje, medtem ko znanje in ravnanje nista povezana.
Ker nas je zanimalo, ali so posamezniki z visokim znanjem odražali tudi bolj trajnostna stališča
in ravnanje, smo s pomočjo razvrščanja v skupine po metodi k-središč (ang. K-means) združili
anketirance s podobnimi lastnostmi v skupine z namenom, da se razkrijejo razlike med
skupinami. Pri uporabi te statistične metode je potrebno vnaprej določiti število skupin. S
poskusi delitve na 2, 3, 4 ipd. skupine smo izbrali delitev na 6 skupin, ki prikaže zanimive
razlike.
Preglednica 7: Povprečja indeksov znanje, stališča in ravnanje znotraj skupin
Zaporedna št. skupine
1
2
3
4
5
Povprečje indeksa
0,00
0,87
0,62
0,79
0,80
znanje
Povprečje indeksa
0,00
0,86
0,58
0,29
0,83
stališče
Povprečje indeksa
0,48
0,81
0,56
0,43
0,59
ravnanje
Število enot v skupini
1
66
27
7
53
(n)

6
0,84
0,70
0,71
55

Iz preglednice 7 razberemo, da je v prvi skupini le 1 enota, ki bistveno odstopa od ostalih
anketiranih. V sklopih znanje in stališča anketirani pri nobenem vprašanju ni izrazil trajnosti,
kar kaže na to, da je vprašanja le preletel, zadnji sklop vprašanj pa rešil; pri nekaj manj kot
polovici vprašanj se je njegovo ravnanje izkazalo za trajnostno. Četrta skupina šteje le 7 enot,
kar kaže na redkejšo pojavnost tovrstnih rezultatov. Dosegli so visoko trajnost pri vprašanjih,
ki so preverjala znanje, vendar zelo nizko trajnost v sklopu vprašanj, ki so preverjala stališča.
Pri ravnanju so odrazili višjo trajnost kot pri stališčih, vendar je bilo povprečje trajnostnih
odgovorov pod polovico (43 %). V tretji skupini je 27 anketirancev, ki so v vseh treh sklopih
izkazali nekoliko nižjo trajnost, vendar je bilo povprečje trajnostnih odgovorov v vseh treh
sklopih nad 55 %. 53 anketiranih je bilo uvrščenih v peto skupino, za katero je značilna visoka
trajnost v sklopih znanje in stališča (80 % trajnostnih odgovorov ali več), a nekoliko nižja
trajnost pri ravnanju (59 %). V šesto skupino je bilo uvrščenih 55 anketiranih; imajo visoko
trajnost pri znanju, medtem ko imajo pri stališčih in ravnanju malenkost nižjo. V drugo skupino
spada največ anketiranih (66); med seboj so si podobni po visoki trajnosti v vseh treh sklopih
vprašanj. Najvišjo trajnostno pismenost so torej dosegli študentje iz druge skupine, ki imajo v
vseh treh sklopih povprečje nad 0,80. Skupine 2, 5 in 6 so si med seboj precej podobne in
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zaobsežejo 174 udeležencev ankete. Iz povprečnih vrednosti znotraj vsake skupine vseeno
opazimo razlike, ki smo jih na sliki 25 prikazali še grafično.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

