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Povzetek

Sodobno potrošništvo povzroča pretirano izkoriščanje naravnih virov in onesnaževanje
okolja, kar vpliva tudi na papirno industrijo.
Namen naloge je bil poiskati odgovor na vprašanji, če se slovenski potrošniki zavedajo
posledic pretirane potrošnje papirja na okolje in ali jih posledice skrbijo. V nalogi je
predstavljeno potrošništvo, pridelava in poraba papirja, vpliv prevelike potrošnje papirja na
okolje in kakšna je stopnja zavedanja o tem med potrošniki.
Na podlagi rezultatov opravljene lastne empirične raziskave lahko sklepamo, da se ljudje v
Sloveniji zavedajo posledic pretirane potrošnje papirja na okolje ter kažejo visoko stopnjo
zaskrbljenosti zanj, kar je pogojeno tudi s spolom, starostjo in izobrazbo.
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Abstract

Modern consumerism is causing excessive exploitation of natural resources and pollution,
which also affects the paper industry. Our purpose was to find an answer to the questions
if Slovenian consumers are aware of the consequences that excessive paper consumption
has on the environment, and whether they are concerned with the consequences. In the
thesis, we presented consumerism, the production and consumption of paper, the impact
of paper overconsumption on the environment, and the level of awareness among
consumers.
Based on the results of our own empirical research, we can conclude that people in Slovenia
are aware of the consequences of excessive paper consumption on the environment and
show a high level of concern for it, which is also conditioned by gender, age and education.
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1 UVOD
V uvodnem poglavju smo na kratko predstavili raziskovalno področje, ki je obravnavano v
zaključnem delu. Opisali smo namen in cilje raziskovanja, metodologijo ter predpostavke in
omejitve naloge. Definirali smo tudi strukturo in vsebino naloge.

1.1 Raziskovalno področje
"Papir je simbol civilizacije in orodje za prenos idej skozi čas in vesolje" (Haggith, 2008a).
Vsakodnevno se uporablja za različne namene, od papirja za pisanje do kartona za pakiranje
in embalažo itd (Healy & Schumacher, 2011).
Potrošništvo, ki spodbuja pretirano uporabo virov (resursov) oz. dobrin, je ugodno za
gospodarstvo, a neugodno za naravo in družbo kot celoto. V industrijsko razvitejših družbah
se preveč pozornosti namenja nakupovanju in lastništvu dobrin. Potrošnike k vse večjem
potrošništvu vodi želja, da bi bili spoštovani člani družbe, večja kupna moč ter vse bolj
stresno življenje. S tem se slabša kakovost življenja in uničuje naš planet (Schor, 2001).
Na splošno velja, da so ravni porabe v zahodnem svetu nevzdržne za okolje (Shove &
Warde, 1998).
Okoljske težave so nezaželen stranski produkt gospodarskih aktivnosti. Viri, kot so
materiali, voda, energija in rodovitna zemlja, so osnova za življenje vseh živih bitij na Zemlji.
Vendar hitro rastoča poraba teh virov povzroča resno škodo. Okoljske posledice
prevelikega izkoriščanja se že nazorno kažejo. Spreminja se podnebje, krčijo se zaloge pitne
vode in gozdov, uničuje se rodovitna zemlja, izumirajo rastlinske in živalske vrste, hkrati se
zmanjšujejo zaloge številnih neobnovljivih virov. Ljudje danes porabljamo dobrih 50
odstotkov več naravnih virov kot pred 30 leti (SERI, GLOBAL 2000 & Friends of the Earth
Europe, 2009). V letu dni porabimo virov za 1,6 Zemlje (Global footprint network, 2018).
To ne vodi le do okoljskih težav, ampak je pogosto povezano tudi z družbenimi problemi,
kot so kršitve človekovih pravic in slabe delovne razmere. Glede na trenutno stopnjo rasti
pridobivanja in uporabe naravnih virov, bi se lahko njihovo izkoriščanje do leta 2030
povečalo na 100 milijard ton (SERI idr., 2009).
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Globalna potrošnja papirja ni trajnostna (Kahalid, Saif & Hamid, 2017), saj je letno
proizvedeno okoli 420 milijonov ton papirja in kartona (CEPI, 2018b). V Sloveniji se v letu
dni porabi okoli 460 tisoč ton papirja, kar predstavlja petino gospodinjskih odpadkov (GZS,
2014). Največ papirja na prebivalca porabijo v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju
ZDA) in Zahodni Evropi, najhitreje narašča poraba v Indiji in na Kitajskem. Da bi lahko
zadovoljila naraščajoče povpraševanje po papirnatih izdelkih, papirna industrija širi
proizvodnjo v države v razvoju, kjer so nižji stroški surovin in dela ter ohlapnejši okoljski
predpisi (Kinsella idr., 2007).
Čeprav je papir narejen iz obnovljivega vira, je papirna industrija eden izmed večjih
onesnaževalcev okolja (UNEP, 2010). Papir onesnažuje okolje skozi svoj celoten življenjski
krog in ekološka škoda, ki jo proizvodnja papirja povzroča, je zaskrbljujoča. Proizvodnja
zahteva veliko strupenih kemikalij, energije in vode. Odpadki, ki pri proizvodnji nastanejo,
ustvarjajo toksine, ki se sproščajo v vodo, zemljo in zrak v obliki emisij izpušnih plinov
(Smith, 2011). Papirna industrija je četrti največji proizvajalec toplogrednih plinov in
prispeva devet odstotkov vseh emisij ogljikovega dioksida, največ pri proizvodnji energije,
potrebne za izdelavo papirja. Papir predstavlja več kot tretjino trdih komunalnih odpadkov
in če ni recikliran, pri razgradnji proizvaja metan s 23-kratno močjo ogljikovega dioksida.
Ocenjuje se, da je 42 odstotkov industrijskega izsekavanja gozdov namenjeno izdelavi
papirja (Kinsella idr., 2007).
Čeprav se vse več potrošnikov zaveda negativnih posledic potrošništva na okolje (Srinivas,
2015), to ne pomeni, da so pripravljeni na spremembe. Na trajnostno potrošništvo namreč
vplivajo različni dejavniki, kot so razpoložljivost, cena, uporabnost izdelka in potrošniške
navade (WBCSD, 2008). Ravnanje potrošnikov je ključnega pomena za trajnostno
proizvodnjo ter ima osrednjo vlogo pri trajnostnem razvoju in papirna industrija je ena
izmed tistih, ki trajnostno proizvodnjo omogoča (OECD, 2010).

Na podlagi tega smo si v nalogi postavili naslednji raziskovalni vprašanji:
-

Ali se potrošniki zavedajo posledic pretirane potrošnje papirja na okolje?

-

Ali potrošnike skrbi za posledice, ki jih ima pretirana potrošnja papirja na okolje?
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Leta 2009 so Hassan, Noordin in Sulaiman (2010) med malezijskimi srednješolci zaznali
visoko stopnjo zavedanja o okoljski problematiki. Enako so leta 2013 za turške srednješolce
ugotovili Altin, Tecer, Tecer, Altin in Kahraman (2014), ki so večje zavedanje zaznali med
dekleti kot fanti. To menita tudi Paco in Lavrador (2017), ki pa sta ugotovila, da se moški do
okolja vedejo bolj ekološko. A na drugi strani sta v svoji raziskavi ugotovila, da sodelujočim
primanjkuje znanja o tej tematiki. Večja okoljska ozaveščenost vpliva na odnos in vedenje
do okolja (Polonsky, Vocino, Grau, Landreth & Shahriar, 2012), kar kaže na to, da lahko
boljše informiranje o okoljskih težavah privede do spremembe vedenja potrošnikov in
posledično manjšega pritiska na okolje. Tudi druge raziskave (Zsoka, Szerenyi, Szechy &
Kocsis, 2013; Sheth, Sethia & Srinivas, 2011; Rousseau & Venter, 1993) so potrdile, da večja
raven informacij, ki jih imajo potrošniki o okoljskih zadevah, privede do večje zaskrbljenosti
ter okoljevarstvenega vedenja.
Kljub temu, da večja ozaveščenost javnosti še ne zagotavlja okolju prijaznega odnosa
(Paco & Lavrador, 2017), lahko k njemu pripomore (Kamaruddin, Ahmad & Alwee, 2016).
Okolju prijazen način življenja pomeni manjši pritisk na porabo naravnih virov in manj
negativnih vplivov na naravo.
Obstoječe raziskave o zavedanju ljudi o ekoloških problemih se v večini nanašajo na
prevelike količine odpadkov, emisij, zavržene hrane ter potrošnjo vode oz. energije. Ker se
v današnjem času vse bolj opozarja na varovanje narave in pazljivost pri uporabi papirja,
smo se odločili, da preučimo, kakšno je zavedanje slovenskih potrošnikov o tej temi.
Ker opravljenih empiričnih raziskav o tej temi še ni veliko, z našo empirično raziskavo
dodajamo svoj prispevek k mozaiku izsledkov o pretirani potrošnji papirja.

1.2 Cilji in namen magistrskega dela
Namen naloge je bil ugotoviti ali se potrošniki zavedajo vpliva pretirane potrošnje papirja
na naravno okolje in če jih posledice sploh skrbijo. Namen je tudi bil, da s svojimi
pridobljenimi empiričnimi izsledki prispevamo k že obstoječim in se z njimi primerjamo.
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Cilj naloge je bil proučiti obravnavani problem s teoretičnega in praktičnega vidika.
V teoretičnem delu je bil cilj preučiti obstoječo literaturo na temo potrošništva, okoljskih
težav in papirja. V empiričnem delu pa smo si zadali cilj, da anketiramo potrošnike in na
osnovi opravljene empirične analize podamo odgovore na zastavljena raziskovalna
vprašanja.
Na podlagi poznavanja zavedanja potrošnikov o posledicah, ki jih ima pretirana potrošnja
papirja na okolje, lahko politični odločevalci pripravijo ustrezne predloge o ozaveščanju
potrošnikov, sprejemajo ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšanju potrošnje papirja ter
potrošnike dodatno spodbujajo k manjši porabi papirja.

1.3 Metodologija
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, zato smo za potrebe
magistrske naloge proučili različne primarne in sekundarne vire raziskovalnega področja.
V teoretičnem delu smo preučili literaturo s področja potrošništva, naravnih dobrin,
pridelave papirja in okoljskih težav, povezanih s tem. V empiričnem delu smo s pomočjo
anketnega vprašalnika in njegove analize pridobili odgovore na zastavljeni raziskovalni
vprašanji ter naše ugotovitve primerjali z že znanimi empiričnimi izsledki.
Uporabili smo metode deskripcije (opisi), komparacije (primerjave), kompilacije
(povzemanje), metodo ankete ter ustrezne kvantitativne metode za analizo z anketo
zbranih podatkov (deskriptivna statistika, univariatna in bivariatna analiza). Rezultate smo
prikazali tudi grafično.

1.4 Predpostavke in omejitve
Temeljna predpostavka v magistrskem delu je, da ima pretirana potrošnja papirja negativen
vpliv na naravno okolje. Predpostavljamo tudi, da imajo potrošniki različne potrošniške
navade in različno stopnjo poznavanja posledic pretirane potrošnje papirja na naravo.
Pri raziskovanju smo bili zaradi stroškov in razpoložljivega časa omejeni na spletno anketo,
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geografsko področje Slovenije, s številom anketirancev ter dejstvom, da ne moremo v celoti
zagotoviti, da so njihovi odgovori povsem iskreni.
Vzorčenje je bilo naključno in anonimno, zato nismo mogli zagotoviti, da bi vse enote ciljne
populacije anketo izpolnile enakomerno. Zaradi tega se ugotovitev ne da povsem posplošiti
na celotno populacijo Slovenije. Ker je bila anketa objavljena na spletu, smo bili omejeni na
uporabnike interneta, ki so anketni vprašalnik izpolnjevali na različnih mestih in ob
različnem času. Prav tako smo bili omejeni z dejstvom, da nismo mogli vedeti, kakšno
predznanje o temi imajo sodelujoči. Omejitev spletne ankete je tudi, da ni osebne
interakcije z anketirancem ter da ljudje morda niso motivirani za odgovarjanje na vsa
vprašanja, ali le-ta napačno razumejo. Te omejitve smo skušali zmanjšati tako, da smo
pripravili enostavno in kratko anketo ter podali točna navodila za izpolnjevanje. Z uporabo
ankete smo lahko pridobili odgovore večje množice ljudi, dosegli različne geografske
predele, a nismo mogli pridobiti natančnejših in poglobljenih odgovorov.

1.5 Struktura naloge
V teoretičnem delu naloge smo definirali, kdo je potrošnik in kaj je potrošništvo, pri čemer
smo predstavili tudi prekomerno in trajnostno potrošništvo. Predstavili smo, kako poteka
pridelava, kakšen je trenutni način potrošnje papirja ter zakaj in kako pretirana potrošnja
papirja vpliva na naravno okolje. V empiričnem delu smo s pomočjo opravljene raziskave
skušali ugotoviti, če se potrošniki zavedajo tega vpliva in če jim je sploh pomembno, kakšne
posledice ima pretirana uporaba papirja na okolje. Dobljene ugotovitve smo primerjali z
izsledki nekaterih drugih tovrstnih opravljenih raziskav, ob koncu naloge pa smo zapisali še
sklepne misli.
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2 POTROŠNIŠTVO
V tem poglavju smo definirali potrošnika in potrošništvo ter predstavili koncept
prekomernega in trajnostnega potrošništva. Pri tem smo termina definirali ter predstavili
različne načine pretiranega in tudi okolju prijaznega potrošništva. Preverili smo, če
pretirano potrošništvo res negativno vpliva na okolje in definirali, kaj pomeni ozaveščenost
potrošnikov.

2.1 Opredelitev potrošnika in potrošništva
Potrošnik je "kdor kaj porablja" (SSKJ, 2017b). Webster je potrošnika definiral kot "osebo,
ki nima težav s prihodki, izobrazbo in zaposlitvijo, s čimer lahko pripomore k skupnosti in
v organiziranih dejavnostih ter pri svojem potrošniškem vedenju prevzame aktivno vlogo,
skladno z njegovimi stališči" (1975, str. 190). Peattie in Collins pravita, da "potrošništvo
predstavlja proces odločitve in aktivnosti, ki vključujejo nakup, uporabo in ravnanje
z morebitnimi odpadki" (2009, str. 107). Ta proces je lahko kratek (npr., nakup hrane) ali
dolgoročen (npr., nakup hiše).
Na potrošništvo se lahko gleda z dveh vidikov. Tradicionalno potrošništvo se osredotoča na
zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb (npr., hrana, oblačila, bivališče) ter na manjši
del prostega časa in udobja. Razlikuje se od modernega potrošništva, ki se je razvilo konec
20. stoletja (Godazgar, 2007) in izhaja iz individualiziranih in hedonističnih motivov
(Campbell, 1995) ter se osredotoča na zadovoljevanje neskončnih želja in s tem
posedovanje razkošnega, pretiranega ter nepotrebnega blaga in storitev (Godazgar, 2007).
Potrošništvo dandanes ne zadovoljuje le naših potreb, ampak tudi strukturira odnose
v družbi, predstavlja pomen in status ter omogoča posamezniku, da se izraža ali išče
individualno zadovoljstvo (Peattie & Collins, 2009), kar označuje razliko med potrebo in
željo. Ker so nagoni in potrebe sodobnega človeka vezani na jezik in kulturo, je danes
potreba po preživetju nadomeščena z željo, ki simbolno opravlja funkcijo potrebe (Kurdija,
2000). Npr., v preteklosti so ljudje obleko kupovali zato, da jih ne bi zeblo, danes pa
predvsem zaradi modernega izgleda in posledično sprejetja v družbi.

6

Potrošniki želijo s potrošništvom zadovoljiti trenutne potrebe in želje, ali pridobiti družbeni
status, ne da bi ob tem razmišljali o dolgoročnih posledicah (Quoquaba & Mohammad,
2016). Tudi Veblen (1899) meni, da družbena moč izhaja iz količine bogastva oz. denarja,
zato je, kot pravi Kurdija, "potrebno upravičenost svojega položaja dokazovati z načinom in
vrsto potrošnje" (2000, str. 81). Korist potrošništva je zagotavljanje udobja, užitka,
zadovoljstva in reševanje človeških potreb in želja. Z množično proizvodnjo se potrošnikom
zagotavlja široka izbira blaga in storitev (Quoquaba & Mohammad, 2016), po drugi strani
pa omogoča razsipnost, potrato in razkošje (Wilk, 2005), kar na dolgi rok poslabšuje
kakovost življenja ter zanemarja dobrobit okolja in potrebe prihodnjih generacij (Quoquaba
& Mohammad, 2016). Zaradi tega ima potrošništvo pogosto negativno konotacijo, saj naj
bi se z njim spodbujal materializem, ignorirale potrebe v prihodnosti, trajnostni razvoj, izvor
proizvoda in ker ima negativne posledice za okolje (Quoquaba & Mohammad, 2016).
Janseen in Jager (2002) sta definirala štiri načine, na katere se potrošnik odloča za
potrošnjo. Prvi način je ponavljanje, kjer se lastni vzorci porabe iz preteklosti ponavljajo
(npr., vedno se kupi enak izdelek). Drugi je posnemanje, kjer potrošnik posnema vzorce
porabe referenčnih oseb (npr., nakup izdelka, ki ga poseduje slavna oseba). Veblen (1998 v
Kurdija, 2000) je ta način poimenoval teorija kapljanja, ki pravi, da si nižji sloji prisvajajo
prakse, ki so jih opustili višji sloji (npr., način oblačenja, prehranjevanja, navad). Kurdija pa
meni, da bi "v sodobnem družbenem kontekstu to lahko teklo od spodaj navzgor" (2000,
str. 69) (npr., vračanje k minimalističnemu načinu življenja). Tretji način je družbena
primerjava, kjer se vzorci porabe referenčnih oseb posnemajo pod pogojem, da dajejo več
zadovoljstva glede na stroške kot v lastnem vzorcu porabe. Četrti način je premišljanje, kjer
se ovrednotijo vsi vzorci porabe. Potrošniki sledijo ponavljanju in posnemanju, dokler so
zadovoljni z izidom, medtem ko se za aktivna načina družbenega primerjanja in premišljanja
odločijo, ko postanejo nezadovoljni s svojo rutino (Janseen & Jager, 2002).

