RAZISKAVA O ODNOSU
SLOVENSKIH DIJAKOV DO OKOLJA
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nujno potrebno
in koristno
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13 % je odgovorilo, da je ločeno zbiranje odpadkov naloga komunalnih služb. 5 % anketiranih o ločenem zbiranju
odpadkov ne razmišlja, ker se jim ne zdi pomembno. 3 % anketiranih pa bi izbralo kakšen drug odgovor.

VE» KOT POLOVICA
DIJAKOV JE OPAZILA
IZBOLJŠANJE PRI
RAVNANJU Z ODPADKI
NA ŠOLI V PRIMERJAVI
S PRETEKLIM LETOM.
Kako slovenski srednješolci
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količine odpadkov?
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za večkratno uporabo.
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le toliko stvari, kot jih
potrebuje.
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poskuša odpadno
embalažo uporabiti
v druge namene.

ni odgovorilo
na vprašanje.
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OSTANKI
HRANE

preostalo hrano
odloži med biološke
odpadke oziroma
v kompostnik.
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58
anketiranih

%
55
anketiranih

je odgovorilo, da
vzame le toliko
hrane, kot jo
lahko poje.

ostanke hrane zavije
in poje kasneje
oziroma z njimi
nahrani domače živali.

VAR»EVANJE
Z ELEKTRI»NO
ENERGIJO

VAR»EVANJE
Z VODO V
GOSPODINJSTVU
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%

vedno ali pogosto
varčuje z elektriko
tako, da ugaša
naprave, ko zapusti
prostor.

%

vedno ali pogosto
zapira vodo med
ščetkanjem zob.

Pobudnik kampanje Pozor(!)ni za okolje: Goodyear Dunlop Sava Tires
Raziskava o odnosu slovenskih dijakov do okolja za šolsko leto 2014/2015 (maj 2015; N = 3.426)
Izvajalec raziskave: Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