0,4
0,3
0,2
0,1
0

1

2
Povprečje znanje

3

4

Povprečje mnenje

5

6

Povprečje ravnanje

Slika 25: Prikaz lastnosti skupin glede na povprečne vrednosti indeksov znanja, stališč
in ravnanja v vsaki skupini
6.4.5 Razlike med študenti različnih akademskih disciplin
Zanimalo nas je, ali študentje katere izmer petih akademskih skupin odražajo višjo ali nižjo
trajnostno pismenost od ostalih. Med anketiranimi je bilo največ študentov družboslovja (75);
sledijo naravoslovne vede (63), tehnika (33), humanistične vede (29); najmanj je bilo študentov
umetnosti (10).
Preglednica 8: Opisna statistika trajnostne pismenosti podiplomskih študentov po
akademskih skupinah
Indeks TR
Naravoslovje Tehnika Družboslovje Humanistika Umetnost
Aritmetična sredina
0,75
0,71
0,75
0,76
0,77
Interval zaupanja
0,72
0,68
0,72
0,73
0,70
(spodnja meja)
Interval zaupanja
0,77
0,75
0,78
0,79
0,85
(zgornja meja)
5 % enot izločenih
0,75
0,71
0,76
0,77
0,78
Mediana
0,76
0,73
0,77
0,76
0,80
Varianca
0,009
0,014
0,015
0,008
0,011
Standardni odklon
0,097
0,12
0,12
0,088
0,11
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Najvišjo aritmetično sredino pri trajnostni pismenosti opazimo pri umetnosti (0,77), najnižjo
pa pri tehničnih smereh (0,71). Naravoslovne in družboslovne dosegajo enako vrednost (0,75),
humanistična pa 0,76. Interval zaupanja, ki ga določata njegova spodnja in njegova zgornja
meja, je interval, v katerem je s 95 % gotovostjo ocenjevani parameter v osnovni množici. Če
iz analize izločimo 5 % enot (ang. 5% trimmed mean) z najvišjimi in najnižjimi vrednostmi, se
rezultati ne spremenijo bistveno. To pomeni, da povprečje ni bilo bistveno znižano ali zvišano
zaradi posameznih ekstremnih vrednosti. Mediana je vrednost, od katere ima polovica množice
višje vrednosti in polovica nižje. Najvišja je pri umetnosti (0,80), najnižja pa pri tehniki (0,73).
Varianca je mera razpršenosti podatkov, podana v kvadrirani obliki. Višja kot je, bolj so
podatki razpršeni. Da pa lahko podatek primerjamo s povprečno vrednostjo, varianco korenimo
in dobimo standardni odklon, ki pove stopnjo odstopanja podatkov od aritmetične sredine. V
vseh petih skupinah se vrednosti variance in standardnega odklona gibljejo pri približno 0,10,
kar pomeni, da so si skupine po razpršenosti med seboj podobne in da je ta razpršenost majhna.
Zanimala nas je trajnostna pismenost znotraj vsake akademske discipline in primerjava z
ostalimi skupinami, da bi pojasnili razlike v povprečnem indeksu trajnostne pismenosti med
naravoslovnimi, tehničnimi, družboslovnimi, humanističnimi ter umetnostnimi študijskimi
področji. Z enofaktorsko analizo variance smo preverili domnevo o razliki aritmetičnih sredin
v treh ali več skupinah, zato smo najprej postavili ničelno in alternativno predpostavko:
H0: Ȳnaravoslovje = Ȳ tehnika = Ȳ družboslovje = Ȳ humanistika = Ȳ umetnost
H1: Vsaj ena Ȳ se razlikuje
Preskus domneve o razliki med aritmetičnimi sredinami smo izvedli s pomočjo F-preizkusa
oziroma Robust Welch preizkusa. Pred tem smo preverili še predpostavko o enakosti varianc
in uporabili Levenov preizkus o enakosti varianc.
H0: 2naravoslovje = 2tehnika = 2družboslovje = 2humanistika = 2umetnost
H1: vsaj ena 2 se razlikuje
Preglednica 9: Levenov preizkus o enakosti varianc
Levenov test
0,902

df1

df2
4

Sig.
205

0,464

Iz testa je razvidno, da ničelne domneve o enakosti varianc ni mogoče zavrniti (sig = 0,464 >
0,05). Predpostavimo, da so populacijske variance enake, zaradi česar lahko uporabimo
običajno različico F-preizkusa.
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Preglednica 10: ANOVA za indeks trajnostne pismenosti
Vsota
df
Kvadrat povprečja
kvadratov
Med skupinami
0,059
4
0,15
Znotraj skupin
2,490
205
0,12
Skupno
2,549
209