2.2 Prekomerno potrošništvo
Campbell (1995) je začetke današnje oblike potrošnje postavil na konec 17. stoletja. Novo
dobo potrošnje ne zaznamuje dobrina, ampak neomejene želje sodobnega potrošnika
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(Kurdija, 2000). Glavni razlog potrošnje je užitek, ki je povezan z določnim predmetom.
Proizvode je namreč mogoče povezati s prijetnimi občutki in sanjami (Campbell, 1998). Zato
je prekomerno potrošništvo pogosto napačno opredeljeno kot "pretirana uporaba blaga in
storitev, ki vodi do osebne sreče, družbenega statusa in uspeha" (Elkins, 1991 v Brown &
Cameron, 2000, str. 28). A "potrošništvo postane prekomerno, ko zaradi svojih okoljskih ali
gospodarskih posledic negativno vpliva na osebno in kolektivno dobro počutje" (Sheth idr.,
2011, str. 25). Sodobna potrošniška kultura je zato pogosto kritizirana, med drugim, ker
izključuje velik del svetovnega prebivalstva, ker materialna blaginja ne prinese sreče in ker
materializem ogroža duhovne vrednote (Shove & Warde, 1998).
Potrošništvo se je uveljavilo, ker je ponudilo možnost spremembe družbenega statusa
srednjemu in nižjemu razredu (Kurdija, 2000). Kazanje razsipništva in brezdelja je veljalo za
sinonim ugleda in ustreznega mesta v družbi (Veblen, 1998 v Kurdija, 2000). Razsipništvo,
ki ima večji družbeni učinek, pomeni neproduktivno rabo dobrin. Brezdelje pa se kaže z
načinom trošenja časa, ki ni namenjen preživitvenem delu (npr., športne aktivnosti, učenje
tujih jezikov). A dandanes je v brezdelju nečastno vztrajati, saj se je razvila nova strategija
iskanja družbenega ugleda, ki poveličuje delo oz. kakršne koli oblike početja (Kurdija, 2000).
Med razlogi za preveliko potrošnjo so neskrben odnos do naravnih dobrin, potrošništvo kot
sredstvo za uveljavljanje družbene pripadnosti in način razvajanja po napornem delu
(Schor, 2001). Dejavniki brezskrbnega potrošništva so še pomanjkanje ustreznega znanja o
posledicah prekomerne porabe, brezbrižnost potrošnikov, pritiski globalizacije, pritiski
elektronskih medijev ter nagnjena trgovecv k večji dobičkonosnosti (Quoquaba &
Mohammad, 2016). Pereira Heath in Chatzidakis sta med dejavniki potrošništva izpostavila
tudi družbo in institucije, kot so izobraževalni sitem ali marketing (2012).
Pretirano potrošništvo se kaže tudi v onesnaževanju okolja, pri čemer se najbolj poudarja
prekomerna uporaba naravnih virov (Brown & Cameron, 2000). Ti obstajajo brez
posredovanja človeka (npr., voda, zemljišča z minerali in rastjem, veter, sončna svetloba)
(SERI idr., 2009). Vsako povečano potrošništvo pa še ne pomeni obremenjevanja naravnih
virov. Namreč ljudje lahko veliko nakupujejo ali srečo dosežejo z blagom, ki ni naravno (npr.,
obiskovanje gledališča), s čemer le malo obremenjujejo naravne vire. Po drugi strani lahko
manjša količina nakupovanja naravnih izdelkov naravno okolje zelo izčrpa (Brown &
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Cameron, 2000). Za materialistični pogled na potrošništvo tako velja, da zaradi obilne
proizvodnje povečuje onesnaževanje narave (Quoquaba & Mohammad, 2016) in pritiske
na okolje, saj se zaradi naraščanja svetovne populacije, visoke porabe virov v razvitem svetu
in industrializacije manj razvitih držav nenehno povečuje svetovno povpraševanje po
naravnih virih. A samo četrtina svetovnega prebivalstva ima dovolj veliko kupno moč, da si
lahko privošči trgovanje z viri in njihovo uporabo. Prebivalci razvitejših držav porabijo
desetkrat več naravnih virov, kot jih porabijo v revnejših državah (SERI idr., 2009). Državljani
držav članic Evropske unije predstavljajo manj kot 10 odstotkov svetovnega prebivalstva,
a vendar porabijo polovico svetovne proizvodnje mesa, četrtino proizvodnje papirja in
15 odstotkov energije (Evropska komisija, 2010). V povprečju ljudje v Severni Ameriki
dnevno porabijo okoli 90 kilogramov virov, v Evropi okoli 45, v Afriki pa le 10 kilogramov
(SERI idr., 2009).
Brown in Cameron (2000) sta podala tri pogoje za določanje prekomerne uporabe naravnih
virov potrošnikov. Prvi je skupna vsota virov, ki bi jih družba smela porabiti v določenem
časovnem okvirju, drugi je posameznikov delež v teh virih, tretji pa se nanaša na vrste in
količine sredstev, uporabljenih v proizvodnji blaga in storitev. Vendar je po njunem mnenju
težko definirati prekomerno potrošnjo posameznika, saj velikost naravnih virov ni znana,
prav tako imajo potrošniki do naravnih virov različen dostop in morajo svoje odločitve
o uporabi blaga ali storitev sprejeti brez točnega poznavanja vrst in količine virov, ki so bile
porabljene za njihovo proizvodnjo.
Zanimivo je, da potrošniki pogosto opazijo in obsojajo druge pri pretirani potrošnji, medtem
ko svoje krivde ne priznavajo. Mnogi razumejo, da je potrebna sprememba, vendar se sami
niso pripravljeni spremeniti, dokler nimajo zagotovil, da se bodo tudi drugi. Ob tem tudi
menijo, da kot posamezniki nimajo (pozitivnega ali negativnega) vpliva na okolje. Takšno
mišljenje posamezniku omogoča, da uživa individualno, posledice tega pa deli z drugimi
(Pereira Heath & Chatzidakis, 2012).
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2.3 Pretirano potrošništvo kot ekološka težava
Sheth idr. (2011) pravijo, da se primarni okoljski problemi, ki so posledica hitre rasti
potrošnje, nanašajo na omejitev naravnih virov in degradacijo okolja. Uporaba naravnih
virov ni nujno problematična, a naravni viri so omejeni, zato jih je potrebno enakomerno
razdeliti med potencialne uporabnike (UNEP, 2010). Neobnovljivi naravni viri (npr., fosilna
goriva, rudnine) so v primeru izčrpanja za vedno izgubljeni. Enako lahko velja za obnovljive
vire (npr., gozdovi), saj se obnavljajo dolgoročno (SERI idr., 2009). To velja za posebej tista
drevesa, ki s počasno rastjo proizvajajo trdi les. Namesto veliko različnih lokalnih vrst, vse
večje potrošništvo sili v masovno pridelavo le nekaterih izbranih sort rastlin, ki rastejo na
velikih območjih (npr., v Indiji je pred zeleno revolucijo raslo več kot 42 tisoč vrst riža, danes
le še nekaj sto). To vodi do zmanjševanja genetske raznovrstnosti znotraj vrst (UNEP, 2010).
Ker naravni viri niso neomejeni bodo ob njihovem izčrpanju trpeli vsi, ki so od njih odvisni.
Vse gospodarske dejavnosti se dogajajo v naravnem, fizičnem svetu, za kar so potrebna
sredstva, kot so energija, material, voda in zemlja. Ob tem gospodarstvo povzroča odpadke
in emisije, ki se spuščajo v okolje. Zemlja pa ima omejeno zmožnost proizvodnje virov in
absorpcije onesnaževanja (UNEP, 2010). Negativni vplivi na okolje med drugim
predstavljajo tveganje za biotsko raznovrstnost, krčenje gozdov, propad ribolova, erozijo
tal, podnebne spremembe, onesnaženje voda in zemlje ipd. (Sheth idr., 2011).
Naravne vire lahko ponazorimo z jezerom, iz katerega zajemamo vodo. Če posameznik
zajame več vode, kot mu pripada, se bo zaloga vode v jezeru zmanjšala, zaradi česar se bo
vir vode v jezeru čez čas izčrpal (Brown & Cameron, 2000). Če bi vsi na svetu trošili kot
trošijo prebivalci zahodnega sveta, bi potrebovali za dva in pol planeta virov. Zaradi
naraščajočega števila prebivalstva se bodo potrebe po osnovnih dobrinah še povečale
(UNEP, 2012). Da bi rešili pretirano porabo virov, bi moral vsak posameznik svoje osebne
interese omejiti le na osnovno in trenutno zadovoljevanje potreb. Samo tako je lahko v
jezeru na voljo dovolj vode za vse, ki so od nje odvisni (Brown & Cameron, 2000).
Za merjenje trajnosti in vplivov na okolje se pogosto uporablja okoljski odtis, ki sešteva vse
ekološke storitve za zadovoljitev potreb človeštva in prostor, ki ga zahtevajo (npr., gozdove,
prostor za poljedelstvo oz. zazidavo). "Okoljski odtis ocenjuje površino kopenskih in vodnih
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ekosistemov, ki so potrebni za zagotavljanje virov in asimilacijo odpadkov, ki podpirajo
letno potrošnjo prebivalstva" (Wackernagel & Rees, 1996 v Peattie & Collins, 2009, str.
108). Merimo ga v standardizirani enoti globalni hektar na prebivalca (gha/osebo). Skupni
odtis vsega sveta znaša 2,8 gha/osebo. Če bi želeli trošiti v okviru virov, ki nam jih ponuja
Zemlja, bi morala poraba znašati 1,7 gha/osebo. Največji odtis imajo prebivalci Severne
Amerike, Avstralije in Evrope, najmanjšega v Južni Ameriki in Afriki (npr., leta 2013 je odtis
Luksemburga znašal 13,1 gha/osebo, v ZDA 8,6 gha/osebo, v Eritreji pa samo 0,5
gha/osebo). Leta 2013 je za Slovenijo odtis znašal 4,6 gha/osebo. Že od sedemdesetih let
prejšnjega stoletja človeštvo vsakoletno prekorači mejo, kar pomeni, da letno
povpraševanje po virih presega tisto, ki se lahko vsako leto ponovno regenerira. V letu dni
se porabi virov za 1,6 Zemlje, kar pomeni, da Zemlja potrebuje eno leto in šest mesecev, da
obnovi vire, ki jih uporabimo v enem letu (Global footprint network, 2018).
Onesnaževanje, podnebne spremembe, čezmerno izkoriščanje in spremembe habitata so
najhitreje naraščajoči dejavniki, ki predstavljajo nevarnost ekosistemom. Spremembe
habitata, ki predstavljajo najnevarnejši dejavnik za zdravje ekosistema, vključujejo
spremembe v rabi zemljišč (npr., krčenje ali širjenje gozdov, transformacija tropskega
gozda), emisije toplogrednih plinov (npr., ogljikov dioksid, dušikov oksid in metan) ter
zasedanje zemljišč (npr., kmetijstvo, industrija, stanovanjska območja), kar onemogoča, da
bi se le-to povrnilo v naravno stanje (UNEP, 2010). Zato je potrebno pri ljudeh vzpodbuditi
življenjski krog razmišljanja, ki predstavlja "razumevanje posledic, ki jih imajo na okolje
potrošnja naravnih virov in emisije odpadkov skozi celotno zaporedje dejavnosti, povezanih
s proizvodi ali storitvami" (UNEP, 2012, str. 17). Življenjski krog proizvoda zajema
pridobivanje surovin, proizvodnjo, distribucijo, uporabo, recikliranje in končno odlaganje
blaga v odpadke (Kikuchi-Uehara idr., 2016a).
Zaradi vse resnejših opozoril, da se bo z nadaljevanjem prekomerne potrošnje porušil
ekosistem, ki vzdržuje življenje, se je razvil trajnostni način potrošnje (Quoquaba &
Mohammad, 2016), ki ga predstavljamo v naslednjem razdelku.
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2.4 Trajnostno potrošništvo
V slovenskem jeziku se trajnost definira kot "razvoj, ki zadovoljuje osnovne potrebe vseh
ljudi na Zemlji in ohranja, varuje ter obnavlja zdravje ter celovitost ekosistemov, in je v
mejah, ki jih narava še lahko prenese" (ZRC SAZU, 2016).
Izraz trajnostno potrošništvo se je prvič uporabil leta 1992 v dokumentu Agenda 21, ko je v
Riu de Janeiru na konferenci organizacije Združenih narodov bil sprejet sklep, da je
potrebno ukrepati in spremeniti tok netrajnostnega razvoja (Shao, Taisch & Ortega Mier,
2017). Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je za opredelitev
trajnostne potrošnje sprejela definicijo norveškega ministrstva za okolje leta 1994. Ta pravi,
da "izdelke in storitve proizvajamo ter uporabljamo na način, da zadovoljijo osnovne
potrebe in zagotavljajo boljšo kakovost življenja, hkrati pa se zmanjšuje raba naravnih virov,
strupenih snovi, emisija odpadkov in onesnaževanja v življenjskem ciklusu proizvoda,
s čimer se zagotavlja zadostne vire za prihodnje rodove" (v OECD, 2002, str. 9). Gre za
"potrošništvo, pri katerem vsak posameznik porabi samo svoj del zemeljske površine"
(Peattie & Collins, 2009, str. 108).
Trajnostni potrošnik je na splošno opredeljen kot tisti, ki "sprejme okolju prijazno vedenje
in/ali kupuje zelene izdelke, ki so opredeljeni kot izdelki, ki ne onesnažujejo zemlje ali
škodujejo naravnim virom ter se lahko reciklirajo ali ohranjajo" (Shamdasan, Chon-Lin &
Richmond, 1993, str. 489). Okolju prijazno vedenje se nanaša na "vedenje, ki okolju čim
manj škoduje ali pa mu celo koristi" (Steg & Vlek, 2009, str. 309). Polonsky (1994) meni, da
so okolju prijazne dejavnosti tiste, ki zadovoljujejo človeške želje in potrebe z najmanjšim
negativnim učinkom na ekosistem. Tržniki pogosto razvijajo in spodbujajo k nakupu okolju
prijaznih izdelkov, kot so ekološko in lokalno pridelano sadje in zelenjava, recikliran papir,
okolju prijazna čistila, nizko energetske žarnice, itd. A Black in Cherrier (2010) trdita, da ni
nujno, da je to del trajnostnega načina življenja, ampak je za to potrebna zmanjšana
potrošnja in ponovna uporaba izdelka.
Odnos do okolja Milfont in Duckitt definirata kot "psihološka nagnjenja, izražena z
vrednotenjem naravnega okolja, ki se kaže v določeni stopnji naklonjenosti ali
nenaklonjenosti do okolja" (2010, str. 80). Trajnost pa se osredotoča predvsem na
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gospodarstvo, ekologijo in pravičnost. Zato so za trajnostni razvoj potrebni ukrepi z vseh
družbenih razredov ter ekološkega in gospodarskega vidika (Oguz, Cakci & Kavas, 2010),
v obliki zelenega gospodarstva, "ki izboljša dobrobit ljudi in družbeno enakost ter ob enem
zmanjšuje nevarnosti za okolje" (UNEP, 2012, str. 18).
Obstajajo trije teoretični pogledi na trajnostno potrošnjo, in sicer odgovorno potrošništvo,
antipotrošnja in zavesta potrošnja. Za odgovorno potrošništvo velja racionalna in
učinkovita poraba virov. Potrošniki se zavedajo negativnih vplivov potrošništva na okolje,
zaradi česar se družbeni problemi, skrb za okolje in etični pomisleki prenesejo
v odgovornost, ki se izraža s potrošniškimi odločitvami potrošnika (Lim, 2017).
Antipotrošnja pomeni nasprotovanje potrošnji. Čeprav se mnogokrat enači z vestnim
nakupovanjem (npr., z nakupom okolju prijaznih izdelkov) ali porabo, se antipotrošnja
osredotoča na razloge, ki vodijo v manjšo potrošnjo (Hyman, 2009). Pri antipotrošnji gre za
moč čustev in vedenje potrošnikov, ki so potrošništvu nenaklonjeni, se mu izogibajo ali ga
opustijo. Zaradi zadovoljevanja osnovnih potrošnikovih potreb se potrošništva ne da
povsem opustiti, se pa ga lahko zmanjša z zavračanjem (npr., opustitev nakupa izdelka),
omejevanjem (npr. manjša poraba vode, elektrike) ali reklamacijami (npr., vračanjem
izdelka v obtok po njegovi uporabi, kot je primer prodaje rabljenega avtomobila).
Antipostrošništvo se dosega s potrošniškim delovanjem posameznika, ki ga motivira osebni
interes in/ali skrb za družbeno in okolje (Lim, 2017).
Zavestna potrošnja izraža miselnost, ki se je razvila skozi zavedanje in pozornost. To se
odraža z osveščenostjo, dojemljivostjo in aktivnostjo v sedanjem trenutku. Zavestno
potrošništvo, kjer potrošnik skrbi zase in ima občutek skrbi do skupnosti ter narave, se
izraža v zmernem nakupovanju, ki je posledica osebnih vrednot in preferenc (Lim, 2017;
Sheth idr., 2011).
Lim (2017) pravi, da bi morali za trajnostno potrošnjo združiti vse tri poglede.
Temelj s trajnostnim mišljenjem in aktivnostmi predstavlja zavestno potrošništvo, kot
podpora pa delujeta odgovorno potrošništvo, v obliki okoljske, etične in družbene
odgovornosti, in antipotrošnja. Trajnostna potrošnja se tako pojavi, ko potrošniki uspešno
prenesejo notranja prepričanja, občutke in odgovornost na aktivne trajnostne ukrepe
(npr., v opustitev potrošnje, ki je ne dojemajo kot trajnostne).
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Trajnostno potrošništvo tako ne pomeni samo nakupovanje okolju in družbi prijaznih
izdelkov ali storitev, ampak tudi evolucijo družbenih vrednot, ki se kaže z odmikom od
potrošništva in materialnega bogastva k skromnejšemu življenjskemu slogu (Peattie &
Collins, 2009). Trajnostna proizvodnja pa se osredotoča na zmanjševanje okoljskih vplivov
proizvodnih procesov in oblikovanje boljših izdelkov (Evropska komisija, 2010).
Za naraščajoče povpraševanje po okolju prijaznih izdelkih gre zaslugo pripisati večjemu
ozaveščanju potrošnikov, regulativnim pritiskom, ki spodbujajo sprejetje okolju prijaznih
izdelkov in postopkov ter skrb za zdravje in varnost (Srinivas, 2015).
Hopwood, Mellor in O’Brien (2005) so predstavili tri različne pristope k trajnosti, in sicer
glede na obseg alternativnih, okolju prijaznejših možnosti, ki se nanašajo na že obstoječe
vzorce razvoja, proizvodnje, porabe in upravljanja. Prvi pristop je status quo, katerega cilj
je ohraniti sedanji življenjski slog brez škodovanja okolju ali družbi (npr., potrošniki namesto
vozila na naftne derivate vozijo hibridnega - osebna mobilnost in avtomobilska industrija
se ohrani). Drugi pristop je usmerjen k reformam. Prizadeva si poiskati nove in bolj
trajnostne načine za zadovoljevanje naših potreb (npr., deljenje avtomobila). Tretji način
se usmerja k preoblikovanju. Sestavljen je iz pristopov, ki želijo preoblikovati družbo in
gospodarstvo v trajnostno (npr., sprememba urbanističnih sistemov, tako da ni več potreb
po avtomobilu - manjše razdalje med kraji bivanja, dela, prostega časa).
Da bi spremenil svoje vedenje v trajnostno, morajo potrošniki imeti ustrezno znanje (se
zavedati težav), pozitiven odnos do sprememb (so pripravljeni sodelovati) ter dostop do
privlačnih alternativ (infrastrukture, blaga). Na znanje potrošnika lahko vplivajo družbeni
instrumenti (npr., kampanje za ozaveščanje, izobraževanjem, informacije o izdelkih).
Na pripravljenost za spremembe pa lahko vplivajo družbeni (npr., osveščanja,
izobraževanja, označevanje izdelkov, prostovoljne pobude), gospodarski (npr., nižje cene
okolju prijaznih izdelkov, okoljske dajatve, znižanje okolju škodljivih subvencij, nadzor
onesnaževanja) ali regulativni instrumenti (npr., prepoved uporabe pitne vode za pranje
avtomobila, omejitve hitrosti, določitev standardov izdelkov, prepovedi izdelkov) ter
možnost alternativ (npr., urejen javni prevoz, nižja cena okolju prijaznih izdelkov in
storitev). Vsi instrumenti so lahko usmerjeni k proizvajalcu ali k potrošniku. Za uspešno
trajnostno usmeritev je potrebno vse troje, saj samo znanje in pozitiven odnos nista dovolj,
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če potrošnik nima ali si ne more privoščiti okolju prijaznih opcij (npr., vozimo avtomobile
na naftne derivate, ker so hibridni predragi). Ponudba alternativnih opcij tudi ni dovolj, če
pri potrošniku ni prisotna želja (OECD, 2002).
Naravne vire se lahko ohranja na več načinov. Prvi je, da se omeji dostop do njih. Ker je to
težko definirati za vse vire (npr., zrak), se za prekomerno uporabo sredstev uporabljajo
predpisi in sankcije, če se določene standarde preseže. Prav tako se mora spremljati poraba
virov, ki omogoča spreminjanje politike glede na vpliv vira na okolje (SERI idr., 2009). Drugi
način je, da se povečajo stroški surovine in uporabe (npr., davek na onesnaževanje okolja
z avtomobilskimi emisijami). Čeprav gre za učinkovito metodo, morajo sprejetje zakonodaje
podpirati člani družbe. Manj učinkoviti način je, da se posameznike prepriča, da
prostovoljno omejijo porabo virov. Pogost primer takšnega načina je uporaba oglaševanja
(npr., spodbujanje uporabe recikliranega materiala, zmanjšanje porabe fosilnih goriv,
varčevanje z vodo, energijo). Čeprav potrošniki poznajo okoljske koristi omejevanja porabe
virov, pa prostovoljno omejevanje nima pomembnejših učinkov, saj na potrošnikove
okoljske odločitve vpliva predvsem zaznavanje osebnih in denarnih stroškov, skladnih z
njihovimi vrednotami (Brown & Cameron, 2000).
Pobude lahko pridejo tudi s strani potrošnikov in ne države, organizacij ali podjetij. Primeri
takšnega načina so protesti ali bojkot blaga, za katerega se prekomerno uporabljajo redki
viri. Kljub učinkovitosti pa takšen način temelji na pripravljenosti in sodelovanju
potrošnikov ter zahteva precejšnja prizadevanja za organizacijo in razširjanje informacije
o tej dejavnosti (Brown & Cameron, 2000).
Uspeh teh načinov je odvisen od tega, kako potrošniki vrednotijo naravne vire in od njihove
pripravljenosti, da omejijo raven uporabe virov v večje dobro skupnosti in okolja. Da bi se
to zgodilo, bi se morale osebno motivirane in potrošniške vrednote spremeniti v družbene
in okoljske vrednote, ki spodbujajo omejitve pri porabi virov (Brown & Cameron, 2000).
Najuspešnejši način je sprememba življenjskega sloga (SERI idr., 2009). Potrošnik lahko na
zmanjšanje svojega vpliva na okolje pripomore z nakupom in uporabo manj virov (npr.,
varčevanje z vodo), z nakupom in uporabo okolju prijaznejših virov (npr., sončne energije),
z nakupom in uporabo manj izdelkov (npr., en televizijski sprejemnik namesto treh),
z nakupom in uporabo bolj ekološko učinkovitih izdelkov ali storitev (npr., javnega prevoza)
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in s proizvajanjem manjše količine odpadkov (npr., izogibanje embalaži). Proizvajalci pa
lahko k zmanjšanju okoljske škode pripomorejo z okolju prijaznim proizvajanjem izdelkov
(npr., nadzor nad onesnaževanjem) ali s proizvajanjem ekoloških izdelkov (OECD, 2002).
V osnovi se ljudje vedejo okolju prijazno zaradi hedonističnih razlogov (npr., ker je prijetno),
dobička (npr., zaradi varčevanja z denarjem) ali normativnih razlogov (npr., zaradi mnenja,
da je varovanje okolja pravilno). Čeprav ljudje pogosto menijo, da je potrebno poskrbeti za
okolje, je to velikokrat dražje, manj prijetno in časovno bolj potratno opravilo kot okolju
škodljivo delovanje. Potrošniki z močnimi hedonističnimi nagnjeni bodo okolju prijazno
delovali, če se bodo zato počutili dobro ali bo to zanje denarno donosno, če pa je takšno
vedenje drago ali naporno, se mu raje izognejo (Steg, Bolderdijk, Keizer & Perlaviciute,
2014). Vzorci potrošnje se vedno spreminjajo, v večini primerov trajnost ni prioriteta,
ampak sta to čas in cena (Shao, 2016).
Ker so potrošniške navade postale sestavni del igranja družbenih vlog (Black, 2010), bi se
za zmanjšanje potrošništva morali osredotočiti predvsem na motivacijo potrošnika, ki je
lahko najpomembnejši dejavnik okolju prijaznega vedenja (Vicente-Molina, FernandezSainz & Izagirre-Olaizola, 2013). Namesto da skrb do okolja imenujemo reševanje okolje,
bi bilo bolje to imenovati kot pomoč svojim otrokom in prijateljem, da bodo lahko zdravi in
uživali v lepi okolici. S tem bi vrednote in ideje trajnostnega potrošništva postale del naših
identitet in vlog, ki jih igramo (Black, 2010).
Trajnostni razvoj ljudem zagotavlja boljše življenje brez žrtvovanja, izčrpavanja virov ali
povzročanja okoljskih vplivov, ki bi negativno vplivali na življenja prihodnjih generacij
(Wright & Boorse, 2005), zato je pomembno, da se potrošnike osvešča, saj se ti v večini
vedejo okolju prijazno, če se zavedajo okoljskih težav in posledic njihovega vedenja, če jim
je mar za rešitev teh težav in če menijo, da lahko njihovo vedenje pri tem pomaga, za kar
so pripravljeni prerazporediti svoja sredstva (čas, denar, pozornost) (Minton & Rose, 1997).
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2.5 Ozaveščenost potrošnikov
Ozaveščenost pomeni, da se zavedamo vseh informacij, katerim smo v danem trenutku
izpostavljeni (Zsoka idr., 2013). Slovar slovenskega knjižnega jezika zavedanje opisuje kot
"na osnovi kritičnega presojanja imeti v zavesti vedenje o čem in ravnati v skladu z njim"
(SSKJ, 2017a). Zavedanje potrošnikov se lahko opiše tudi kot "obseg skrbnosti posameznega
potrošnika na njihove pravice in odgovornosti na trgu" (Rousseau & Venter, 1993, str. 6).
Pravice se nanašajo na osnovno zadovoljevanje potreb, odgovornost pa na zmožnost
ustvarjanja objektivnega pogleda o lastnem potrošniškem vedenju, kar potrošniku
omogoča sprejemati odgovorne odločitve, ki koristijo samemu potrošniku in vsej družbi
(Rousseau & Venter, 1993).
V okoljevarstvenem kontekstu je ozaveščenost prva faza v procesu okoljskega vedenja in je
odvisna od različnih notranjih (npr., znanje, odnos, vrednote) in zunanjih dejavnikov (npr.,
okolje) (Zsoka idr., 2013). Čeprav večja ozaveščenost javnosti še ne zagotavlja, da bo
posameznik deloval okolju prijazno (Paco & Lavrador, 2017, Kikuchi-Uehara idr., 2016a;
Mei, Wai & Ahamad, 2016; Oguz idr., 2010), pa lahko pripomore k okolju prijaznemu načinu
življenja (Kamaruddin idr., 2016) in s tem k zmanjšani porabi papirja ter manjšim
negativnim vplivom na okolje.
Ozaveščenost potrošnikov je povezana s stopnjo izobrazbe ali s poznavanjem ekoloških
težav (Srinivas, 2015). Bolj zaskrbljeni za okolje naj bi namreč bili višje izobraženi in tisti
z višjim družbenim statusom (Iosifidi, 2016). Čeprav večina potrošnikov in proizvajalcev ni
ustrezno izobraženih o pravilnem odlaganju odpadkov in težavah, ki jih bodo ti povzročili
okolju, se vse več potrošnikov zaveda negativnih posledic potrošništva na okolje in tudi
zahteva, da so podjetja pri svojih dejavnostih bolj trajnostno odgovorna (Srinivas, 2015).
A pripravljenost potrošnikov se pogosto ne spremeni v trajnostno potrošništvo zaradi
različnih dejavnikov, kot so razpoložljivost, cenovna dostopnost, udobje, uporabnost
izdelka ali navade (WBCSD, 2008).
Okoljsko izobraževanje je tako pomemben dejavnik pri oblikovanju trajnostne potrošnje,
saj se številni posamezniki niti ne zavedajo, da imajo njihova dejanja pomemben vpliv na
okolje (Pereira Heath & Chatzidakis, 2012).
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Zsoka idr. (2013) so okoljsko znanje definirali kot "znanje in ozaveščenost o okoljskih
težavah in o možnih rešitvah teh težav" (str. 127). Laroche, Bergeron in Barbaro-Forleo
(2001) pa so ga predstavili kot sposobnost prepoznavanja številnih simbolov, konceptov in
vedenjskih vzorcev, povezanih z varstvom okolja. Da bi se potrošniki bolj začeli nagibati k
trajnostni potrošnji, je potrebno z njimi komunicirati, jih spodbujati k temu ter jih seznaniti
s posledicami njihove potrošnje (Peattie & Collins, 2009). Povečanje vzajemnosti med
potrošniki lahko vodi do tega, da posamezniki z aktivnim sodelovanjem pri ohranjanju
naravnih virov spodbudijo druge, da se jim pridružijo. Napačna komunikacija pa lahko
posameznike, ki so pripravljeni sodelovati, odvrne od le-tega, saj se bojijo reakcije drugih
potrošnikov, ki raje sledijo svojim osebnim potrošniškim motivom (Brown & Cameron,
2000). Zato je potrebno zagotoviti razumljive in zanesljive informacije, kar se lahko doseže
s promocijo okoljske učinkovitosti izdelkov in storitev (npr., z oznakami okolju prijazno) ali
z vzgojo potrošnikov, da ti pričnejo razmišljati okolju prijazno. To spodbuja dolgoročnejše
spremembe okolju prijaznega mišljenja in vedenja (Kikuchi-Uehara idr., 2016b).
Čeprav so potrošniki pripravljeni delovati na okolju prijazen način, se za nakup okolju
prijaznih izdelkov odločijo redki. Potrošniki so namreč skeptični zaradi zavajajočih in
nepreverjenih informacij o okolju, ali pa niso dovolj informirani, da bi kupili okolju prijazne
izdelke (Žurga & Forte Tavčer, 2013). Ljudje potrebujejo jasne in boljše informacije o tem,
katere spremembe v njihovih potrošniških navadah lahko imajo največji pozitiven vpliv na
okolje (European commission, 2009). Npr., veliko izdelkov je opremljenih z oznakami,
ki kažejo, da je izdelek okolju prijazen, a potrošniki za njih ne vedo ali pa ne poznajo razlike
med oznakami, kar povzroča zmedo (WBCSD, 2008).
Okoljska ozaveščenost potrošnikov je močno povezana z odločitvijo za potrošnjo, saj ljudje
porabijo manj, če se zavedajo vpliva proizvodnje blaga na okolje (Iosifidi, 2016). Ravnanje
potrošnikov pa je ključnega pomena za trajnostno proizvodnjo ter ima osrednjo vlogo pri
trajnostnem razvoju in papirna industrija, kateri se bomo podrobneje posvetili v nadaljnjih
poglavjih, je ena izmed tistih, ki takšno proizvodnjo omogoča (OECD, 2008).
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3 INDUSTRIJA CELULOZE IN PAPIRJA
V tem poglavju smo najprej predstavili najpomembnejše mejnike v zgodovini izuma,
uporabe in pridelave papirja. Nato smo opisali postopek industrijske predelave papirja ter
trenutno stopnjo in načine potrošnje papirja oz. papirnatih izdelkov.

