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Uporabljena metodologija

METODA ANKETIRANJA
Telefonsko anketiranje v telefonskem studiu Mediane

ČAS IZVEDBE RAZISKAVE
Raziskava je bila izvedena med 27.10. in 2.11.2009

VZOREC
303 respondentov
Vzorec je reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji
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Podnebne spremembe so po mnenju sodelujočih največji
problem 21. stoletja
Kateri od naštetih problemov, s katerimi se soočamo v 21. stoletju, je za vas osebno najbolj zaskrbljujoč?
27,6

podnebne spremembe

13,3

gospodarska kriza

12,6

svetovna revščina in lakota

bolezni

10,6

pomanjkanje pitne vode

10,5

nespoštovanje človekovih
pravic

8,0

6,5

globalizacija

5,1

vojne in terorizem

hitra rast prebivalstva

Izredno visok delež:
problem, ki se ne nanaša
samo na ta trenutek,
ampak je največji problem
21. stoletja

3,5

N=303

Prebivalci Slovenije se zavedajo, da moramo z bojem proti
podnebnim spremembam začeti takoj
Kako hitro bi bilo po vašem mnenju potrebno ukrepati, da bi zmanjšali vpliv človeške aktivnosti na podnebne
spremembe?
76,1

Relativno nizek delež
tistih, ki menijo, da je za
ukrepe proti podnebnim
spremembam že prepozno

14,4
7,2
1,4
Zaenkrat ni
potrebno ukreniti
ničesar, saj
človekova
dejavnost nima
pomembnega
vpliva na
podnebne
spremembe

0,8
Potrebno je začeti
ukrepati v
naslednjih letih,
časa je še dovolj

Potrebno je
ukrepati takoj, saj
nam časa že
zmanjkuje

Menim, da je za
ukrepe proti
podnebnim
spremembam že
prepozno

ne vem, ne morem
oceniti

N=303
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Sodelujoči se zavedajo problematike podnebnih sprememb
Respondenti so trditve ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni “sploh se ne strinjam”, 5 pa “popolnoma
se strinjam”
Država bi morala v boju prosti podnebnim spremembam
sprejeti odločnejše ukrepe, pa čeprav bi to vplivalo na naš
način življenja.

4,1

Bolj kot druge nevarnosti, ki grozijo človeštvu, bi nas morale
skrbeti podnebne spremembe.

3,9

Ukrepe v boju proti podnebnim spremembam spodbujajo
interesi, povezani s kapitalom in dobički.

3,7

Kot posameznik lahko storim veliko v boju proti podnebnim
spremembam.

3,4

Na volitvah dam prednost kandidatu, ki se zavzema za
ukrepe, ki bi privedli do zmanjševanja emisij.

3,4

Država podnebne spremembe uporablja kot izgovor za nove
zakone, omejitve in obdavčitve.

Prihodnost me ne skrbi, saj posledic podnebnih sprememb
za časa svojega življenja ne bom občutil-a.

M enim, da skrb zaradi podnebnih sprememb v resnici ni
potrebna.

3,3

2,3

2,2

4 + 5 = 76 %

4 + 5 = 66 %

4 + 5 = 59 %

4 + 5 = 50 %

4 + 5 = 48 %

4 + 5 = 43 %

4 + 5 = 22 %

4 + 5 = 21 %
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Na podnebno segrevanje po mnenju prebivalcev Slovenije
najbolj vplivajo industrija, promet in uničevanje gozdov
Respondenti so elemente ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni “sploh ne vpliva”, 5 pa “zelo vpliva”
industrija

4,5

promet

4,5

uničevanje gozdov

4,5

4,3

odpadki

pretirana potrošnja

4,1

proizvodnja električne
energije in toplote

kmetijstvo

Visoke cene
vpliva vseh
naštetih
elementov na
podnebno
segrevanje

3,9

3,7

N=303
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Proti podnebnemu segrevanju se prebivalci Slovenije borijo
na različne načine
Respondenti so uporabo različnih ukrepov ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni “nikoli”, 5 pa “vedno”
varčevanje z elektriko

3,9

3,9

recikliranje

uporaba učinkovitih
električnih in elektronskih
aparatov

3,6

z odpovedovanjem nakupom
nenujnih dobrin

3,6

z izbiro hrane (lokalno
pridelana, ekološko pridelana
ipd.)

3,6

nakup razgradljivih, okolju
prijaznih izdelkov

zmanjševanje izpustov,
povezanih s potniškim
prevozom

3,5

3,1

4 + 5 = 72 %

4 + 5 = 68 %

Najredkeje sprejet
ukrep, čeprav prav
promet prebivalci
Slovenije dojemajo
kot enega
največjih vplivov
na podnebno
segrevanje
N=303
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Evalvacija rezultatov raziskave in prihodnje aktivnosti

Kot so pokazali rezultati, je zavedanje Slovencev že na
relativno zelo visokem nivoju  bolj kot izobraževanje,
osveščanje, je potrebno pozivanje k akciji!
Glede na visok nivo znanja ne gre več pričakovati
bistvenih pozitivnih premikov pri prihodnjih merjenjih
Ugotoviti bo potrebno predvsem, ali - in v kolikšni meri prebivalci Slovenije svoje znanje o varovanju okolja in
boju proti podnebnim spremembam prenašajo tudi v
prakso!

Hvala za vašo pozornost!
www.mediana.si
mediana@mediana.si