F
1,212

Sig.
0,307

Ker je sig = 0,307 > 0,05, ne moremo zavrniti ničelne domneve, ki pravi, da med akademskimi
skupinami ni razlik glede na indeks trajnostne pismenosti. O razliki v trajnostni pismenosti
študentov različnih akademskih skupin ne moremo trditi ničesar. Z našo raziskavo torej nismo
odkrili, da bi se trajnostna pismenost razlikovala glede na študijsko področje.
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE
V raziskavi smo se posvetili udejanjanju in spremljanju napredka trajnostne pismenosti pri
posameznikih. Za lažje merjenje smo ubrali nekoliko drugačen pristop, ki pot do trajnostnega
življenjskega sloga razčleni na znanje, vrednote in ravnanje. Koncept trajnostne pismenosti
omogoča vpogled v povezave med tem, kar vemo, in tem, kako ravnamo.
Izhodišče za razpravo o trajnostni pismenosti predstavlja aktualno stanje v Sloveniji. Ob
upoštevanju značilnosti naše države so bila pričakovanja o stopnji trajnostne pismenosti visoka.
Slovenija velja za zeleno turistično destinacijo, kjer sta podnebje in lega ugodni za kmetijstvo
in gospodarstvo. Ker v Sloveniji ni velemest, ima prav vsak prebivalec možnost, da v naravi
preživi nekaj časa in opazuje naravne procese, kar pomaga pri razumevanju planetarnega
ekosistema in se kaže v boljši trajnostni pismenosti. Nedvomno lahko spremljamo napredek
pri skrbi za okolje, a hkrati imamo številna stara bremena. V Sloveniji se že več kot desetletje
(zlasti v osnovnih šolah) izvaja učne vsebine, povezane z varovanjem okolja, ločevanjem
odpadkov, pomenom lokalne samooskrbe; spodbuja se organiziranje čistilnih akcij, zbiranje
odpadnega papirja ipd. Izobraževanje je brezplačno tudi na terciarni ravni; študentje so deležni
raznih ugodnosti in olajšav v obliki študentskih bonov, štipendij, popustov pri obisku kulturnih
in športnih dogodkov ipd. Z optimizmom bi lahko rekli, da ima Slovenija visok potencial za
razvoj trajnostne skupnosti, ki bi bila zgled tudi drugim državam. Odgovornost za
uresničevanje pa je (tudi) v rokah državljanov, ki morajo biti za to opremljeni s trajnostno
pismenostjo. V svetu se pojavlja vse več zanimanja za vzdržni življenjski slog, ki zavrača
pretirano potrošnjo in kopičenje materialnih dobrin ter spodbuja nematerialne vire zadovoljstva
(Vendramin 2010). Pojavila se je potreba po novi ideologiji, ki ne sledi več slepo marketinškim
prijemom za pospeševanje prodaje, ampak poudarja pomen kritičnega mišljenja in poznavanja
delovanja sistema, kar posameznikom pomaga sprejemati trajnostne odločitve. Kot je bilo
ugotovljeno v času teoretičnega dela, ne moremo pričakovati celovitih rezultatov, saj je sistem
preveč kompleksen, da bi lahko sploh identificirali in analizirali vse izide, ki nastanejo kot
posledica določenega dejanja. Rešitev je v prepoznavanju in eliminaciji netrajnostnih praks,
kar pa je sposobnost trajnostno pismenih oseb.
Raziskali smo, kolikšna je stopnja tajnostne pismenosti med podiplomskimi študenti Univerze
v Ljubljani. V ta namen smo izračunali indeks trajnostne pismenosti, ki je za vsakega
anketiranca prikazal razmerje med odgovori, ki odražajo trajnost pri znanju, stališčih in
ravnanju. Edina nam poznana predhodna raziskava trajnostne pismenosti Sulitest je z
merjenjem TR pismenosti pri posameznikih s celega sveta dosegla povprečno stopnjo 54 %,
vendar je bila ocena vsebinsko povezana predvsem z Agendo 2030 (UN General Assembly
2015). Po zgledu te in še nekaj raziskav smo oblikovali lasten nabor anketnih vprašanj z
namenom, da raziščemo posameznikovo znanje, stališča in ravnanje. S statistično analizo smo
opredelili odnose med njimi ter rezultate povezali z lastnostmi anketirancev. Ugotavljamo, da
so nekatera vprašanja in trditve dvoumne, saj živimo v ogromnem, povezanem sistemu, kjer so
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odnosi kompleksni, pogosta so součinkovanja, povratni učinki ipd., zato ni vedno mogoče z
gotovostjo trditi, da je nekaj (ne)trajnostno. Z mnenji anketiranih smo namreč pridobili tudi
povratne informacije o anketnem vprašalniku, npr. da na vsa vprašanja ni mogoče odgovoriti z
DA ali NE ali da ima vprašanje v različnih okoljih različen pomen. Študent naravoslovja je
napisal, da je v laboratoriju pametno uporabiti pripomočke za enkratno uporabo, saj ne želimo
navzkrižne komunikacije. Študent družboslovne informatike nas je opozoril, da stvari niso tako
črno bele, zato vprašanja da/ne niso ustrezna, medtem ko je študentka trženja izrazila mnenje,
da je sicer anketa namenjena študentom podiplomskega študija, od katerih se upravičeno
pričakuje, da so dobro seznanjeni z aktualnimi problematikami, vendar meni, da so določena
vprašanja za nekatere težje razumljiva. Študentka sociologije je menila, da so pravilni in
zaželeni odgovori mestoma sugerirani in precej očitni; anketa je zastavljena aktivistično in
moralistično, zato odgovori morda niso tako objektivni, kot bi lahko bili. Podobno je tudi
študentka prava izrazila mnenje, da so nekatera vprašanja preveč usmerjena k pravilnemu
odgovoru. Študent fizike je napisal, da je preveč podobnih vprašanj in premalo možnosti pri
odgovorih. V oblikovanje anketnega vprašalnika je bilo vloženega veliko časa in energije z
željo, da bi dobili čim bolj objektivne odgovore, vendar je bil za nas izziv ujeti ravnotežje med
težavnostjo vprašanj, raznovrstnostjo, da so bili zajeti različni vidiki, in dolžino anketnega
vprašalnika.
Osrednje poglavje teoretičnega dela magistrske naloge je namenjeno trajnostni pismenosti, ki
je za slovenski prostor nov model raziskovanja dosežene stopnje trajnostnega razvoja. Skušali
smo predstaviti proces, skozi katerega posameznik spremeni svoje navade v bolj trajnostne. Ob
tem smo posebno pozornost namenili vlogi znanja in izobraževanja, oblikovanju trajnostnih
vrednot in navadam ter življenjskemu slogu. Znanje ima pomembno vlogo pri trajnostni
pismenosti, saj mora posameznik razumeti delovanje planetarnega ekosistema in pomen
različnih dejavnikov, da zna kritično presojati informacije, ki pridejo do njega, ter na podlagi
tega drugače ravnati oziroma delovati trajnostno. Ker se svet hitro spreminja, je nujno, da
učenje poteka v vseh življenjskih obdobjih. Znanje samo po sebi pa ne bo prineslo rezultatov
v obliki bolj trajnostnega ravnanja, saj izkušnje kažejo, da informacije niso zadostna spodbuda
za ravnanje. Vsi smo denimo obveščeni o tem, da kajenje škoduje zdravju, a vendar našo
družbo sestavlja kar nekaj kadilcev, čeprav ta razvada ni nujna za kakovostno življenje. Znanje
pomaga pri prepoznavanju kritičnih točk našega sistema, kar je prvi pogoj za trajnostni
življenjski slog. Pri vprašanjih, ki so preverjala znanja, so anketiranci pravilno odgovorili na
80 % vprašanj; znanje je bilo pomanjkljivo pri poznavanju Agende 2030 (UN General
Assembly 2015), kjer je bilo pravilnih odgovorov 10 %, in pri zakonsko določenih pravicah
žensk v delovnem okolju (32 % pravilnih odgovorov). Še vedno se kaže pomanjkanje
razumevanja socialne plati trajnostnega razvoja, kar je bilo ugotovljeno že v predhodnih
raziskavah poznavanja trajnostnega razvoja med študenti (Mlinar 2010; Kovačič in Brečko
Grubar 2012).
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Ob koncu ankete so študentje lahko podali svoj komentar, v katerem je študent meteorologije
dejal, da je trajnostni razvoj večinoma stvar strateških odločitev vlade in posameznih občin, in
to, da se nekdo trudi imeti življenjski stil s čim manj odpadki, še ne pomeni, da se zanima za
trajnostni razvoj. Ta odgovor se nam je zdel zanimiv, saj postavlja mejo med nami kot
aktivnimi členi sistema in med konceptom trajnostnega razvoja kot strategijo, po kateri naj se