3.1 Zgodovina papirja
Papir je pomemben del človeka, že vse od njegovega izuma. Je pričevalec naše civilizacije,
saj se je večina pomembnih spoznanj in odkritij zapisala na papir, kjer se lahko shranjeni
podatki ohranijo več kot 100 let. Pred njegovim izumom so ljudje za prenašanje informacij
uporabljali različne materiale, kot so kamen, glina, kovina in lubje (GZS, 2014).
Za pomemben približek papirju velja iznajdba papirusa v antičnem Egiptu okoli 3500 let
pred našim štetjem. V Mali Aziji so od leta 263 pred našim štetjem za zapise uporabljali
pergament. Modernejše tehnike pridelave papirja pa so z namakanjem svilenih krp iznašli
105 let pred našim štetjem na Kitajskem (Smith, 2011). Takrat so nastali prvi zapiski
o izdelavi papirja, ki še danes veljajo za osnovno tehniko izdelave. Papir so izdelovali tudi iz
različnih rastlinskih vlaken, kot so trstika, bambus, slama žitaric (riž, konoplja), itd. Za enega
izmed iznajditeljev velja Kitajec Lin, ki se mu je 79 let pred našim štejem ideja o predelavi
lesa v papir utrnila med opazovanjem os pri gradnji gnezda (GZS, 2014).
Ko so ljudje pričeli potovati, se je tehnika izdelave papirja razširila po vsem svetu. Najprej
se je papir začel razširjati po azijskih državah, v 8. stoletju pa je prišel še na Arabski polotok.
Ko so v 12. stoletju Arabci zavzeli del Španije, so skrivnost proizvodnje prenesli v Evropo
(GZS, 2014). Največje inovacije pri proizvodnji so se zgodile v drugi polovici 13. stoletja, ko
so zgradili tovarne papirja (prvo so že v sredini 12. stoletja zgradili v Španiji) (Smith, 2011).
Na področju Slovenije je prvi ročno izdelal papir mojster Pankrac, in sicer leta 1579 v
Fužinah pri Ljubljani (GZS, 2014). Izum tiskarskega stroja je omogočil tisk knjig, a množična
proizvodnja papirja ni bila možna vse do industrijske revolucije, ko je tehnološki napredek
omogočil manjše stroške izdelave papirja (Smith, 2011). Do takrat se je večino papirja
izdelovalo ročno iz recikliranega bombaža in platna. Po izumu Fourdrinierjevega papirnega
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stroja in kemičnega postopka proizvodnje papirjevine se je začel razmah papirne industrije
(Kinsella idr., 2007), kot surovina za papir pa se je uveljavila uporaba lesa (Bowyer, Pepke,
Bratkovich, Frank & Fernholz, 2014). Industrijska proizvodnja papirja se je v Sloveniji začela
z zagonom papirnega stroja leta 1843 v Vevčah (Inštitut za celulozo in papir, 2014).
Razvoj papirja in papirnatih izdelkov je trajal stoletja, vendar je napredek pri proizvodnji,
povečanje svetovne trgovine in dostopnost papirja v zadnjih dvesto letih povzročil znaten
vpliv na okolje (Smith, 2011).

3.2 Postopek industrijske pridelave papirja
Pridelovalna industrija celuloze in papirja je lahko integrirana ali ločena. V integrirani se
celuloza in papir proizvajata v istem obratu, v ločeni pa se celuloza posuši in stisne ter se
nato odpelje v papirni mlin (Roth idr., 2016), kjer se nato v drugih industrijskih panogah
proizvedejo posamezni papirnati izdelki (Pivnenko, Eriksson & Astrup, 2015).
Glavni koraki (slika 3.1) pri izdelavi celuloze in papirja so: priprava surovine (sekanje lesa,
čiščenje in lupljenje debla, mletje debla), izdelava papirjevine in proizvodnja papirja ali
papirnatega izdelka (Avsar & Demirer, 2008).

Slika 3.1: Postopek strojne proizvodnje papirja (Povzeto po Pulp&paper technology, 2018)
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Pri pripravi surovine je najprej potrebno pridobiti les, olupiti deblo in ga zdrobiti na manjše
kose (sekance), iz katerih se nato pridobi celuloza (Healy & Schumacher, 2011).
Celulozo, ki je potrebna za izdelavo papirja, se lahko proizvede iz recikliranega papirja ali
iz svežih vlaken. V tem primeru je najprej potrebno sekancem dodati vodo in toploto (Roth
idr., 2016). Glavni procesi pri proizvodnji celuloze in izdelavi papirja so razdeljeni v pet
glavnih skupin, ki vključujejo mehanične, kemične, kemično-mehanske in termomehanične procese, s katerimi se les loči na posamezna vlakna ter proces izdelave papirja
(Ashrafi, Yerushalmi & Haghighat, 2015).
Mehanično pridobivanje papirjevine, goste mešanice celuloznih vlaken, vode in kemikalij,
se največkrat uporablja pri integrirani proizvodnji. Celulozna vlakna se od lesa ločijo
s pomočjo stiskanja hlodov na mlinskih kamnih ali s spuščanjem sekancev med nasprotno
vrtljive kovinske kamne (Healy & Schumacher, 2011). Kljub enostavnem in učinkovitem
procesu, je pri takšni obdelavi potrebna velika količina toplote, lesena vlakna pa so pogosto
poškodovana. Zato se mehanično mletje uporablja za šibkejše papirje, kot so časopisi, papir
za tisk, robčki in karton. Za močnejši material je potrebno dodati kemično mešanico (Roth
idr., 2016).
V kemičnem procesu mletja se iz sekanca odstrani lignin, celulozna vlakna pa odstopijo od
lesa (GZS, 2014). To se zgodi s kuhanjem zdrobljenega lesa v vodni raztopini pri visoki
temperaturi (150-170°C) in pritisku (Gavrilescu, Puitel, Dutuc & Craciun, 2012). Takšen
način se uporablja v integrirani in ločeni papirni industriji, primernejši pa je za pridelavo
kakovostnejšega papirja (npr., za papirnate vrečke) (Healy & Schumacher, 2011).
Ker kemikalije izboljšajo proces proizvodnje ter kakovost ali funkcionalnost končnega
izdelka (Pivnenko idr., 2015), se pri proizvodnji papirja največkrat uporablja kombinacija
mehanično-kemičnega procesa. Pri tem se surovino najprej obdela kemično, celulozna
vlakna pa se nato ločijo po mehanski obdelavi (Roth idr., 2016).
Termo-mehanični proces vključuje kratkoročno kuhanje surovin na pari in pod pritiskom,
pri tem se lahko dodajo tudi kemikalije (Pokhrel & Viraraghavan, 2004).
Papir se lahko proizvede tudi iz reciklirane celuloze, ki se pridobi tako, da se odpadni
papir zbere, razreže in toplotno obdela. Ob tem se razpusti v suspenzijo, zmes tekočine in
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trdnih delcev, celulozna vlakna pa se ločijo. Nato se očisti in odstrani črnilo (Roth idr., 2016).
Ko so vlakna pripravljena, sledi izdelava papirja, ki je sestavljena iz dveh delov. Prvi je
priprava zalog, kar pomeni, da se celuloza obdela na zahtevano stopnjo pripravljenosti
(Avsar & Demirer, 2008). Ko se vlakna ločijo od surovine, se ta operejo, preberejo in
posušijo (GZS, 2014). Pri tem se lahko tudi pobelijo, pri čemer se kemikalije nanesejo na
rjavo celulozo, da se izboljša svetlost papirja na primerno stopnjo za izdelavo papirja
(Kamali & Khodaparast, 2015).
V drugi stopnji se ta celuloza obdeluje tako, da se celulozna vlakna močno razredčijo in
nanesejo na papirni stroj (GZS, 2014). Zmes se izsuši, pri čemer vlaknasta snov ostane na
gibljivem mrežastem traku. Vlakna se med seboj povežejo z večkratnim stiskanjem med
ogrevanimi valji (Avsar & Demirer, 2008), kar oblikuje liste (Pokhrel & Viraraghavan, 2004).
Zaradi pritiska valjev in segrevanja postane papir gladek in sijoč (GZS, 2014).
V zadnjem delu proizvodnje papirja se lahko papirju glede na njegov namen doda različen
material (npr., smola) ali spreminja tekstura (Avsar & Demirer, 2008). Papir se lahko ohrani
nepremazan (npr., časopisni papir, sanitarni izdelki) ali pa se mu z dodajanjem kemičnih
dodatkov in pigmentov dodajo specifične lastnosti (npr., teža, sijaj) (Gavrilescu idr., 2012).
Končni izdelek papirja se običajno shranjuje na velikih balah (Avsar & Demirer, 2008) ali se
razreže v zavitke in pole (GZS, 2014).
Papir se lahko karakterizira po teži (npr., karton je težji), barvi (npr., beljen, obarvan papir),
uporabi (npr., za industrijske namene, embalaža za hrano), surovini (npr., les ali recikliran
papir), površinsko obdelavo (npr., premazan papir) in končno obdelavo (npr., dodan lesk)
(Healy & Schumacher, 2011).

3.3 Potrošnja papirja
Včasih je papir veljal za dragocen izdelek, ki je bil izumljen kot orodje za komuniciranje.
Danes je tako dostopen, da je povsod okoli nas (npr., časopis, toaletni papir, knjige, robčki,
računi, dokumenti, kuverte, vstopnice, vrečke, embalaža za hrano, denar …) (GZS, 2014).

22

V zadnjih letih se je zaradi digitalizacije poraba papirja v tehnološko razvitejših državah
zmanjšala (CEPI, 2017). A svetovna poraba papirja in kartona se je od začetka šestdesetih
let prejšnjega stoletja povečala za skoraj sedemkrat. Vsako leto porabi prebivalec ZDA
v povprečju več kot 300 kilogramov, Združenega kraljestva pa več kot 200 kilogramov
papirja (Lang, 2008). V Sloveniji poraba znaša 230 kilogramov na prebivalca (GZS, 2014),
v Evropski uniji je povprečje 162,5 kilograma (Inštitut za celulozo in papir, 2014). A svetovna
poraba papirja je zelo neenakomerna. Čeprav se izdelki masovnih industrij uporabljajo v
številnih državah, je večina potrošnje koncentrirana le v manjšem deležu le-teh. ZDA,
Japonska in članice Evropske unije veljajo za največje porabnike. Številke kažejo, da je
poraba papirja na prebivalca v razvitejših državah več kot desetkrat večja kot v manj razvitih
državah, v katerih pa se zaradi poceni delovne sile, podpore države in slabe okoljske
kontrole nahaja večji del nasadov in proizvodnje celuloze in papirja (Haggith, 2008b).
Npr., v Laosu ljudje porabijo povprečno manj kot en kilogram papirja letno, vendar se
soočajo z množičnim širjenjem nasadov evkaliptusa, da bi zadovoljili zahteve svetovne
papirne industrije po surovinah, čeprav je večina porabe papirja v razvitih državah
nepotrebna. Pisarniški delavci v Združenem kraljestvu letno natisnejo 120 milijard listov
papirja, iz katerega bi lahko naredili več kot 13 tisoč kilometrov visok kup. Z vsem papirjem,
ki se letno zavrže, lahko zgradimo 12 metrov visoko steno papirja, ki bi se razprostirala od
New Yorka do Kalifornije. Dve tretjini uporabljenega papirja je še isti dan vrženih v smeti.
V Severni Ameriki uporabijo 130 milijard papirnatih kozarcev, ki so odvrženi po 15 minutah
uporabe. V ZDA v povprečju proizvedejo 17 milijard katalogov in 65 milijard letakov,
v povprečju posameznik na dan natisne 28 listov. Okoli 75 odstotkov tiskanih revij ni nikoli
prebranih, isto velja za 99,7 odstotkov letakov oz. katalogov (Lang, 2008). Večina ga konča
na odlagališčih, kar ustvarja ogromno količino odpadnega papirja.
V primeru papirja in kartona je svetovna potrošnja že zdavnaj presegla trajnostno mejo.
Vsak od nas v povprečju odvržene četrtino tone papirja, v življenju pa uporabi 20 ton
(Haggith, 2008b). Velik delež proizvedenega papirja ni namenjen za zadovoljevanje potreb
ljudi (npr., za knjige), ampak za povečanje papirnate in kartonske embalaže, ki predstavlja
več kot 50 odstotkov celotne proizvodnje. Ti izdelki (npr., papirnati krožniki, prtički) so po
enkratni uporabi zavrženi. Ker vse večja potrošnja zahteva stalno oskrbo z velikimi
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količinami surovin, je papirna industrija nasadila ogromno monokulturnih nasadov hitro
rastočih dreves (npr., evkaliptus, akacija, bor), za kar je bilo potrebno izsekati in uničiti
veliko število gozdov in travnikov, vode, rodovitne zemlje, živalskih domov in lokalnih
skupnosti (WRM, 2008). Predvideva se, da bodo do leta 2060 proizvodi iz papirja dosegli
največje povečanje porabe med lesnimi proizvodi (Elias & Boucher, 2014).
Eden izmed razlogov za pretirano potrošnjo papirja je, da nam ga je precej danega v roke,
ne da bi zanj prosili. Razni katalogi, brezplačne revije ali časopisi, ki so razdeljeni med
potrošnike ter papirnata embalaža, pridobljena ob nakupa drugega blaga, dajejo vtis, da je
papir material, ki ima nizko vrednost. Nizka vrednost papirja je povezana tudi z mnenjem,
da gre za naravni, varen in neškodljiv izdelek (Haggith, 2008a), v resnici pa gre za kemični
izdelek, ki ima velik vpliv na okolje. Izdelava enega lista ustvarja enako količino emisij kot
enourno gorenje navadne žarnice, ob tem pa se porabi še ogromna količina vode, ki se
v naravo vrne močno onesnažena (Haggith, 2008b).
Medtem ko pada število podjetji, ki se ukvarja s proizvodnjo papirja, količina proizvodnje
raste. V Evropi je bilo leta 2016 skoraj 33 odstotkov podjetij manj kot leta 2000, pri čemer
je sama proizvodnja papirja narasla za slabih 19 odstotkov (CEPI, 2017). Leta 2013 je v
slovenski papirni predelovalni dejavnosti delovalo 110 podjetij, od tega sedem podjetij kot
proizvajalcev papirja, ostala 103 podjetja pa kot predelovalci papirja (Inštitut za celulozo in
papir, 2014). Slovenske papirnice letno proizvedejo okoli 670 tisoč ton papirja in kartona,
od tega izvozijo 86,5 odstotkov (GZS, 2014). Skoraj 50 odstotkov vseh papirnatih izdelkov,
proizvedenih v Sloveniji, predstavlja papir in karton za embalažne namene, slabih 40
odstotkov predstavlja grafični papir (Inštitut za celulozo in papir, 2014).
Leta 2015 je bilo na svetu proizvedenih skoraj 179 milijonov ton celuloze, največ v Severni
Ameriki (36 %) in Evropi (24,5 %), kjer je bilo leta 2016 proizvedeno več kot 32 milijonov
ton celuloze, največ na Švedskem (31 %) in Finskem (29 %). Največ celuloze je bilo
porabljeno v Aziji (34,4 %), Severni Ameriki (30,3 %) in Evropi (27,3 %). Južna Amerika (5,6
%) in preostali svet (2,4 %) predstavljata nizek odstotek porabe (CEPI, 2017).
Leta 2015 je svetovna poraba papirja in kartona znašala več kot 410 milijonov ton,
proizvedenih pa je bilo skoraj 408 milijonov ton papirja in kartona, skoraj polovica (46,1 %)
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v Aziji, ki je tudi največji potrošnik (47,3 %) (slika 3.21). Več kot 90 milijonov ton papirja in
kartona je bilo leta 2016 proizvedenih v Evropi, največ v Nemčiji (24,9 %) (CEPI, 2017). Po
svetu in Evropi se je v letu 2017 odstotek proizvodnje papirja povečal za 1,5 odstotka, na
Kitajskem za 4,7 odstotka. Gre za najvišjo letno rast po letu 2010. Leta 2017 se je tako
proizvedlo 420 milijonov ton papirja, od tega v Evropi 92,3 milijona ton (CEPI, 2018b).

Slika 3.2: Poraba papirja in kartona po regijah v letu 2015 (Povzeto po CEPI, 2017)

Leta 2016 je bilo v Evropi recikliranih skoraj 48 milijonov ton papirja. Na stari celini se ga
ponovno uporabi največji delež, več kot 70 odstotkov (CEPI, 2017), pri čemer ga 19
odstotkov ni mogoče reciklirati (npr., toaletni, arhivski papir). Eno izmed najvišjih stopenj
recikliranja imajo na Nizozemskem, kjer gre v ponovno uporabo več kot 75 odstotkov že
uporabljenega papirja. Tam so namreč razvili lastno tehnologijo, s pomočjo katere lahko
ločujejo vlakna, ki se lahko nato ponovno uporabijo, s čemer se prihranijo stroški surovin in
prevoza (CEPI, 2011). V Sloveniji letno zberemo okoli 210 tisoč ton starega papirja, kar znaša
okoli 60 odstotkov (GZS, 2014). To pomeni, da Slovenci rabljen papir zbiramo pod
evropskim povprečjem, kar kaže na to, da je v Sloveniji možen (in potreben) napredek pri
ponovni uporabi starega papirja ter izboljšanje predelovalne tehnologije.

1

Države v združenju CEPI so: Avstrija, Belgija, Češka, Finska, Francija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Madžarska,
Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo.
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4 VPLIV PRETIRANE POTROŠNJE PAPIRJA NA OKOLJE
V tem poglavju smo opisali okoljske težave, nastale zaradi pretirane potrošnje papirja, kako
poteka nadzor nad onesnaženjem ter načine zmanjšanja potrošnje. Ob koncu poglavja smo
predstavili pogled papirne industrije na okoljsko problematiko, za katero sokriva je
masovna pridelava papirja in papirnatih izdelkov.

4.1 Okoljske težave zaradi pretirane potrošnje papirja na okolje
Okolje je "prostor z določenimi značilnostmi, ki obdaja osebo ali stvar" (SSKJ, 2017c).
Naravno okolje pa je "del okolja, ki deluje kot naravni sistem, v katerem so vplivi
človekovega delovanja majhni ali pod določeno mejo" (ZRC SAZU, 2018).
"Skoraj vsi procesi, ki uničujejo okolje, imajo skupni osnovni vzrok: prekomerno porabo"
(WRM, 2008, str. 2) in papirna industrija je ena izmed večjih onesnaževalcev okolja zaradi
kemičnih procesov, ki se uporabljajo pri proizvodnji papirja in celuloze (Kahalid idr., 2017).
Papirnati izdelki onesnažujejo okolje skozi svoj celoten življenjski krog (slika 4.1). Kemikalije
najdemo v večini procesov, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja. Z uporabo pesticidov se
začne v gozdu, nato se kemikalije uporabljajo za predelavo vlaken v celulozo in izdelavo
papirja ali papirnatih izdelkov. Največji vir ekoloških težav zato predstavlja proces
proizvodnje papirja (Smith, 2011).

Slika 4.1: Življenjski krog papirja (Povzeto po Roth idr., 2011)
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Največ negativnega vpliva na okolje nastane pri proizvajanju papirjevine, ko se v zrak
oddajajo žveplove spojine in dušikov dioksid, ter beljenju, saj se v odpadne vode odvajajo
klonirane in organske spojine (Gavrilescu idr., 2012).
Najpomembnejši okoljski problem, povezan z uporabo naravnih virov, predstavljajo
podnebne spremembe (SERI idr., 2009). Pri proizvodnji papirja se onesnažuje zemlja, voda
in zrak ter nastajajo odpadki in plini, ki povzročajo podnebne spremembe. Poleg stranskih
negativnih učinkov je papirna industrija ena največjih porabnikov surovin, kot so sladka
voda, energija in les (Sarma, 2014). Pri tem pa ne proizvaja le celuloze in papirja, ampak kot
stranske proizvode proizvaja tudi toploto, elektriko, kurilne pelate, žagovino, kemikalije
(npr., etanol), karbonska vlakna, biogoriva itd (Kamali & Khodaparast, 2015).
Papirna industrija je velik porabnik in proizvajalec energije ter materialov, ki temeljijo na
biomasi (Svensson & Berntsson, 2014). Porabi skoraj polovico industrijsko zasajenega lesa
na Zemlji, več vode kot kateri koli drug industrijski izdelek in toliko energije, kot jo je
potrebno za proizvodnjo tone jekla (Haggith, 2008a). Na svetovni ravni je papirna industrija
po porabi energije, ki se potrebuje za proizvodnjo toplote in elektrike (CEPI, 2017),
na četrtem mestu, za industrijo železa in jekla, kemijsko industrijo in industrijo nekovinskih
mineralov (Roth idr., 2016). Industrija papirja in celuloze, ki zaradi gospodarskih koristi velja
za eno najpomembnejših industrijskih sektorjev na svetu, se zato v zadnjem obdobju sooča
tudi s problemom energetske učinkovitosti, ki povzroča onesnaženja (Kamali &
Khodaparast, 2015).
Proizvodnja tone papirja zahteva 98 ton drugih virov za proizvodnjo in predstavlja največji
del odpadkov v večini potrošniških držav. S proizvodnjo papirja se povezujejo tudi negativni
družbeni vplivi in zlorabe človekovih pravic (Haggith, 2008a), močno je tudi zvočno
onesnaževanje (Kahalid idr., 2017).
Največje okoljske težave, ki jih povzroča proizvodnja ter uporaba papirja in papirnatih
izdelkov, so opisane v nadaljevanju.
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Onesnaženje zraka
Najbolj zrak onesnažujejo emisije, ki nastanejo z izgorevanjem goriv (Roth idr., 2016) in pri
proizvodnji papirjevine. Emisije se pojavljajo tudi pri shranjevanju surovin, kuhanju, pranju
papirjevine, beljenju, pripravi in pridelavi kemikalij, shranjevanju in sušenju celuloze, gretju,
proizvodnji pare in električne energije itd (Gavrilescu idr., 2012). Poleg direktnih izpustov
pri proizvodnji se v zrak spuščajo tudi indirektne emisije plinov (npr., emisije, ki nastanejo
pri proizvodnji energije, ki se potrebuje za izdelavo papirja) (Healy & Schumacher, 2011).
Čeprav naj bi bila zaradi uporabe biomase intenzivnost ogljika relativno nizka v primerjavi
z drugimi sektorji, je papirna industrija leta 2013 v zrak spustila okoli 43 milijonov ton
ogljikovega dioksida (Roth idr., 2016). V ZDA je industrija v zrak poslala 79 tisoč ton emisij,
v Kanadi še dvakrat več. V ZDA je v zrak izpuščeno dobrih 65 odstotkov vseh nastalih
odpadkov pri proizvodnji (v Kanadi več kot 90 %), okoli 25 odstotkov je izpuščeno na kopno
in 10 odstotkov v vodo (EPA, 2017).

Trdni odpadki
Pri proizvajanju celuloze nastane velika količina trdnih odpadkov, ki vključujejo lesne
odpadke (v večini gre za lubje in žagovino), natrijeve soli, usedline in pepel (Gavrilescu idr.,
2012). Ocenjuje se, da je 25 odstotkov vseh odpadkov iz papirnatih izdelkov, v Sloveniji
petina (GZS, 2014). V Kanadi papir in papirnati izdelki predstavljajo več kot tretjino vseh
odpadkov, le četrtina odpadnega papirja se tam reciklira. Količina metana, ki ga papir
proizvaja pri razgradnji je 69-krat večja od tiste, ki jo povzroča proizvodnja električne
energije iz fosilnih goriv, in je 23-krat bolj strupen kot ogljikov dioksid (Smith, 2011).