ta sistem razvija. Študentka managementa je podala komentar, da ni dovolj, da smo o okoljskih
tematikah ozaveščeni, ampak da sami pri sebi postopno spreminjamo navade. Prepogosto se
posamezniki izgovarjajo, da ne bo učinka, če samo eden nekaj spremeni. Da pa se posameznik
odloči nekaj spremeniti, je potrebna motivacija za spremembo. Najbolj dolgoročna oblika
motivacije je tista, ki izhaja iz vrednot in načel, s katerimi se posameznik notranje zaveže. Ko
družba začne zaznavati, da so določene vrednote »preživete« v smislu, da niso več najboljše
vodilo za uspešnost družbe, se pojavi generacija novih, bolj progresivnih idej in višjih vrednot,
ki vodijo k pobudam posameznikov. Sčasoma se jim pridruži več enako mislečih ljudi, ki jih
začnejo posnemati, svoje ideje nadgrajujejo in se organizirajo v gibanja ali neformalne
družbene ustanove ter sčasoma v kulturne vrednote ter na koncu v ideologijo. Trenutno
prevladuje post-kapitalistična ideologija in gibanja za spremembe se pojavljajo že več
desetletij. Najbolj očiten primer je Greta Thunberg, ki je s svojimi idejami in zavzemanjem za
trajnostno prihodnost postala svetovno prepoznavna. Odzivi ljudi na problematiko, povezano
z okoljskimi spremembami, in pozivi k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu so različni – od
popolne ravnodušnosti do visoke zavezanosti. Pri preverjanju stališč so anketirani odražali
trajnost pri 75 % vseh vprašanj. Trajnostni razvoj je neke vrste socialno učenje, v procesu
katerega posameznik najprej identificira probleme (vpliv človeka na okolje, družbena
neenakost, pretirana potrošnja ipd.). Ti problemi začnejo vplivati na njegove vrednote, saj
občutek, da nekaj ni prav, zahteva potrebo po spremembi. Posameznik začne opazovati dejanja
ljudi, ki živijo trajnostno, in postopno tudi sam začne prilagajati svoje navade novim
vrednotam. Spodbuda pri njem prihaja od znotraj in dobro opravljena naloga mu daje občutek
uspešnosti in zadovoljstva s samim seboj, zato je posameznik motiviran za vse bolj trajnostni
življenjski slog. V obstoječi kapitalistični družbi se naše navade najbolj odražajo pri
nakupovanju, zato so bila tudi naša vprašanja precej povezana s potrošniškimi navadami. V
tem sklopu vprašanj so anketirani odrazili trajnost v 68 %. Komentar študentke arhitekture je
bil, da ima ravnanje posameznikov precej manjši vpliv na okolje, kot ga imajo ravnanja velikih
globalnih podjetij, ki izdelujejo netrajnostne izdelke ter prekomerno izkoriščajo naravne vire
in poceni delovno silo v manj razvitih državah. Študent poslovne informatike je podal mnenje,
da je potrebno spodbuditi nove raziskave in razvoj ter implementacijo jedrske energije, saj je
ta bolj učinkovita kot ostali načini zelenega pridobivanja energije, toplogrednih plinov ni
(razen pri rudarjenju urana), odpadke pa se danes že precej minimizira (primer Francija). To
bo zlasti potrebno, če se bo trend konverzije na električna prevozna sredstva nadaljeval.
Študent fakultete za arhitekturo pa je dejal, da velikokrat ne morejo primerno ločevati
odpadkov na fakulteti, ker ni dovolj košev za smeti. Nekatere ovire pri ravnanju so torej
povezane s pomanjkanjem sredstev, druge s pomanjkanjem motivacije ali drugih resursov.
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Povprečni indeks trajnostne pismenosti za vseh 210 anketiranih je znašal 0,75, kar pomeni, da
so anketirani v 75 % izrazili trajnostno pismenost. Nadalje smo raziskovali povezavo med
trajnostnim ravnanjem, znanjem in stališči. Korelacije so pokazale, da je povezanost med
znanjem in stališči podobna kot med stališči in ravnanjem – srednje močna korelacija. To
pomeni, da posameznik, ki odraža visoko trajnost pri znanju v približno polovici primerov
odraža tudi visoko trajnost pri stališčih, medtem ko je povezava med znanjem in ravnanjem
zanemarljiva, torej ne moremo trditi, da znanje vpliva na naše ravnanje. Med stališči in
ravnanjem je prav tako zaznati srednje močno korelacijo. Že v teoretičnem delu smo
izpostavili, da znanje in zavedanje o problematiki še ne zadostuje za spreminjanje navad;
zanimivo bi bilo podrobneje raziskati, ali vrednote in stališča močneje vplivajo na ravnanje
posameznika kakor znanje. Za globlji uvid v odnose med znanjem, stališči in ravnanji pri naših
anketirancih smo s pomočjo metode razvrščanja v skupine anketirance s podobnimi lastnostmi
razdelili v skupine. Največ anketiranih (66) je bilo uvrščenih v skupino, za katero so bili
značilni visoki rezultati 80 % (ali več) trajnostnih odgovorov v vseh treh sklopih. 53 anketiranih
je pokazalo visoko trajnost pri znanju in stališčih, pri ravnanju pa nekoliko nižjo. 55 anketiranih
je pokazalo visoko trajnost pri znanju, a nižjo tako pri stališčih kot pri ravnanju. Vse tri skupine
so si med seboj precej podobne za razliko od 27 anketiranih, kolikor jih je bilo uvrščenih v
skupino z nižjo trajnostjo v vseh treh sklopih, ter 7 anketirancev, ki so dosegli visoko trajnost
pri znanju, a zelo nizko pri stališčih in ravnanju. En udeleženec je trajnost odrazil le v sklopu
ravnanja. Pri ugotavljanju o povezanosti med znanjem, stališči in ravnanjem smo sicer pridobili
vpogled v svoj vzorec, vendar nismo ugotovili povezav, ki bi bile relevantne za posplošitev v
osnovni množici. Raziskali smo še, ali se med študenti različnih akademskih smeri kažejo
statistično pomembne razlike pri trajnostni pismenosti. Večina študijskih programov je
interdisciplinarnih in se vsebinsko dotika več stebrov trajnostnega razvoja. Oprli smo se na
klasifikacijo UL na naravoslovne, tehnične, družboslovne, humanistične in umetnostne
študijske smeri. Ugotovili smo, da ni zaznati statistično pomembnih razlik v trajnostni
pismenosti med študenti različnih akademskih skupin. Razlog je morda v tem, da se trajnostna
pismenost začne razvijati vzporedno z ostalimi vrednotami v zgodnejšem obdobju otrokovega
in mladostnikovega življenja, zato je povezava med študijskim programom in trajnostno
pismenostjo nižja, kot bi lahko pričakovali. V enem od uvodnih vprašanj je le 8 % vprašanih
odgovorilo, da so študijske vsebine njihovega programa zelo povezane s trajnostnim razvojem.
Menimo, da je podajanje znanja o TR odvisno od nazorov profesorjev, saj se vsebine večine
predmetov lahko preplete oziroma poučuje s poudarkom na TR, medtem ko fakulteta kot
institucija lahko postavi lastno ravnanje kot zgled za trajnostno upravljanje.
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8 ZAKLJUČEK
Za obstoječi življenjski slog večine prebivalcev našega planeta se naravni viri ne uspejo sproti
obnavljati in naši zanamci se bodo zelo verjetno srečali s hudim pomanjkanjem osnovnih
dobrin. Izčrpavanje naravnih virov in obremenjevanje okolja pa ni posledica le zadovoljevana
potreb, ampak vzdrževanja življenjskega sloga ljudi v izobilju. Istočasno so v določenih
predelih sveta ljudje ujeti v revščino, ker se pri njih pridobivajo in predelujejo surovine,
namenjene za bogati svet. Trajnostni razvoj je ideja globalne prihodnosti in zdi se, da lahko
prav mi, ki živimo v državah, kjer je trg preplavljen z izdelki iz celega sveta in je huda
materialna ogroženost relativno redka, poskrbimo za spremembe. Magistrska naloga v
teoretičnem delu apelira na aktivno participacijo posameznikov, ki so sposobni razviti znanje,
vrednote in motivacijo za trajnostni življenjski slog. Pri spremembah za boljši jutri se
osredotočamo na točke sistema, ki smo jih zmožni spreminjati – na nas same. Naša raziskava
trajnostne pismenosti je prva tovrstna raziskava v Sloveniji, ki glede na vsebino in metode dela
omogoča ponovljivost raziskave v novem časovnem obdobju ter s tem primerljivost podatkov
in napovedovanje razvojnih trendov na področju trajnostne pismenosti.