Onesnaženje voda
Proizvodnja papirja je intenziven proces, pri katerem je bistvena uporaba vode (Smith,
2011). Za en A4 list je potrebno pet litrov vode, okoli 324 litrov vode pa se porabi za
proizvodnjo enega kilograma papirja. Papirna industrija je tako velik potrošnik sveže vode
in vir odpadne, ki pri proizvodnji papirja nastane v velikih količinah. Odpadna voda lahko
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zaradi onesnaževalcev (kontaminantov), ki se proizvajajo pri pridelavi papirja, deluje zelo
onesnažujoče in ima škodljiv vpliv na okolje, saj predstavlja resno grožnjo rastlinskemu,
živalskemu in človeškemu življenju (Ashrafi idr., 2015).
Papirna industrija proizvede tretjo največjo količino odpadne vode, pred njo sta le kovinska
in kemična industrija (Savant, Abdul-Rahman & Ranade, 2006). Proizvodnja ene tone
papirja ustvarja 20-100 m3 odpadne vode, ki je polna neraztopljenih (suspendiranih) snovi,
kemijske in biokemijske potrebe po kisiku ter dušikovih in fosforjevih spojin (Gavrilescu idr.,
2012). V odpadni vodi se nahajajo tudi organski halogenidi, ki nastanejo v procesu beljenja
papirja. Ker so zdravju nevarni, jih je potrebno iz vode odstraniti (Savant idr., 2006).
Odpadne vode, ki nastajajo v različnih procesih proizvodnje (npr., pri lupljenju debel,
proizvajanju celuloze, beljenju, proizvodnji papirja, recikliranju vlaken), se lahko reciklira za
ponovno uporabo pri proizvodnji papirja, če njena kakovost ustreza okoljskim standardom.
Pri procesu čiščenja odpadne vode se proizvajajo snovi blata in toplogrednih plinov, ki
negativno vplivajo na okolje (Ashrafi idr., 2015).
Do leta 2025 bi lahko 5 milijard ljudi živelo na območju, kjer bo zaradi zmanjšane podtalnice
in pretoka vode moč občutiti pomankanje voda (Kinsella idr., 2007).

Krčenje gozdov
Je rezultat pridobivanja lesa, primarne surovine, potrebne za izdelavo papirja, saj je več kot
90 odstotkov papirja proizvedenega iz dreves. To je težava, saj gozdovi shranjujejo približno
50 odstotkov vseh kopenskih zalog ogljikovega dioksida. Vsako drevo pa proizvede dovolj
kisika za tri ljudi (WWF, 2018). Ker se drevesa posekajo, preden bi lahko vsrkala ogljik, lahko
naravne gozdove že štejemo med neobnovljive vire (Kinsella idr., 2007). Gozdovi se namreč
ne morejo obnoviti tako hitro, kot se posekajo (WRM, 2008).
Druge težave sečnje gozdov so poraba energije za posek, uničenje naravnih ekosistemov,
manjša kakovost voda, erozija tal, manjši habitat za rastline in živali ter krčenje pragozdov
(Smith, 2011). Več kot 40 odstotkov industrijsko pridelanega lesa se uporablja za izdelavo
papirja (EPA, 2017). Vsako leto se poseka 13 milijonov hektarjev gozda, kar znaša več kot
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24 hektarjev na minuto (Rainforest Alliance, 2016). Samo v ZDA letno posekajo približno 68
milijonov dreves za proizvodnjo papirja in papirnatih izdelkov. Za nedeljsko izdajo časopisa
New York Times je potrebno 75 tisoč dreves, za praznične voščilnice na Kitajskem pa letno
posekajo 10 tisoč dreves (EPA, 2017; WWF, 2018).
Od več kot 400 milijonov ton papirja, ki se vsako leto porabi na svetu, izvira več kot 70
odstotkov le-tega iz naravnih, in ne za v te namene zasajenih, gozdov. V Kanadi ta odstotek
zraste na 90. A večji del gozdov se še vedno pridobiva z uničevanjem starih gozdov in
nezakonito sečnjo, kar ogroža svetovne gozdove (Haggith, 2008b). Največ nasadov in
papirne industrije je tako v Južni Ameriki (npr., v Čilu, Peruju, Braziliji), Afriki (npr., v Ugandi,
Slonokoščeni obali) in Aziji (npr., v Indiji, Indoneziji, Maleziji). Poleg propadlih gozdov se ta
območja soočajo še z naraščajočo nezakonito sečnjo gozdov (WRM, 2008). Uničeni so tudi
gozdovi v Evropi (npr., v Rusiji, na Finskem) in Severni Ameriki (npr., v Kanadi). Gozdovi
v Rusiji in Kanadi predstavljajo 50 odstotkov gozdov na svetu, a regenerirajo se zelo počasi,
da ponovno zrastejo je namreč potrebnih kar 200 let. Krčenje gozdov predstavlja 20
odstotni vir vseh emisij ogljikovega dioksida, kar je trikrat več kot ga povzroča letalski
promet (Haggith, 2008b). Približno polovico svetovnih gozdov se je pretvorilo
v negozdarske namene, kar pomeni izgubo rastlinskih in živalskih vrst ter sposobnost
pravilnega delovanja ekosistema (Kinsella idr., 2007).
Uničevanje pragozdnih ekosistemov prinaša sušo, saj se izsekava bujna vegetacija, ki je
odgovorna za izhlapevanje velikih količin vode, ki se nato v ekosistem vrnejo v obliki
padavin. Ker v amazonski pragozd bistvena hranila prinašajo transatlantski zračni vrtinci,
poleg suše, ki prinašajo nevarnosti požarov ter zmanjšajo zmožnosti predelovanja
ogljikovega dioksida, grozijo tudi peščeni viharji ter globalno segrevanje. Gozdovi prav tako
predstavljajo dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam, ki zaradi izsekavanja izumirajo
(Strogatz, 2017).
Približno 70 odstotkov kopenskih živali in rastlin prebiva v gozdu. Zaradi papirne industrije
so ogroženi naravni gozdovi na Sumatri in Novi Gvineji in s tem naravni habitat nekaterih
redkih prostoživečih živalskih vrst (npr., tigri, azijski sloni, orangutani, nosorogi). Gozdni viri
omogočajo preživljanje več kot 25 odstotkom svetovnega prebivalstva (Rainforest Alliance,
2016). V perujskem deževnem gozdu v izolaciji živi 15 etničnih skupin, ki jim grozi izumrtje.
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Rezervati, ki so bili ustvarjenji za njihovo življenje, so obkroženi s stotinami gozdarjev, ki
avtohtone prebivalce mnogokrat nadlegujejo ali celo ubijejo. Kljub temu, pa mnoga
podjetja tržijo les s certifikatom, ki naj bi zagotavljal, da so proizvodi narejeni v skladu s
trajnostnim ravnanjem, kar naj bi pomenilo, da se spoštujejo pravice prebivalcev, ki živijo
na območjih sečnje lesa (Huertas v WRM, 2008).

4.2 Preprečevanje in nadzor onesnaževanja
Največjo težavo pri onesnaževanju okolja v papirni industriji predstavlja izpuščanje
organskih spojin na osnovi klora in drugih strupenih organskih snovi. Napredek v industriji
omogoča, da se beljenje številnih izdelkov iz papirja izvede brez klora. Poleg manjše porabe
klora, se mora papirna industrija osredotočiti na zmanjševanje odpadnih voda in spuščanja
emisij v zrak. Moralo bi se spodbujati uporabo manj belih izdelkov, recikliranje papirja in
odpadnih voda, ponovno uporabo kemikalij, uporabo suhega, namesto mokrega, lupljenja
debel in uporabo bolj učinkovite opreme (Gavrilescu idr., 2012).
K zmanjšanju onesnaževanja pripomore recikliranje, saj pridobivanje in beljenje celuloznih
vlaken ni več potrebno, papir pa ne pristane med odpadki (Kinsella idr., 2007). Zaradi
recikliranja se izsekava manj gozdov, zmanjša se poraba energije ter količina izpustov in
odpadkov (Smith, 2011). Tona recikliranega papirja reši 17 dreves in ohrani več kot 26 tisoč
litrov vode. Ob tem se pri proizvodnji recikliranega papirja zmanjša poraba energije za
44 odstotkov, toplogrednih plinov za 38 odstotkov, emisije delcev za 41 odstotkov,
odpadne vode in trdne odpadke za okoli 50 odstotkov ter uporaba lesa za skoraj 100
odstotkov (Kinsella idr., 2007).
A zaradi povečanega povpraševanja in dejstva, da se papir lahko reciklira do sedemkrat, je
recikliranje kratkoročna rešitev, za dolgoročne koristi je potrebno zmanjšanje potrošnje
papirja posameznikov kot podjetij, povečanje uporabe manj inovativnih izdelkov (npr.,
manj bleščečih, gladkih in pobarvanih) ter trajnostno gozdarstvo, ki ohranja ravnovesje
med ekološkimi, gospodarskimi in družbeno-kulturnimi normami (Smith, 2011) ter deluje
po principu, da se po poseku nasadijo nova drevesa (Rainforest Alliance, 2016).
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Dolgoročno bi papirna industrija morala poskrbeti za dosledno izvajanje okoljske
zakonodaje (Kahalid idr., 2017) in večje recikliranje materialov (SERI idr., 2009). Prav tako
bi bilo potrebno v večji meri uvajati proizvodnjo z nižjimi emisijami ogljika, javno
financiranje inovacij in novih tehnologij ter nove institucionalne prilagoditve in regulacije.
Z novimi proizvodnimi procesi se lahko delež biomase, ki se uporablja za gretje, sprosti
v obliki vroče vode in pare ter se uporabi v drugih sektorjih proizvodnje (npr., za sušenje ali
generiranje vroče pare) in tako zmanjša emisije ogljika emisije (Roth idr., 2016). Kvaliteto
odpadne vode bi bilo potrebno redno nadzorovati, v bližino skupnosti ljudi pa se morajo
namestiti naprave za filtriranje vode, saj se te ne uporabljajo povsod (Kahalid idr., 2017).

4.3 Načini zmanjšanja potrošnje papirja
Z manjšo uporabo papirja se lahko zmanjša pritisk na gozdove, zmanjša poraba energije in
emisij, ohrani čistejša voda in zrak ter proizvede manj odpadkov (Haggith, 2008b).
Če ni potrebno, papirja ne uporabljamo, npr., informacije preberemo na zaslonu (npr., na
telefonu, računalniku), ne uporabljamo papirnatih prtičkov in brisač, ne sprejemamo
katalogov, letakov, organiziramo si elektronske arhive, uporabljamo e-račune, ne tiskamo,
se izogibamo blagu, ki vsebuje veliko embalaže, itd.
Če je papir potrebno uporabiti, še vedno obstajajo načini, da se ga uporabi manj. Primeri
tega so dvostransko tiskanje, manjša pisava, ponovna uporaba ovojnic, uporaba tanjšega
recikliranega in kemično neoporečnega papirja, itd. K zmanjšanju potrošnje in zbiranju
odpadnega papirja je ljudi treba spodbujati (npr., dober primer tega je nagrada za tistega,
ki porabi najmanj papirja; v šoli se nagradi razred, ki zbere največ odpadnega papirja)
(Haggith, 2008b; GZS, 2014; WWF, 2017).
Veliko lahko pripomoremo z ločevanjem in ponovno uporabo papirja. A le recikliranje ne
more rešiti problema, saj je potrebno pri izdelavi papirja iz recikliranih vlaken uporabiti tudi
del svežih. Prav tako papir recikliramo manjkrat, kot bi ga lahko. Čeprav ga lahko ponovno
uporabimo do sedemkrat, ga na vsem svetu v povprečju samo enkrat (Haggith, 2008b),
v Evropi se v povprečju reciklira 3,5-krat (GZS, 2014).
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V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se podjetja zavzemala za delo brez
papirja, saj se je pričakovalo, da bodo računalniki nadomestili ves pisarniški papir, a se je
poraba papirja celo povečala. Izbira digitalnih vsebin pa ne pomeni, da se okolje manj
onesnažuje. Do leta 2020 naj bi družbena omrežja proizvedla 1034 milijonov ton emisij
ogljikovega dioksida (npr., strežniki družbenih omrežij v skoraj 60 odstotkih delujejo na
elektriko, proizvedeno iz premoga) (Cook & Van Horn, 2011). Ocenjeno je, da energetski
odtis informacijskega sektorja porabi že približno sedem odstotkov svetovne električne
energije (Cook, 2017). Posameznik lahko zato k varovanju narave najbolj pripomore
s sprejetjem okolju prijaznejših vzorcev (Steg & Vlek, 2009). Če bi samo v ZDA porabo
pisarniškega papirja zmanjšali za 10 odstotkov, bi se emisije toplogrednih plinov zmanjšale
za 1,6 milijona tone, kar je enakovredno odstranitvi 280 tisoč avtomobilov s cest (Kinsella
idr., 2007).
Papirna industrija postopoma začenja s proizvodnjo papirja brez uporabe lesa. Gre za
surovine, kot so trstovec, murva, riževa slama, morske alge, ki so jih uporabljali
v obdobju po izumu papirja. Zelo primerna surovina je bambus, ki raste hitro, ima podobno
vsebost vlaknin kot drevo in se ga lahko uporablja za izdelavo različnih izdelkov, kot so
robčki, brisače ali papir. A ne velja za gozdu prijaznega, saj se v Aziji zaradi zasaditve
bambusa izsekavajo zaščiteni gozdovi. Vse bolj je v veljavi tudi papir iz konoplje, ki raste
precej hitreje kot drevo in ima več vlaknin ter manj lignina, ki se ga da uporabljati tudi
namesto plastike. Konoplja je primerna za proizvodnjo pisarniškega papirja, voščilnic,
ovojnic, itd. A posamezne faze od sajenja, negovanja, obiranja, transporta in predelave
rastline vplivajo na okolje, zato surovine, ki so alternativne drevesom, niso nujno bolj
prijazne do okolja (Bowyer idr., 2014).
Za zmanjšanje onesnaževanja je tako najbolj potrebno, da spremenimo svoj način življenja
in trošimo le toliko dobrin, kot jih potrebujemo za zadovoljevanje svojih osnovnih potreb
(Black & Cherrier, 2010).
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4.4 Pogled papirne industrije na okoljski vpliv papirja
Da proizvodnja papirja škoduje okolju, pa se ne strinjajo v združenjih papirne industrije.
Ameriško združenje gozdne in papirne industrije (AF&PA) in Evropska konfederacija
proizvajalcev papirja (CEPI), v kateri je tudi slovensko združenju za papirno in papirno
predelovalno industrijo (ZPPPI), trdita, da papirna industrija ohranja gozdove, saj skrbi za
trajnostno gospodarjenje in naravni prirastek gozdov. Papir štejejo k trajnostnim izdelkom,
saj ga je mogoče reciklirati in je pridobljen iz naravne, rastoče in obnovljive surovine.
V združenjih menijo, da papir ne vpliva na podnebne spremembe, saj imajo vse človeške
dejavnosti vpliv na okolje, pri čemer papirna industrija z gozdovi zmanjšuje emisije
ogljikovega dioksida v svetu. Po njihovem mnenju papirna industrija v zrak spušča manj
emisij toplogrednih plinov kot druge industrije, kot so transport, energetski sektor ali
živinoreja. Za energijo uporabljajo biomaso, količina potrebne vode pa se zmanjšuje,
reciklira ali po porabi čista vrne v okolje (CEPI, 2018a; GZS, 2014; AF&PA, 2014). Toda
dejstvo je, da papirna industrija v svetovnem merilu poseka več gozda, kot se ga uspe
obnoviti. Težave so tudi z ilegalnimi in nekontroliranimi sečnjami (WRM, 2008). K emisijam
proizvodnje papirja pa je treba prišteti še emisije, ki nastanejo zaradi transporta lesa iz
gozdov ter potrebne energije v sami proizvodnji papirja (Healy & Schumacher, 2011).
Dodaten problem je tudi nedosledna in premalo učinkovita uporaba vodnih filtrov
v proizvodnji papirja (Kahalid idr., 2017).
Pogled združenj proizvajalcev papirja je tako v nasprotju s predstavljenimi znanstvenimi
izsledki in vse več je opozoril, ozaveščanj za zmanjšanje potrošnje papirja (npr., ob
elektronskem sporočilu je dodano obvestilo, da naj sporočila ne tiskamo) ter pozivov za
recikliranje. Informacije združenj proizvajalcev papirja so netočne in zavajajoče, saj
obstajajo znanstveni dokazi o negativnem vplivu papirne industrije na okolje (Smith, 2011).
Pri tem pa je vseeno potrebno dodati, da je evropska proizvodnja papirja bolj trajnostna
(GZS, 2014) od proizvodnje v državah v razvoju, kjer so ohlapnejši okoljski predpisi (Kinsella
idr., 2007). V svetovnem merilu tako proizvodnja papirja in njegova prevelika potrošnja
negativno vpliva na okolje. Da proizvodnja papirja le ni tako čista je s svojimi ukrepi pokaza
tudi Domtar, največji proizvajalec in prodajalec nepremazanega papirja v Severni Ameriki.
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Ta je s spremembami v proizvidnji zmanjšal negativni vpliv papirja na okolje, a je ob tem
želel z zavajajočimi podatki javnost prepričati, da je papir trajnosten in potreben v našem
življenju. S to potezo so želeli v podjetju očistiti podobo industrije, a njihovi okoljevarstveni
okrepi in vse večje težnje k okolju prijaznejši proizvodnji kažejo na to, da pridelava papirja
le ni tako ekološka, kot se želi prikazati v javnosti (Smith, 2011).

S tem se zaključuje teoretični del, v katerem smo najprej definirali potrošnika in
potrošništvo, pri tem smo predstavili tudi pretirano in trajnostno potrošništvo ter njun vpliv
na okolje. Pogledali smo tudi, kaj pomeni ozaveščenost potrošnikov. Poznavanje teh
konceptov je pomembno, saj je potrebno vedeti, kaj potrošnja predstavlja, kakšen vpliv ima
na okolje, kakšno je trenutno stanje in kakšni so ukrepi ali možne rešitve za izboljšavo stanja
ter da vemo, zakaj je pomembno, da se ozavešča javnosti. V nadaljevanju teoretičnega
okvirja smo predstavili zgodovino papirja, postopek industrijske pridelave papirja, trenuten
način potrošnje in okoljski vpliv papirnatih izdelkov ter načine zmanjšanja uporabe papirja.
Pomembno je namreč, da poznamo in razumemo, kakšen je način potrošnje papirja, kako
in zakaj proizvajanje papirja vpliva na okolje ter kakšne so možnosti zmanjšanja negativnega
vpliva.
Na podlagi teoretičnega dela se lahko vidi trenutno stanje, poda predloge za izboljšave,
ozaveščanje javnosti, podjetij in organizacij, primerja ugotovitve, itd. Glede na teoretični
okvir smo lahko pripravili tudi empirično raziskavo, s pomočjo katere smo lahko odgovorili
na zastavljeni raziskovalni vprašanji. V nadaljevanju naloge tako sledi empirični del,
v katerem smo ugotavljali, ali se slovenski potrošniki zavedajo negativnih vplivov pretirane
potrošnje papirja na okolje in če jim je za te posledice mar.
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5 EMPIRIČNI DEL
Cilj in namen naloge je bil ugotoviti ali se potrošniki zavedajo vpliva pretirane potrošnje
papirja na naravno okolje in če jih posledice sploh skrbijo. Ker obstoječih raziskav, ki bi se
osredotočale na zavedanje potrošnikov o negativnih posledicah potrošnje papirja ni veliko,
lahko s svojimi pridobljenimi empiričnimi izsledki prispevamo k že obstoječim raziskavam
o zavedanju ljudi o negativnih vidikih potrošništva na okolje in se z njimi tudi primerjamo.
Najprej smo v empiričnem delu raziskovalni vprašanji predstavili, zatem pa opisali postopek
izvedbe empirične razisave. Za raziskovanje smo uporabili metodo ankete, zato smo
predstavili tudi anketni vprašalnik in značilnosti vzorca. Nato smo opisno in grafično
predstavili dobljene rezultate, ki smo jih primerjali z empiričnimi rezultati drugih raziskav,
in odgovorili na zastavljeni raziskovalni vprašanji. V nadaljevanju najprej navajamo
raziskovalni vprašanji, na kateri odgovor smo želeli podatki na osnovi izsledkov lastne
empirične raziskave.

5.1 Raziskovalni vprašanji
Papirna industrija je eden večjih onesnaževalcev okolja (UNEP, 2010), saj proizvodnja
zahteva veliko kemikalij, energije in vode, v okolje pa se spuščajo strupeni toksini in (Smith,
2011). Ob tem papir predstavlja veliko količino odpadkov, zaradi izsekavanja lesa pa se
uničujejo gozdovi (Haggith, 2008b). Okoljske posledice prevelikega izkoriščanja se v okolju
kažejo v klimatskih spremembah, krčenju virov pitne vode, gozdov in rodovitne zemlje,
izumiranju rastlinskih in živalskih vrst, itd. Ob okoljskih težavah se pojavljajo tudi družbeni
problemi, kot so kršitve človekovih pravic in slabe delovne razmere (SERI idr., 2009).
Na podlagi proučene literature, katere izsledke smo predstavili v nalogi, smo si zastavili
naslednji raziskovalni vprašanji:

-

Ali se potrošniki zavedajo posledic pretirane potrošnje papirja na okolje?

-

Ali potrošnike skrbi za posledice, ki jih ima pretirana potrošnja papirja na okolje?
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Da bi lahko svoje ugotovitve primerjali z ugotovitvami sorodnih študij, smo lastne rezultate
primerjali z rezultati že opravljenih podobnih empiričnih raziskav.
Zavedanje o okoljski problematiki so raziskovali že Hassan idr. (2010), ki so merili okoljsko
ozaveščenost srednješolcev v Maleziji. Zaznali so visoko stopnjo zavedanja, a manjše
ukrepanje, kar se ujema z rezultati študije, ki so jo opravili Altin idr. (2014). Ti so okoljsko
ozaveščenost merili med turškimi srednješolci in ta je pokazala visoko stopnjo okoljske
zavesti med udeleženci, a nizko stopnjo udeležbe v okoljskih dejavnostih. Ugotovili so še,
da višji družinski dohodek in izobrazba kažeta na večjo ozaveščenost o okoljski problematiki
in aktivno sodelovanje pri reševanju težav ter da so dekleta bolj okoljsko ozaveščena in
pripravljena sodelovati v aktivnostih kot fantje. Enako pravijo tudi Paco in Lavrador (2017),
ki so v svoji študiji raziskovali okoljsko znanje in odnos do potrošnje energije. Ugotovili so,
da imajo moški več znanja, a da so ženske bolj okoljsko ozaveščene in zaskrbljene ter se do
okolja vedejo bolj ekološko. Kar menijo tudi Mainieri, Barnett, Valdero, Unipan in Oskamp
(1997), ki so preučevali vpliv okoljske zaskrbljenosti na vedenje potrošnikov in ugotovili, da
ženske bolj upoštevajo okoljske vplive pri nakupovanju in več reciklirajo. Večje zavedanje
med dekleti kot fanti so zaznali tudi Hassan idr. (2010), ki so ugotovili še, da se okoljskih
težav bolj zavedajo učenci iz urbanih območij in učenci naravoslovnih študij. Po njihovem
mnenju na zavedanje o okoljski problematiki kažejo čustva, odnos in delovanje.
Polonsky idr. (2012) so v svoji študiji merili vpliv znanja o ogljiku na vedenje in odnos
potrošnikov v ZDA. Ugotovili so, da obstaja korelacija med znanjem in vedenjem, zato velja,
da večja ozaveščenost in znanje vplivata na odnos in vedenje do okolja. Vpliv znanja na
okoljsko vedenje in odnos so potrdile tudi druge raziskave (Iosifidi, 2016; Vicente-Molina
idr., 2013). To kaže na to, da lahko več informacij o okoljskih problemih privede do
spremembe vedenja potrošnikov in s tem njihovega manjšega negativnega vpliva na okolje
(Meyer, 2015; Zsoka idr., 2013; Oguz idr., 2010; Mainieri idr. 1997).
Morrison in Beer (2017) sta raziskovala potrošniško in okoljsko ozaveščenost v Evropi, pri
čemer sta ugotovila, da je najbolj okoljsko zavedna srednja starostna generacija 
ozaveščenost se povečuje s starostjo, doseže vrh v zgodnji do pozni srednji dobi, nato pa se
pri najstarejših starostnih skupinah spet zniža. To se ujema z ugotovitvami, ki so jih
izpostavili Polonsky, Garma in Landreth (2011). Pravijo, da sta pomembna dejavnika pri
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okoljevarstvenem vedenju spol in leta, saj so v svoji študiji, v kateri so merili okoljsko znanje
med zahodnimi potrošniki, ugotovili, da se okoljsko znanje veča z leti, da so ženske bolj
ozaveščene kot moški ter da izobrazba predstavlja pomemben dejavnik okoljevarstvenega
znanja. Rezai, Teng, Mohamed in Shamsudin (2012) so s pomočjo raziskovanja zavedanja
potrošnikov in namena nakupa zelene hrane v Aziji ugotovili, da so s konceptom trajnosti
bolj seznanjeni ljudje, mlajši od 35 let, prebivalci urbanih območij, višje izobraženi in ljudje
z višjim dohodkom, kar je skladno tudi z izsledki raziskave opravljene s strani Marie Iosifidi
(2016), ki je preučevala okoljsko ozaveščenost, potrošnjo in delovno silo.
Študije so tudi pokazale, da se ljudje sicer zavedajo in vedo, kaj je dobro za okolje, a to ne
pomeni, da skladno s tem tudi ukrepajo, zato igrajo pri tem pomembno vlogo tudi
družbeno-psihološki dejavniki (Mei idr., 2016). Nekateri ugotavljajo, da so razlogi za manjše
aktivno sodelovanje ljudi pri zmanjšanju okoljskih težav pomanjkanje časa, interesa in
ozaveščenosti (Kamaruddin idr., 2016) ter da obstaja povezava med potrošnikovim
občutkom krivde za podnebne spremembe in njegovim okolju prijaznim vedenjem (Wells,
Ponting in Peattie, 2011). Skrb za okolje se nanaša na vrednote, stališča, čustva, dojemanje,
odnos, znanje in vedenje, v povezavi z okoljem (Ogle, Hyllegard & Dunbar, 2004). Dejavnik,
ki vpliva na stopnjo skrbi za okolje, je tudi država, katere državljan je potrošnik. Potrošniki
iz razvitejših držav so bolj zaskrbljeni za okolje kot potrošniki iz držav v razvoju (Paul, Modi
& Patel, 2016).
To je bilo nekaj najpomembnejših ugotovitev že opravljenih študij, katerih cilji so bili skladni
z našimi. Na podlagi teh študij smo pripravili tudi svojo raziskavo, katere izvedbo podrobno
predstavljamo v nadaljevanju.

5.2 Anketni vprašalnik
Z raziskavo smo želeli izvedeti, ali se potrošniki zavedajo posledic pretirane potrošnje
papirja na okolje in če jim je sploh mar za posledice. Potrošnike smo anketirali s pomočjo
spletne ankete, kar nam je omogočilo pridobiti večji vzorec populacije iz različnih
geografskih področij Slovenije ter različno izobrazbeno in starostno strukturo sodelujočih.
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Anketna vprašanja in vzorec smo oblikovali na osnovi proučevanja literature in raziskav, ki
se ukvarjajo s tovrstno tematiko, in je zato naše empirične izsledke mogoče primerjati
z rezultati nekaterih že obstoječih raziskav (Paco & Lavador, 2017; Kikuchi-Uehara idr.,
2016a, Kamaruddin idr., 2016; Mei idr., 2016; Srinivas, 2015; Altin idr., 2014; Zsoka idr.,
2013; Vicente-Molina idr., 2013; Polonsky idr., 2012; Polonsky idr., 2011; Rezai, 2011; Wells
idr., 2011; Hassan idr., 2010; Milfont & Duckitt, 2010; Welsch & Kuhling, 2009).
Pri pripravi anketnih vprašanj (oz. trditev) smo upoštevali ustrezen teoretični okvir, se
zgledovali po že preverjeno dobrih vprašanjih (oz. trditvah), ki so bila uporabljena v drugih
tovrstnih empiričnih raziskavah (Paco & Lavador, 2017; Altin idr., 2014; Milfont & Duckitt,
2010; Welsch & Kuhling, 2009). V anketi zastavljena vprašanja (oz. trditve) so bila zaprtega
tipa in so predstavljena v Prilogi A. Vprašanja smo razdelili v tri sklope. V prvem sklopu smo
želeli izvedeti, če se potrošniki zavedajo posledic pretirane potrošnje papirja na okolje,
v drugem, če potrošnike skrbi za posledice, ki jih ima pretirana potrošnja papirja na okolje.
V zadnjem sklopu pa smo sodelujoče povprašali po demografskih podatkih. Skupno smo
v vprašalniku postavili tri vprašanja, ki so se nanašala na porabo papirja, sedem trditev
o uporabi in ekološkem vplivu papirja in papirnatih izdelkov, osem trditev o ekološki
problematiki in štiri demografska vprašanja. Odgovori na trditve so podani z Likertovo
lestvico, saj to omogoča lažje ugotavljanje mnenja anketiranca, primerjavo odgovorov ter
hitrejše in lažje odgovarjanje anketirancev. Po mnenju mnogih je takšen način tudi
najenostavnejši za ugotavljanje posameznikovega (ne)strinjanja z določenim stališčem
(Bregar, Ograjenšek & Bavdaž, 2005). Uporabili smo petstopenjsko Likertovo lestvico od
1  se sploh ne strinjam do 5  popolnoma se strinjam. Podobno merilno lestvico so
uporabljali tudi raziskovalci v drugih študijah (Kikuchi-Uehara idr., 2016a; Mei idr., 2016;
Polonsky idr., 2012; Rezai, 2011; Milfont & Duckitt, 2010; Hassan idr., 2010; Welsch &
Kuhling, 2009). V anketi smo uporabili tudi več nasprotujočih si trditev, s čimer smo
zagotovili zanesljivost odgovorov (Klemenčič, 2005).
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5.3 Postopek izvedbe raziskave in značilnosti vzorca
Anketo (Priloga) smo izvedli s pomočjo orodja EnKlikAnketa (1ka), ki omogoča storitev
spletnega anketiranja. Podatke smo zbirali od vključno 21. 3. 2018 do vključno 7. 4. 2018.
Po preteku tega datuma smo odgovarjanje na vprašalnik onemogočili. Povezavo do ankete
smo delili na družbenem omrežju Facebook ter s pošiljanjem elektronskih sporočil, preko
katerih smo poslali več kot 650 prošenj za sodelovanje. Točno število prejemnikov ni znano,
saj nekateri elektronski naslovi ne obstajajo, oz. so napačni, zaradi česar sporočilo ni bilo
dostavljeno. Prošnjo za sodelovanje s povezavo do ankete smo pošiljali po naključnih
naslovih, ki so javno dostopni na spletu.
Vzorec je bil naključen, kar je zagotovilo za nepristranost vzorca (Locatelli, 2011). Sodelujoči
so bili različnih profilov (različnih starosti, izobrazbe, potrošniške naravnanosti in stopnje
poznavanja področja), s čimer smo pridobili različne poglede in mnenja o tematiki.
Prejeli smo 386 odgovorov, od tega 351 popolnih in 35 nepopolnih, ki smo jih pri analizi
izločili. V analizi smo tako upoštevali 351 odgovorov, kar je primerljivo z obsegom anketnih
vzorcev že opravljenih raziskav (Mei idr., 2016; Altin idr., 2014; Polonsky idr., 2012; Hassan
idr., 2010; Oguz idr., 2010; Milfont & Duckitt, 2010; Mainieri idr., 1997).

5.4 Analiza anketnega vprašalnika in rezultati
Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo računalniškega statističnega programa SPSS
verzije 22.0. Pri analiziranju odgovorov smo merili frekvence in frekvenčne odstotke,
povprečne vrednosti (M), standardni odklon in standardno napako aritmetične sredine
(SE).

5.4.1 Spol anketirancev
V anketi je sodelovalo 72,36 % žensk (N = 254) in 27,64 % moških (N = 97) (slika 5.1), kar ni
presenetljivo, saj je pri prostovoljnem spletnem zbiranju podatkov večja verjetnost, da
sodelujejo ženske kot moški (Smith, 2008).
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Slika 5.1: Delež anketirancev po spolu

5.4.2 Starost anketirancev
Največ anketirancev spada v starostno skupino od 30-49 let (49,3 %, N = 173), sledita
starostni skupini od 18-29 let (27,4 %, N = 96) in nad 50 let (23,4 %, N = 82). Mlajši od 18 let
v anketi niso sodelovali (slika 5.2).

Slika 5.2: Delež udeležencev po starosti

5.4.3 Izobrazba anketirancev
Največ sodelujočih, in sicer 42,2 % (N = 148), ima končano dodiplomsko izobrazbo, 27,9 %
(N = 98) ima poklicno ali srednješolko izobrazbo, 20,8 % (N = 73) anketirancev je končalo
visokošolski izobraževalni program. Podiplomsko izobrazbo ima 9,1 % (N = 32) vprašanih
(slika 5.3).
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Slika 5.3: Delež udeležencev po doseženi izobrazbi

5.4.4 Regija anketirancev
Največ anketirancev prihaja iz osrednjeslovenske regije, iz katere je 22,8 % (N = 80)
sodelujočih. 15,4 % (N = 54) jih prihaja s podravske in 13,7 % (N = 48) iz savinjske regije.
Iz obalno - kraške regije je 8,3 % (N = 29) anketirancev, iz goriške regije 8 % (N = 28),
iz gorenjske 6,8 % (N = 24), iz primorsko-notranjske 6 % (N = 21), iz jugovzhodne Slovenije
pa je 4,8 % (N = 17) vprašanih. Iz posavske regije jih je 4 % (N = 14), 3,7 % (N = 13) iz zasavske,
3,4 % (N = 12) iz pomurske in 3,11 % (N = 11) s koroške regije (slika 5.4).

Slika 5.4: Delež udeležencev po regiji

5.4.5 Zanesljivost vprašalnika
Pred podrobno analizo smo preverili zanesljivost vprašalnika, ki pomeni "lastnost, da pri
ponovljenih merjenjih istih značilnosti pri istih osebah dobimo enake rezultate" (Klemenčič,
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2005, str. 33). Za ugotavljanje zanesljivosti oz. notranje konsistentnosti vprašalnika smo
uporabili koeficient Cronbach alfa, s katerim merimo zadovoljivo korelacijo (vsaj 0,7) med
postavkami (Cronbach, 1951; Klemenčič, 2005). Koeficient smo izračunali za odgovore na
vprašanja, kjer smo uporabili petstopenjsko lestvico strinjanja. Ker smo v vprašalnik zapisali
nekaj nasprotujočih si trditev, smo morali najprej rekodirati lestvico pri trditvah Q4e, Q4g,
Q5a, Q5c in Q5f, da so bile le-te skladne z lestvicami preostalih trditev (Priloga).
Vrednost koeficienta Cronbach alfa za lestvice pri vprašanjih, s katerimi smo merili mnenje
potrošnikov o uporabi in ekološkem vplivu papirja in papirnatih izdelkov (Q4), znaša 0,704
(tabela 5.1), za lestvice pri vprašanjih, s katerimi smo merili pogled potrošnikov na ekološko
problematiko (Q5), pa 0,771 (tabela 5.2). Uporabljene lestvice so torej zanesljive.

Tabela 5.1: Zanesljivost lestvic za vprašanja o uporabi in ekološkem vplivu papirja (Q4)
Koeficient Cronbach alfa, ki
Koeficient
temelji na standardiziranih
Cronbach alfa
postavkah
0,704
0,704

N
7

Tabela 5.2: Zanesljivost lestvic za vprašanja o ekološki problematiki (Q5)
Koeficient Cronbach alfa, ki
Koeficient
temelji na standardiziranih
Cronbach alfa
postavkah
0,771
0,785

N
8

Ugotavljali smo tudi, ali se odgovori pri 5-odstotnem (p < 0,05) tveganju med seboj
statistično značilno razlikujejo po različnih zastopanih demografskih skupinah v anketi.
Za ugotavljanje razlik med spoloma smo uporabili t-test, ki se uporablja za ugotavljanje
statistično značilnih razlik med dvema neodvisnima skupinama (Klemenčič, 2005).
Za preverjanje statistično značilnih razlik glede na starost, stopnjo izobrazbe in geografsko
poreklo smo uporabili analizo variance  test ANOVA. Ta se uporablja za medsebojno
ugotavljanje statistično značilnih razlik treh ali več neodvisnih skupin (Klemenčič, 2005).
Kjer je test ANOVA pokazal statistično značilno razliko, smo naredili dodatni post-hoc Tukey
test, ki nam je pokazal, med katerimi skupinami se ta statistično značilna razlika pojavlja z
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upoštevanjem 5-odstotnega tveganja. Kjer testa ANOVA zaradi nehomogenih varianc (kar
pokaže Levenov test) nismo mogli narediti, smo uporabili test Welch. Če je test Welch
pokazal, da so razlike med skupinami statistično značilne (p < 0,05), smo naredili še GamesHowell post-hoc test za 95-odstotni interval zaupanja za določitev statistično značilnih
razlik (Klemenčič, 2005). Kot dodatni test za potrditev statistične značilnosti smo uporabili
še Pearsonov hi-kvadrat test (2 ), ki velja za še bolj zanesljivega, ko primerjamo ordinalne
(lestvice) in nominalne (spol, starost, izobrazba in regija) podatke. Statistično pomembno
razliko smo potrjevali z manj kot pet odstotnim tveganjem (p < 0,05). Ker je pogoj za izračun
hi-kvadrat testa, da je lahko največ 20 odstotkov vseh pričakovanih frekvenc manjših od
pet (Klemenčič, 2005), smo morali za zadostitev tega pogoja dobljene odgovore po potrebi
združevati (npr., odgovore popolnoma se ne strinjam in ne strinjam se ter odgovore
strinjam se in popolnoma se strinjam). Kjer pogoj najmanjšega števila frekvenca ni bil
izpolnjen tudi po združitvi podatkov, dodatnega preverjanja s hi-kvadrat testom nismo
izvedli in upoštevali rezultate opravljenega t-testa oz. ANOVA testa.