8.1 Prispevek k stroki
V magistrski nalogi smo oblikovali metodologijo za merjenje trajnostne pismenosti. Zasnovali
smo indeks trajnostne pismenosti, ki omogoča uporabo različnih analitičnih postopkov in
primerjavo med vzorci. Indeks je izračunan iz odgovorov na 78 vprašanj iz treh različnih
sklopov, ki preverjajo znanje, stališča in ravnanje. Metodologijo smo preizkusili na izbranem
vzorcu in poiskali odgovore na raziskovalna vprašanja. Celotna raziskava je pomembna za
pedagogiko in andragogiko, ki v skladu s cilji trajnostnega razvoja iščeta načine za razvoj
trajnostne pismenosti pri posameznikih tako v zgodnji kot v zreli fazi življenja. Raziskava je
pomembna tudi za management v podjetjih, ki razvijajo rešitve in produkte za trajnostni
življenjski slog in za kadrovski management podjetij, ki želijo ugotoviti trajnostno pismenost
svojih zaposlenih. Z našo raziskavo smo med drugim odkrili, da študentje dvomijo v to, da
bodo podjetja, ki so okoljsko odgovorna, v prihodnosti imela boljše možnosti za povečanje
dobičkov. Le 50 % odgovorov je bilo namreč pritrdilnih. Na vprašanje, ali poznavanje koncepta
trajnostnega razvoja pomeni prednost pri iskanju zaposlitve, jih je pritrdilo le 22 %. To pomeni,
da izobraženi mladi ne vidijo potencialov, ki jih predstavlja trajnostno naravnano podjetništvo.
Praktično vsako delovno mesto predstavlja možnost za izboljšanje v smeri trajnostnega razvoja
in ključno je, da vodilni in zaposleni znajo prepoznati potrebo in razviti ideje za trajnostne
rešitve. To pripomore k sonaravnemu razvoju in tudi k dolgoročnemu obstanku podjetja in
kakovosti okolja, v katerem to podjetje deluje. Podjetje, ki je trajnostno in družbeno odgovorno,
se namreč dobro vpenja v lokalno skupnost, kar prispeva k zaupanju strank oziroma kupcev,
zadovoljstvu zaposlenih in s tem k dobremu kadru, ki pripomore k uspešnosti podjetja.
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Naloga predstavlja izhodišče prihodnjim kvantitativnim raziskavam saj nudi vpogled v
sistematično kvantitativno raziskovanje trajnostne pismenosti. Pri nadaljnjem raziskovanju
trajnostne pismenosti posameznikov podajamo nekaj vsebinskih in metodoloških predlogov.