5.4.6 Prvo vprašanje: Koliko uporaba papirnatih izdelkov onesnažuje naravno okolje?
Pri prvem vprašanju (Q1) smo sodelujoče neposredno vprašali, koliko po njihovem mnenju,
uporaba papirja in papirnatih izdelkov onesnažuje naravno okolje. Kot kaže slika 5.5 jih
60,1 % (N = 211) meni, da nekoliko onesnažuje. 33,9 % (N = 191) vprašanih pravi, da zelo
onesnažuje, 6 % (N = 21) pa da ne onesnažuje okolja.

Slika 5.5: Delež mnenja sodelujočih o stopnji vpliva papirja na okolje
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5.4.7 Drugo vprašanje: Kako pogosto ste pozorni na količino papirja, ki ga potrošite?
Pri drugem vprašanju (Q2) smo želeli izvedeti, kako pozorni so ljudje na količino potrošnje
papirja. Več kot polovica vprašanih (51,9 %, N = 182) pravi, da so pogosto pozorni na
količino papirja, ki ga potrošijo. 30,2 % (N = 106) je na to vedno pozornih, 16,5 % (N = 58)
pa jih je pozornih občasno. Nizek delež (1,4 %, N = 5) sodelujočih v anketi nikoli ne pazi na
količino potrošenega papirja (slika 5.6).

Slika 5.6: Delež mnenja sodelujočih o pozornosti na količino potrošnje papirja

5.4.8 Tretje vprašanje: Kolikšna je poraba papirnatih izdelkov za potrebe vašega
dela/izobraževanja?
Da je količina papirja, ki ga potrošijo za potrebe dela ali izobraževanja (Q3), nekoliko
prevelika, meni 39 % (N = 137). 30,8 % (N = 108) jih meni, da količina ni niti prevelika niti
prenizka. 16 % (N = 56) anketirancev pravi, da morajo zaradi dela/izobraževanja porabiti
preveliko količino papirja, 13,7 % (N = 48) pa meni, da za te potrebe porabi majhno količino
papirja. Zelo malo ljudi (0,6 %, N = 2) ne porabi nič papirja oz. papirnatih izdelkov (slika 5.7).
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Slika 5.7: Delež mnenja sodelujočih o količini potrošnje papirja

Zgoraj omenjeni testi za ugotavljanje statistično značilnih razlik med odgovori so pokazali,
da se odgovori na vprašanja (Q1; Q2; Q3) ne razlikujejo glede na doseženo izobrazbo ali
regijo, iz katere anketiranci prihajajo. Razlika pa obstaja glede na starost, saj je hi-kvadrat
test pokazal, da mlajše ljudi bolj skrbi onesnaževanje okolja zaradi potrošnje papirja kot
starejše od 50 let (2 (4) = 15,618; p < 0,05). Prav tako obstaja razlika v odgovorih po spolu,
saj so ženske pogosteje kot moški pozorne na količino papirja, ki ga potrošijo (2 (1) = 8,896;
p < 0,05) ter da moški bolj kot ženske menijo, da njihova poraba papirja za potrebe
dela/izobraževanja ni niti prevelika niti prenizka (2 (4) = 11,150; p < 0,05).

5.4.9 Četrto vprašanje: Na petstopenjski lestvici označite, koliko se strinjate s trditvami, ki
se nanašajo na uporabo in ekološki vpliv papirnatih izdelkov.
Pri vprašanju (Q4) smo postavili sedem trditev, ki so se nanašale na potrošnjo papirja in
papirnatih izdelkov. Vprašani so v anketi označili, kolikšna je njihova stopnja strinjanja s to
trditvijo.
Kot je razvidno iz slike 5.8, se s trditvijo, da je papir popolnoma naraven material (Q4a),
31,1 % (N = 109) vprašanih niti strinja niti ne strinja. 26,2 % (N = 92) vprašanih se s trditvijo
strinja, 24,5 % (N = 86) pa ne. S trditvijo se sploh ne strinja 10,5 % (N = 37) vprašanih,
popolnoma se z njo strinja 7,7 % (N = 27) ljudi. Srednja vrednost odgovorov znaša 2,96,
s standardnim odklonom 1,113.
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Slika 5.8: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q4a

Po opravljenem t-testu smo, kot kaže slika 5.9, zaznali statistično pomembno razliko med
spoloma (t(349) = -2,610; p < 0,05). Ženske se v povprečju s to izjavo bolj strinjajo (M = 3,06;
SE = 0,068) kot moški (M = 2,71; SE = 0,118), kar je potrdil tudi hi-kvadrat test (2 (4) =
10,878; p < 0,05).

Slika 5.9: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4a po spolu (N = 351)

ANOVA test je pokazal statistično pomembne razlike odgovorov med različnimi starostnimi
skupinami (slika 5.10). Post-hoc Tukey test je pokazal, da se z izjavo v povprečju bolj
strinjajo vprašani med 30-49 let (M = 2,89; SE = 0,084) kot tisti v starostni skupini od 18-29
let (M = 2,78; SE = 0,107), vendar razlika ni statistično značilna. Obe skupini pa se s trditvijo
strinjata statistično značilno manj kot starejši od 50 let (M = 3,32; SE = 0,126), ki se v
povprečju s trditvijo najbolj strinjajo (F (2, 348) = 5,965, p < 0,05). To je potrdil tudi hikvadrat test (2 (8) = 32,319; p < 0,05).
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Slika 5.10: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4a po starosti (N = 351)

Statistično značilne razlike v odgovorih (F (11, 339) = 2,152, p < 0,05) smo zaznali tudi med
anketiranci iz nekaterih slovenskih regij (slika 5.11). Test Tukey je pokazal, da so razlike med
sodelujočimi iz podravske (M = 3,39; SE = 0,131) in zasavske regije (M = 2,15; SE = 0,337).
Izstopa tudi posavska regija (M = 3,39; SE = 0,343). Med ostalimi regijami ni statistično
značilnih razlik. Prav tako se odgovori niso razlikovali po stopnji izobrazbe.

Slika 5.11: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4a po regiji (N = 351)

Z drugo trditvijo (Q4b), ki pravi, da povečana uporaba papirja in papirnatih izdelkov
pripomore k trajnostni skrbi za okolje, se največ anketirancev (29,3 %, N = 103) sploh ne
strinja. Nekaj manj (28,5 %, N = 100) se jih ne strinja. Z izjavo se niti strinja niti ne strinja
21,7 % (N = 76) anketirancev, 15,4 % (N = 54) se jih strinja, popolnoma pa se s trditvijo
strinja 5,1 % (N = 17) vprašanih (slika 5.12). Aritmetična sredina vseh odgovorov znaša 2,38,
s standardnim odklonom 1,201.
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Slika 5.12: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q4b

T-test je pokazal statistično pomembno razliko (t(349) = -2,027; p < 0,05) med odgovori
moških in žensk. Kot kaže slika 5.13, se v povprečju s to trditvijo bolj strinjajo ženske
(M = 2,46; SE = 0,076) kot moški (M = 2,18; SE = 0,118). Po drugi strani pa hi-kvadrat test
razlike med spoloma ni zaznal kot statistično pomembne pri 5-odstotnem tveganju (2 (4)
= 4,449; p > 0,05).

Slika 5.13: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4b po spolu (N = 351)

Statistično pomembno razliko med odgovori različnih starostnih skupin (slika 5.14) smo
ugotavljali s testom Welch (p < 0,05), ker je Levenov test pokazal na nehomogenost varianc,
zaradi česar nismo mogli uporabiti ANOVE. Nato je post-hoc test Games-Howell pokazal,
da se v povprečju s trditvijo bolj strinjajo starejši od 50 let (M = 2,76; SE = 0,151) kot drugi.
Mladi od 18-29 let (M = 2,43; SE = 0,120) pa se s trditvijo bolj strinjajo kot tisti v srednji
starostni skupini od 30-49 let (M = 2,23; SE = 0,083), a razlika ni statistično značilna, prav
tako ne razlika med starostnima skupinama od 18-29 let in nad 50 let. Statistično značilna
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razlika (p < 0,05) pa je med skupinama od 30-49 let in nad 50 let. Da se z izjavo bolj strinjajo
sodelujoči nad 50 let je potrdil tudi hi-kvadrat test (2 (8) = 23,715; p < 0,05).

Slika 5.14: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4b po starosti (N = 351)

Statistično pomembno razliko (p < 0,05) je test Welch pokazal tudi med odgovori
sodelujočih po stopnji izobrazbe (slika 5.15). Post-hoc test Games-Howell je pokazal dve
razliki. Prva se nahaja med tistimi s poklicno ali srednješolsko (M = 2,53; SE = 0,125) in
tistimi s podiplomsko (M = 1,84; SE = 0,186) izobrazbo. Statistično značilna je tudi razlika
med anketiranci z višješolsko izobrazbo (M = 2,63; SE = 0,154) in tistimi, ki so končali
podiplomski študij. Aritmetična sredina podanih odgovorov po starostnih skupinah tako
kaže, da stopnja strinjanja pada z višino dosežene izobrazbe. Razliko je potrdil tudi hikvadrat test, vendar ne kot statistično značilne pri 5-odstotnem tveganju (2 (12) = 18,306;
p > 0,05).

Slika 5.15: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4b glede po izobrazbi (N = 351)
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Statistično pomembno razliko (F (11, 339) = 2,151, p < 0,05) med anketiranci iz različnih
slovenskih regij je pokazal test ANOVA. Po opravljenem testu Tukey smo videli, da se
odgovori anketirancev iz posavske regije (M = 3,64; SE = 0,269) statistično značilno
razlikujejo z gorenjsko (M = 2,04; SE = 0,237), koroško (M = 1,91; SE = 0,343),
osrednjeslovensko (M = 2,29; SE = 0,131), podravsko (M = 2,30; SE = 0,136), pomursko
(M = 2,00; SE = 0,389) in savinjsko (M = 2,38; SE = 0,180) regijo. Za preostale regije se
odgovori med seboj statistično značilno ne razlikujejo (slika 5.16). Da se s trditvijo najbolj
strinjajo prebivalci posavske regije, je potrdil tudi hi-kvadrat test (2 (11) = 20,486; p < 0,05).

Slika 5.16: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4b po regiji (N = 351)

Tretja trditev (Q4c) pravi, da prekomerna poraba papirja ne predstavlja težave, saj se papir
lahko reciklira. Kot kaže slika 5.17, se s tem ne strinja 35 % (N = 123) vprašanih, niti strinja
niti ne strinja 24,5 % (N = 86). Nekaj manj (23,6 %, N = 83) se jih sploh ne strinja z izjavo,
strinja pa se 14 % (N = 49) sodelujočih v anketi. Popolnoma je trditvi pritrdilo 2,8 % (N = 10)
anketirancev. V povprečju tako odgovori znašajo 2,37, s standardnim odklonom 1,077.
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Slika 5.17: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q4c

Razliko med starostnimi skupinami (slika 5.18) je zaznal test Welch. Post-hoc test GamesHowell je pokazal, da ni razlike med starostnima skupinama od 18-29 let (M = 2,17;
SE = 0,100) in 30-49 let (M = 2,27; SE = 0,077). Obe skupini pa se statistično pomembno
(p < 0,05) razlikujeta od skupine 50 ali več let (M = 2,84; SE = 0,132). Da se z izjavo bolj
strinjajo starejši od 50 let, je potrdil tudi hi-kvadrat test (2 (8) = 39,277; p < 0,05). Pri tej
trditvi (Q4c) pa ni bilo statistično značilnih razlik po spolu, regiji in stopnji izobrazbe.

Slika 5.18: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4c po starosti (N = 351)

Kot je razvidno iz slike 5.19, se s trditvijo, da papirna industrija skrbi za ohranjanje svetovnih
gozdov (Q4d), sploh ne strinja 39,6 % (N = 139) vprašanih, odstotek in pol manj se jih ne
strinja (38,2 %, N = 134). Niti strinja niti se ne strinja 15,1 % (N = 53), strinja pa se
4,8 % (N = 17). S trditvijo se popolnoma strinja le 2,3 % (N = 8) sodelujočih. Aritmetična
sredina izbranih odgovorov znaša 1,92, s standardnim odklonom 0,971.
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Slika 5.19: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q4d

Razlike med odgovori glede na spol, regijo in izobrazbeno raven niso bile statistično
značilne. Je pa bila zaznana pomembna razlika (F (2, 348) = 3,652, p < 0,05) med odgovori
po starosti (slika 5.20). Test Tukey je pokazal, da pri odgovorih izstopa starostna skupina
nad 50 let (M = 2,17; SE = 0,128), ki se statistično razlikuje tako od starostne skupine od 3049 let (M = 1,86; SE = 0,068) kot tudi skupine od 18-29 let (M = 1,82; SE = 0,091). S trditvijo
se tako v povprečju bolj strinjajo anketiranci, ki so starejši od 50 let (2 (4) = 9,944; p < 0,05).

Slika 5.20: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4d po starosti (N = 351)

Aritmetična sredina odgovorov na peto trditev (Q4e) je 3,04, s standardnim odklonom
1,034. To pomeni, da se s tem, da so papirnati izdelki zdravju nevarni, več kot tretjina
sodelujočih niti strinja niti ne strinja (33,3 %, N = 117). S tem se jih ne strinja 26, 8 %
(N = 94), skoraj povsem enak odstotek vprašanih pa se s tem strinja (26,5 %, N = 93).
Popolnoma se strinja 7,7 % (N = 27), sploh pa se ne strinja 5,7 % (N = 20) anketirancev, kar
je razvidno iz slike 5.21.
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Slika 5.21: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q4e

Kot je prikazano na sliki 5.22, se moški statistično značilno bolj kot ženske popolnoma
strinjajo s trditvijo (2 (4) = 11,277; p < 0,05). Odgovori po drugih skupinah pa se med seboj
statistično značilno ne razlikujejo.

Slika 5.22: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4e po spolu (N = 351)

S trditvijo, ki v grobem pravi, da količina papirja, ki se porabi za osebne namene, ne naredi
razlike (Q4f), se ne strinja največ ljudi (33,6 %, N = 118). Okoli petina vprašanih se s tem niti
strinja niti ne strinja (22,5 %, N = 79), se strinja (20,2 %, N = 71) ali se sploh ne strinja
(19,7 %, N = 69). Popolnoma se s to trditvijo strinja le 4 % (N = 14) sodelujočih (slika 5.23).
Povprečje izbranih odgovorov znaša 2,55 in ima standardni odklon 1,135.
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Slika 5.23: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q4f

Statistično pomembna je razlika po spolu (t(349) = 2,048; p < 0,05). Kot kaže slika 5.24, se
moški v povprečju s trditvijo bolj strinjajo (M = 2,75; SE = 0,122) kot ženske (M = 2,48; SE =
0,069). Hi-kvadrat test je statistično značilno razliko potrdil z več kot 5-odstotnim
tveganjem (2 (4) = 6,832; p > 0,05).

Slika 5.24: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4f po spolu (N = 351)

ANOVA je pokazala, da obstaja statistično značilna razlika po starosti (F (2, 348) = 7,055,
p < 0,05). Na sliki 5.25 je vidno, da izstopa skupina od 18-29 let (M = 2,24; SE = 0,113),
katere odgovori so statistično značilno drugačni od skupin od 30-49 let (M = 2,58; SE =
0,085) in nad 50 let (M = 2,87; SE = 0,124). Da se mlajši od 30 let večkrat kot starejši starostni
skupini sploh ne strinjajo s trditvijo, je pokazal tudi hi-kvadrat test, vendar ne statistično
značilno pri 5-odstotnem tveganju (2 (8) = 15,210; p > 0,05).
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Slika 5.25: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4f po starosti (N = 351)

Z zadnjo trditvijo o papirnatih izdelkih (Q4g) se strinja skoraj polovica vprašanih (49,3 %,
N = 173). Kot kaže slika 5.26, se z izjavo, da papir predstavlja veliko količino odpadkov, niti
strinja niti ne strinja 21,1 % (N = 74) ljudi. Enak delež (12,8 %, N = 45) se jih s tem popolnoma
strinja ali pa ne strinja. Sploh se jih ne strinja 4 % (N = 14). Aritmetična sredina izbranih
odgovorov znaša 3,54, s standardnim odklonom 1,002.

Slika 5.26: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q4g

ANOVA in hi-kvadrat testa sta pokazala, da se odgovori statistično značilno ne razlikujejo
po starosti, stopnji izobrazbe in regiji. S to trditvijo pa se v povprečju (slika 5.27) bolj
strinjajo ženske (M= 3,62; SE = 0,064) kot moški (M= 3,34; SE = 0,095), in to statistično
značilno (t(349) = -2,339; p < 0,05); (2 (4) = 11,590; p < 0,05).
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Slika 5.27: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q4g po spolu (N = 351)

5.4.10 Peto vprašanje: Na petstopenjski lestvici strinjanja ocenite, koliko se strinjate s
spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na ekološko problematiko.
Pri zadnjem vprašanju (Q5) smo zopet postavili osem trditev, ki so se nanašale na
dojemanje ekološke problematike. Tudi tu so sodelujoči v anketi označili, kolikšna je njihova
stopnja strinjanja s trditvijo.
V prvi trditvi smo zapisali, da je skrb glede onesnaženja okolja pretirana. Kot kaže slika 5.28,
se s tem sploh ne strinja 59 % (N = 207) vprašanih, 29,9 % (N = 105) se jih ne strinja. Manjši
delež sodelujočih pa je izbralo druge odgovore. 5,7 % (N = 20) se jih niti strinja niti ne strinja,
3,1 % (N = 11) se jih strinja, 2,3 % (N = 8) sodelujočih se popolnoma strinja. Povprečna
vrednost odgovorov je tako znašala 1,60, s standardnim odklonom 0,905.