V raziskavo bi bilo smiselno vključiti vzorec populacije, ki nima končane univerzitetne
izobrazbe in s tem raziskati, ali izobrazba vpliva na trajnostno pismenost.



Ob morebitni ponovitvi raziskave bi bilo potrebno ponovno premisliti anketna vprašanja
in jih po potrebi prilagoditi. Velik izziv nam je predstavljalo zlasti preverjanje stališč, kjer
bi bilo smiselno uporabiti katerega o od obstoječih psiholoških vprašalnikov za
raziskovanje vrednot.



Odprta vprašanja omogočajo oblikovanje lastnih ogovorov, zato bi bilo smiselno v vsak
sklop vprašalnika vključiti vsaj eno odprto vprašanje.



Zanimivo bi bilo izvesti kvalitativno raziskavo o trajnostni pismenosti. Z intervjuji oseb,
ki prakticirajo izrazito trajnostni življenjski slog in so temu prilagodile zadovoljevanje
vseh svojih potreb, kot tudi aktivnosti v prostem času in na delovnem mestu, bi pridobili
argumente za določena stališča in ravnanja ter bolj poglobljeno sliko o razvoju njihove
trajnostne pismenosti.

8.2 Prispevek k znanosti
Prispevek k znanosti je predvsem v tem, da gre za prvo tovrstno raziskavo trajnostne pismenosti
v Sloveniji. Pridobljeni rezultati, ugotovitve in sklepi so dobra osnova za preučitev
sistematičnega pristopa k spremljanju trajnostne pismenosti. V teoretičnem delu smo ugotovili,
da se pojem trajnostne pismenosti v slovenskem prostoru redko uporablja, zato smo
identificirali potrebo po razčlenitvi pojma in teoretični analizi posameznih delov. Na enem
mestu smo zbrali teorijo o vlogi znanja pri TR, o prevladujočih vrednotah ter o njihovem
spreminjanju. Teoretično smo proučili tudi vedenje, navade in življenjski slog ter pridobljene
ugotovitve strnili v teorijo o trajnostni pismenosti. Prispevek k znanosti je v tem, da
združujemo management trajnostnega razvoja s pedagogiko in psihologijo ter pozivamo k
interdisciplinarnemu pristopu pri analizi dejavnikov, ki pripomorejo k aktivni participaciji
posameznikov ter posledično k bolj trajnostni prihodnosti. S tem smo zasnovali smernice za
spremljanje stanja trajnostne pismenosti in posredno za ugotavljanje trendov pri uveljavljanju
koncepta trajnostnega razvoja na individualni ravni.
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Priloga 1

Anketni vprašalnik
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Priloga 1

Anketni vprašalnik
Ž

1.

Spol: M

2.

Starost: ______ let.

3.

Sem študent/ka ali absolvent/ka kateregakoli podiplomskega študijskega programa. (da
/ ne)

4.

Fakulteta in študijska smer: ____________________________________.

5.

Označite, koliko so študijske vsebine vašega izobraževalnega programa povezane s
trajnostnim razvojem (nič / zelo malo / malo / srednje / veliko).

Označite, koliko za vas veljajo naslednje trditve:
6.

Informiram se o dogodkih v svetu, tudi o okoljskih spremembah.
(nikoli / priložnostno / vedno)

7.

Spremljam politično dogajanje in se redno udeležujem volitev.
(nikoli / priložnostno / vedno)

8.

Ali ste zaradi zaskrbljujočega stanja okolja že kdaj pomislili, da ne bi imeli otrok, saj
menite, da bi njihovo odraščanje utegnilo biti oteženo? (da / ne)

Označite stopnjo strinjanja z naslednjo trditvijo:
9.

Z nakupovanjem izdelkov z oznakami »eko«/»bio« pripomorem k zmanjšanju
onesnaževanja okolja.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se strinjam)

Za spodnje trditve označite, ali so pravilne ali napačne:
10.
11.
/ ne)
12.
13.
14.
15.

Osrednja tema trajnostnega razvoja so okoljska vprašanja. (da / ne)
Trajnostni razvoj vključuje tako potrebe prihodnih generacij kot današnje potrebe. (da
Agenda 2030 je dokument, v katerem so države Evropske Unije podpisale dogovor o
zmanjšanju izpusta toplogrednih plinov. (da / ne)
Zero waste je filozofija, ki spodbuja preoblikovanje virov življenjskega cikla tako, da
so vsi izdelki ponovno uporabljeni. (da / ne)
Trajnostni razvoj skuša uravnotežiti človeško in gospodarsko blagostanje s kulturno
tradicijo in naravnimi viri. (da / ne)
Nosilna sposobnost okolja (sposobnost samočiščenja, nevtralizacije obremenitev in
regeneracije) je pomembna pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. (da / ne)

Priloga 1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Da je podjetje družbeno odgovorno pomeni, da se je zavezalo k temu, da ustvari čim
več profita in s tem pripomore h gospodarskemu razvoju. (da / ne)
Trajnostni razvoj predvideva spremembo potrošniške miselnosti. (da / ne)
Krožno gospodarstvo se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje
obstoječih materialov in izdelkov. (da / ne)
Za dosego trajnostnega razvoja bi morali omejiti rast BDP. (da / ne)
Ločevanje odpadkov = recikliranje odpadkov. (da / ne)
Ohranjanje biološke raznovrstnosti je ključno za učinkovito delovanje ekosistemov. (da
/ ne)
V severnem Pacifiku je na površju gladine šestkrat več plastike kot planktona. (da / ne)
Ogljični odtis je seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih nekdo/nekaj povzroča
neposredno ali posredno. (da / ne)
V živinoreji nastane več toplogrednih plinov kot v celotni transportni industriji. (da /
ne)
Neprimerno ravnanje z zemljišči vodi do izgube rodovitne prsti že v nekaj sezonah,
medtem ko so za nastanek ravnovesja v zgornjih plasteh tal potrebna tisočletja. (da / ne)
Skoraj polovica izdelkov za splošno porabo (pripravljena hrana, piškoti, maslo, pica,
kozmetični izdelki, mila in izdelki za čiščenje) vsebuje palmovo olje in njegove
derivate. (da / ne)
Naš način življenja in potrošnje pripomore k temu, da so države v razvoju (predeli južne
Amerike, Afrike, Azije) ujete v revščino. (da / ne)
Trajnostni razvoj vključuje učenje kulture miru in enakosti spolov. (da / ne)
Na globalni ravni otroci predstavljajo več kot polovico ljudi, ki živijo v skrajni revščini.
(da / ne)
Samo 8 držav na svetu z zakonom daje ženskam enake delovne pravice kot moškim.
(da / ne)

Označite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami:
31.

32.

33.

Če želimo kot človeštvo preživeti, moramo bistveno zmanjšati pritiske na okolje in
začeti upoštevati omejitve planeta.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Podjetja, ki so okoljsko odgovorna, imajo v prihodnosti boljše možnosti za povečanje
dobičkov.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Potrebujemo strožje zakone in predpise za zaščito okolja ter boljši nadzor nad
njihovim izvajanjem.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Trajnostni razvoj ne bo mogoč, dokler bogate države ne bodo prenehale z
izkoriščanjem naravnih virov in delovne sile manj razvitih držav.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Izdelke za enkratno uporabo je potrebno ukiniti ali zmanjšati na minimum.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Odpadki so vir surovin, zato je potrebno vlaganje v inovacije za recikliranje
odpadkov. (sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo
se strinjam)
V prihodnosti je potrebno zagotoviti trajnostno kmetijstvo in omejiti uporabo
pesticidov. (sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam /
zelo se strinjam)
Veliko naravnih nesreč nastane kot posledica podnebnih sprememb.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Za podnebne spremembe je odgovoren (tudi) človek, zato jih lahko s spremenjenim
ravnanjem ublažimo.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
S tem, ko kupujem lokalne izdelke, pripomorem k zmanjševanju onesnaževanja
okolja. (sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Vegetarijanstvo/veganstvo pripomore k ohranjanju narave.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Poznavaje koncepta trajnostnega razvoja pomeni prednost pri iskanju zaposlitve.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Uporaba pesticidov v kmetijstvu je po vsem svetu dovolj strogo nadzorovana.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
Družba pogosto podcenjuje realno vrednost naravnega kapitala, saj ne znamo
objektivno oceniti dejanskih stroškov, ki jih povzroča njegovo izčrpavanje.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
S sajenjem novih dreves lahko povsem popravimo škodo, ki je nastala ob letošnjih
požarih v amazonskem pragozdu.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se
strinjam)
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46.
47.
48.

Zemlja je prenaseljena, zato je potrebno omejiti naraščanje števila prebivalstva.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se strinjam)
Ranljivejšim družbenim skupinam je potrebno zagotavljati čim bolj enake možnosti.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se strinjam)
Pri uveljavljanju trajnostnega razvoja smo preveč pasivni.
(sploh se ne strinjam / se ne strinjam / nisem prepričan/a / se strinjam / zelo se strinjam)

Z da ali ne označite, ali spodnje trditve za vas veljajo, ali ne.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Spremenil sem osebne navade oziroma smo spremenili navade v gospodinjstvu, da bi
zmanjšali obremenitve okolja. (da / ne)
Kadar je le mogoče, namesto vožnje z avtomobilom uporabim javni prevoz, grem s
kolesom ali peš. (da / ne)
Uporabljam vrečke za večkratno uporabo in embalažo večkrat uporabim. (da / ne)
S prijatelji in družino se večkrat pogovarjam o problemih okolja in pomenu drugačnega
(trajnostno sonaravnega) ravnanja. (da / ne)
Vsak dan uživam meso in mesne izdelke. (da / ne)
Trudim se vedno ločevati odpadke. (da / ne)
Pogosto kupujem stvari, ki jih ne potrebujem. (da / ne)
Pozoren sem na kakovost in izvor izdelkov, ki jih kupim. (da / ne)
Kadar je le mogoče, se udeležujem lokalnih akcij za izboljšanje okolja (čistilne,
zbiralne, dobrodelne, urejanje okolice ...). (da / ne)
Pogosto oprezam za znaki poslabšanja ekosistemov in sem pozoren do sprememb v
svojem okolju. (da / ne)
Klasične sijalke sem zamenjal z varčnimi, kupujem energijsko varčne izdelke in bolj
skrbno izklapljam električne naprave. (da / ne)
Ko na sprehodu v naravi opazim smeti, jih poberem, če je le mogoče. (da / ne)
Vodo v plastenki imam raje od vode iz pipe. (da / ne)
Pazim na količino porabljenega papirja (robčki, papirnate brisačke ipd.). (da / ne)
Pripravljen/a bi bil/a nositi (ali že nosim) oblačila iz "druge roke". (da / ne)
Raje bi imel/a manj denarja in več prostega časa. (da / ne)
Ne morem se odpovedati razvadam, npr. kajenju. (da / ne)
Pri nakupovanju se izogibam izdelkom, za katere menim, da so zaviti v preveč
embalaže. (da / ne)
Pri nakupovanju oblačil mi je najpomembnejša cena. (da / ne)
Imam dostop do lokalno pridelane hrane. (da / ne)
Znam si sam/a pridelati sadje in zelenjavo. (da / ne)
Dobro ocenim, koliko hrane je potrebno skuhati, da ne ostane. (da / ne)
Pokvarjeno hrano odvržem v biološke odpadke. (da / ne)
Če je le mogoče uporabljam naravna čistila in pralna sredstva (soda bikarbona, kis,
citronka ipd.). (da / ne)
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73.
74.

Opravljam (ali sem v preteklosti) prostovoljno delo, s katerim pomagam ranljivejšim
od sebe. (da / ne)
Izogibam se nakupu izdelkov, ki vsebujejo palmino olje. (da / ne)

Označite pogostost:
75.

Kako pogosto potujete z letalom?



Več kot 3-krat na leto,



1-krat do 2-krat na leto,




1-krat na dve leti,
1-krat na tri do pet let,



Manj kot 1-krat na pet let.

76.

Kako pogosto kupujete nova oblačila?



Večkrat mesečno,



Vsak letni čas,



1-krat na pol leta,



1-krat na leto,



Manj kot 1-krat na leto.

77.

Mobilni telefon zamenjam, ko:



pride na trg nov model,



se mu izteče garancija,



odplačam starega,



ko se mi zdi zastarel,



začne malo “štekat”,



je res nujno.

Obkrožite pravilni odgovor:
78.
Pregorela žarnica spada v:


mešane odpadke,



nevarne odpadke,



steklo,



embalažo.