Slika 5.28: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5a (N = 351)
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Statistično značilna razlika se kaže med pogledom moških in žensk (t(349) = 2,387; p < 0,05);
(2 (4) = 17,213; p < 0,05). Kot je prikazano na sliki 5.29, se s trditvijo v povprečju bolj
strinjajo moški (M= 1,78; SE = 0,089) in nekoliko manj ženske (M= 1,53; SE = 0,057).

Slika 5.29: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5a po spolu (N = 351)

Statistično značilno različni so odgovori tudi po starosti (slika 5.30), stopnji izobrazbe (slika
5.31) in regiji, iz katere prihajajo anketiranci (slika 5.32).
Test Tukey je pokazal da se odgovori ljudi nad 50 let (M = 1,84; SE = 0,117) statistično
značilno razlikujejo (F (2, 348) = 4,223, p < 0,05) od odgovorov skupine 18-29 let (M = 1,47;
SE = 0,080) in tudi od skupine 30-49 let (M = 1,55; SE = 0,066). Da se z izjavo najbolj strinjajo
udeleženci nad 50 let, je pokazal tudi hi-kvadrat test, ki pa je razliko zaznal pri več kot
5-odstotnem tveganju (2 (2) = 5,640; p > 0,05).

Slika 5.30: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5a po starosti (N = 351)

Slika 5.31 prikazuje pomembno razliko (F (3, 347) = 4,961, p < 0,05) pri odgovarjanju
vprašanih z različno stopnjo izobrazbe, in sicer med tistimi z višješolsko izobrazbo (M = 1,90;
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SE = 0,128) in končano dodiplomsko (M = 1,47; SE = 0,062) in podiplomsko (M = 1,34; SE =
0,124) izobrazbo. Hi-kvadrat je razliko pokazal pri več kot 5-odstotnem tveganju (2 (3) =
2,699; p > 0,05).

Slika 5.31: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5a po stopnji izobrazbe (N = 351)

Na pomembno razliko med anketiranci iz različnih regij je opozoril test Welch (p < 0,05).
Kot kaže slika 5.32, najbolj izstopata osrednjeslovenska regija, kjer se v povprečju najmanj
strinjajo s trditvijo (M = 1,28; SE = 0,062) in posavska regija, kjer se s trditvijo najbolj
strinjajo (M = 2,21; SE = 0,300). Hi-kvadrat testa ni bilo mogoče opraviti, saj tudi po združitvi
odgovorov ni bilo zadoščeno pogoju, da je lahko največ 20 odstotkov vseh pričakovanih
frekvenc manjših od pet.

Slika 5.32: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5a po regiji (N = 351)
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Kar 65,2 % (N = 229) vprašanih se popolnoma strinja s trditvijo, da je razvoj osebne okoljske
zavesti pomemben za varovanje okolja (Q5b), 29,3 % (N = 103) se jih s tem strinja. Nekaj
več kot 5 % (N = 19) vprašanih meni drugače (slika 5.33). Povprečna vrednost odgovorov
znaša 4,56, s standardnim odklonom 0,734.

Slika 5.33: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5b

Kot je predstavljeno na sliki 5.34, pa se v povprečju s to trditvijo bolj strinjajo ženske
(M= 4,63; SE = 0,041) kot moški (M= 4,38; SE = 0,090), kar po t-testu in hi-kvadrat
testu predstavlja statistično pomembno razliko (t(349) = -2,819; p < 0,05); (2 (1) = 9,197;
p < 0,05). Drugih statistično značilnih razlik ni bilo.

Slika 5.34: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5b po spolu (N = 351)

S trditvijo, da sta sreča in življenjski standard ljudi pomembnejša kot zdrav planet (Q5c), se
sploh ne strinja 41 % (N = 144) vprašanih, nekaj manj se jih ne strinja (38,5 %, N = 135).
Niti se strinja niti ne strinja se z izjavo 11,7 % (N = 41) anketirancev. Z njo se strinja 6,6 %
(N = 23), popolnoma pa le 2,3 % (N = 8) sodelujočih (slika 5.35). Aritmetična sredina izbranih
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odgovorov znaša 1,91, s standardnim odklonom 0,994. Med odgovori anketirancev po
spolu, starosti, regiji prebivanja in doseženi izobrazbi ni statistično pomembnih razlik.

Slika 5.35: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5c

Da je ohranjanje naravnega okolja pomembnejše kot zaščita gospodarske rasti (Q5d), se
popolnoma strinja 35,9 % (N = 126) vprašanih, slab odstotek manj (35 %, N = 123) se jih
strinja. Niti se strinja niti ne strinja z izjavo se 20,5 % (N = 72), ne strinja se 6,6 % (N = 23),
sploh pa se ne strinja le 2 % (N = 7) sodelujočih v anketi (slika 5.36). Povprečje izbranih
odgovorov je 3,96, s standardnim odklonom 1,004. Razlike niso statistično značilne po
spolu, starosti, stopnji izobrazbe in regiji.

Slika 5.36: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5d

Da bi se o načinih zaščite okolja moralo več govoriti (Q5e), se popolnoma strinja več kot
polovica vprašanih (55,8 %, N = 196), več kot tretjina se s trditvijo strinja (36,5 %, N = 128).
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Slabih 8 % anketirancev je izbralo druge ponujene odgovore (slika 5.37). Aritmetična
sredina izbranih odgovorov znaša 4,44, standardi odklon pa 0,775. Odgovori se po različnih
skupinah statistično značilno ne razlikujejo.

Slika 5.37: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5e

S šesto trditvijo (Q5f) v petem vprašanju se niti strinja niti ne strinja 39 % (N = 137)
sodelujočih v anketi. Da je možnost zaposlitve pomembnejša od varovanja okolja, se ne
strinja 32,8 % (N = 115), sploh pa se ne strinja s tem 20,2 % (N = 71) vprašanih. S tem se
strinja 5,7 % (N = 20) in popolnoma strinja le 2,3 % (N = 8) ljudi (slika 5.38). Povprečje
odgovorov znaša 2,37, standardni odklon pa 0,944.

Slika 5.38: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5f

Najbolj se z izjavo strinjajo prebivalci primorsko-notranjske regije (M= 2,9; SE = 2,48).
Statično pomembne razlike obstajajo med regijami (F (11, 339) = 2,198, p < 0,05). Razlika
je med obalno - kraško (M = 2,90; SE = 0,174) in goriško regijo (M = 2,04; SE = 0,158) ter
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med obalno - kraško in osrednjeslovensko (M= 2,23; SE = 0,112) regijo. Med ostalimi
regijami razlike niso statistično pomembne (slika 5.39). Da se prebivalci obalno - kraške
regije bolj strinjajo s trditvijo, je pokazal tudi hi-kvadrat test, vendar ne statistično značilno
pri 5-odstotnem tveganju (2 (11) = 18,507; p > 0,05). Odgovori med anketiranci se po
preostalih demografskih skupinah statistično značilno ne razlikujejo.

Slika 5.39: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5f po regiji (N = 351)

Kot je razvidno iz slike 5.40, se polovica vprašanih (50,1 %, N = 176) strinja, da bi bila
pripravljena zmanjšati potrošnjo, če bi to zaščitilo okolje (Q5g). Popolnoma se s tem strinja
40,7 % (N = 143) sodelujočih. Neodločnih je 6,6 % (N = 23), manj kot tri odstotke vprašanih
pa se s to izjavo ne strinja. Aritmetična sredina izbranih odgovorov znaša 4,29, standardni
odklon pa 0,713.

Slika 5.40: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5g
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S to trditvijo se v povprečju (slika 5.41) bolj strinjajo ženske (M= 4,38; SE = 0,041) kot moški
(M= 4,05; SE = 0,082), in to statistično značilno (t(349) = -3,913; p < 0,05); (2 (2) = 12,497;
p < 0,05). Med odgovori po starosti, doseženi stopnji izobrazbe in regiji ni statistično
pomembnih razlik.

Slika 5.41: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5g po spolu (N = 351)

Z zadnjo trditvijo, ki pravi, da bi morali biti v skrbi za okolje bolj trajnostni in ekološki (Q5h),
se popolnoma strinja 62,4 % (N = 219) anketirancev, 32,8 % (N = 115) se jih strinja. Manj
kot 5 % ljudi (N = 17) meni drugače (slika 5.42), kar pomeni, da povprečna vrednost izbranih
odgovorov znaša 4,55, s standardnim odklonom 0,674.

Slika 5.42: Delež strinjanja sodelujočih s trditvijo Q5h

Kot kaže slika 5.43 je statistično pomembna razlika med spoloma (t(349) = -3,719; p < 0,05).
Ženske (M= 4,63; SE = 0,037) se v povprečju s to izjavo strinjajo bolj kot moški (M= 4,34; SE
= 0,084). Statistično pomembnih razlik pa ni med odgovori sodelujočih po starosti, stopnji
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izobrazbe in regiji. Teh ugotovitev s hi-kvadrat testom nismo preverili zaradi kršitve
predpostavke o najmanjšem številu pričakovanih frekvenc.

Slika 5.43: Razlika v povprečju strinjanja s trditvijo Q5h po spolu (N = 351)

Sedaj, ko smo analizirali posamična vprašanja ankete, bomo v nadaljevanju te izsledke
strnjeno uporabili za odgovore na zastavljeni raziskovalni vprašanji magistrskega dela.

5.5 Odgovori na raziskovalni vprašanji
5.5.1 Prvo raziskovalno vprašanje: Ali se potrošniki zavedajo posledic pretirane potrošnje
papirja na okolje?
Da papir onesnažuje okolje pravi več kot 90 odstotkov sodelujočih v anketi. Tudi več kot 80
odstotkov jih je po njihovem mnenju pogosto pozorno na količino papirja, ki ga potrošijo.
Več kot 50 odstotkov jih meni, da morajo za potrebe svojega dela ali izobraževanja porabiti
večje količine papirja, kot bi to bilo potrebno.
Sodelujoči v anketi niso enotni pri tem, ali je papir popolnoma naraven material.
Razpršenost odgovorov kaže, da so ljudje glede tega v dvomih. A dejstvo je, da industrijsko
predelan papir ni naraven, saj se pri njegovi proizvodnji uporabi velika količina kemikalij.
Že gozdove se vzgaja s pesticidi, pri pridelavi in izdelavi pa se dodajajo še razna belila,
odstranjevalci črnila, barve in druga kemijska sredstva, ki dajo papirju določene lastnosti
(Smith, 2011).
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Pogledi sodelujočih so razdeljeni tudi pri tem, ali je papir lahko škodljiv za zdravju. To kaže
na to, da ljudje ne vedo povsem, kako je papir narejen in kakšne so njegove značilnosti.
Papir sam po sebi zdravju ni nevaren, nevarna pa je njegova pridelava oz. razgradnja, saj se
onesnažuje zrak, ki ga dihamo, vodo, ki jo pijemo in zemljo, v kateri gojimo hrano. Tudi
britanska agencija za okolje je ugotovila, da je papir, v smislu negativnega vpliva na zdravje
ljudi in okolje, bistveno slabši od plastike (Environment agency - UK, 2011), saj se pri
proizvodnji porabijo velike količine vode in energije ter se v zrak in vodo sprošča strupene
in nevarne kemikalije (Energetics incorporated, 2005).
Čeprav se dandanes vse bolj spodbuja uporaba papirnatih izdelkov namesto plastičnih, to
ni vedno najboljša izbira. Npr., večkratna uporaba plastične vrečke je lahko boljša kot
enkratna uporaba papirnate vrečke, saj le-te h globalnemu segrevanju prispevajo trikrat
več emisij kot običajne plastične vrečke (Environment agency - UK, 2011). Prav tako se
papirnate vrečke na kratek rok ne razgradijo hitreje od plastičnih, pri čemer porabijo še več
prostora, saj tehtajo desetkrat več od plastičnih. Pri proizvodnji papirnatih vrečk se uporabi
več vode, dvakrat več energije ter proizvede petkrat več odpadkov kot pri plastičnih
vrečkah, ki imajo to prednost, da jih je mogoče ponovno uporabiti, saj so plastične vrečke
močnejše, medtem ko papirnate vrečke hitreje končajo med odpadki. Prednost papirnatih
vrečk v primerjavi s plastičnimi je ta, da se lažje reciklirajo (Hocking, 1991; Environment
agency – UK, 2011).
Več kot 50 odstotkov Slovencev meni, da je količina papirja, ki se porabi za osebne namene,
pomembna. Prav toliko se jih strinja, da recikliranje ni rešitev. Pri proizvodnji je namreč
potrebno recikliranim dodati še sveža vlakna. Prav tako se papir ne reciklira tolikokrat, kot
bi se lahko (Haggith, 2008b). Na to kaže tudi dejstvo, da papirnati izdelki predstavljajo veliko
količino odpadkov (GZS, 2014), kar meni tudi več kot 60 odstotkov vprašanih.
Slabih 80 odstotkov anketirancev meni, da papirna industrija ne skrbi za ohranjanje
svetovnih gozdov. Dejstvo je, da se veliko gozdov po svetu poseka nezakonito in preden bi
se ti lahko obnovili (Haggith, 2008b). To pa je v nasprotju s pogledom papirne industrije, ki
meni, da se s pridelavo papirja poskrbi za trajnostni razvoj gozdov (CEPI, 2018a).
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Iz tega lahko na prvo raziskovalno vprašanje podamo odgovor, da se ljudje v Sloveniji
zavedajo negativnih vplivov pretirane potrošnje papirja na okolje. A enakomerno razpršeni
odgovori pri nekaterih trditvah kažejo, da imajo ljudje različna znanja in mišljenja, kar lahko
pomeni, da v javnosti ni dovolj informacij, ali pa so le-te napačne in dvomljive.

5.5.2 Drugo raziskovalno vprašanje: Ali potrošnike skrbi za posledice, ki jih ima pretirana
potrošnja papirja na okolje?
Okoli 90 odstotkov Slovencev meni, da skrb glede onesnaženja okolja ni pretirana in da bi
morali biti v skrbi za okolje bolj trajnostni in ekološki ter o tem več govoriti. Skoraj
95 odstotkov anketirancev meni, da je razvoj osebne okoljske zavesti pomemben za
varovanje okolja, zato ni nenavadno, da jih le 2,5 odstotkov ne bi bilo pripravljeno
spremeniti svojih potrošniških navad, 6,6 odstotkov bi jih o tem razmislilo.
Manj kot 10 odstotkov vprašanih meni, da sta sreča in življenjski standard ljudi
pomembnejša kot zdrav planet ter da je zaščita gospodarske rasti in možnost zaposlitve
pomembnejša od varovanja okolja. A menimo, da ni nujno, da se to dvoje izključuje.
Namreč novi načini varovanja okolja lahko prispevajo k ustvarjanju novih podjetij in s tem
h gospodarski rasti in odpiranju novih delovnih mest (npr., inovacije na področjih
zmanjševanja ali shranjevanja odpadkov, zmanjševanja izpustnih plinov, inovacije novih
tehnologij, ki bi omogočale nižjo porabo energije, vode, nove tehnike pridelave izdelkov …).
Glede na dobljene rezultate trdimo, da je Slovencem mar za okolje in ekološke težave,
katerih se zavedajo. S tem se strinjajo tudi avtorji v nalogi predstavljenih raziskav, s čimer
smo z našimi empiričnimi izsledki dodali drobec k mozaiku tovrstnih raziskav.

5.5.3. Razlike med različnimi demografskimi skupinami
Statistično pomembna razlika med odgovori na večje število postavljenih anketnih trditev
med moškimi in ženskami kaže, da se ženske nekoliko bolj zavedajo vpliva papirja na okolje
kot moški in jih tudi v povprečju nekoliko bolj skrbi za posledice, ki jih ima pretirana
potrošnja papirja na okolje. To se sklada z ugotovitvami, ki so jih v svojih študijah zaznali
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tudi drugi avtorji (Paco in Lavrador, 2017; Altin idr., 2014; Rezai, 2012; Polonsky idr, 2011;
Hassan idr., 2010; Mainieri idr., 1997).
Prav tako lahko iz rezultatov sklepamo, da zavedanje o negativnih vplivih papirja na okolje
pada s starostjo, saj se je v izvedeni študiji izkazalo, da ljudje s 50 ali več leti statistično
značilno izstopajo, kar pomeni, da se mlajši od 50 let bolj zavedajo vpliva pretirane
potrošnje papirja na okolje. To je skladno z ugotovitvami v drugih študijah (Morrison &
Beer, 2017; Rezai, 2012), kjer je bilo ugotovljeno večje zavedanje pri srednji oz. mlajši
populaciji. V raziskavi pa nismo zaznali, da bi katera starostna skupina bila bolj ali manj
zaskrbljena za okolje od drugih, kar so zaznali tudi drugi (Mainieri idr., 1997).
Da je izobrazba pomembna pri okoljski ozaveščenosti, je potrdilo več raziskav (Iosifidi,
2016; Meyer, 2015; Srinivas, 2015; Altin idr., 2014; Zsoka idr., 2013; Polonsky idr., 2011;
Rousseau & Venter, 1993). Tudi naši rezultati kažejo na to, da lahko višja dosežena
izobrazba pomeni večje zavedanje o vplivu potrošnje papirja na okolje. V naši raziskavi se
je razlika, v smislu večjega zavedanja, pokazala predvsem pri tistih, ki so končali
podiplomski študij. Da bi stopnja izobrazbe vplivala na to, ali je ljudem mar za negativne
vplive na okolje, nismo zaznali.
Manjšo stopnjo zavedanja smo zaznali med prebivalci posavske regije. Korošcem je
v povprečju najmanj mar za negativne posledice pretirane potrošnje na okolje, kar pa se ni
izkazalo za statistično značilno razliko v primerjavi z drugimi slovenskimi statističnimi
regijami. Ker rezultati odgovorov po regijah pri različnih vprašanjih, kažejo drugačno
stopnjo zavedanja (enkrat večjo, drugič manjšo), ne moremo podati sklepa, da se prebivalci
po različnih regijah bolj ali manj zavedajo vpliva papirja na okolje, oz. da jih bolj ali manj
skrbi za posledice kot ljudi v drugih regijah.
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6 SKLEPNA SPOZNANJA
Potrošništvo je v preteklosti temeljilo na zadovoljevanju človekovih potreb, danes pa se
kaže kot zadovoljevanje individualnih in družbenih želja. Vse to vodi do množične porabe
naravnih virov, povečane proizvodnje in velike količine odpadkov, kar zelo škodi okolju. K
temu pripomore tudi papirna industrija. Poraba papirja se vsako leto povečuje in kar dve
tretjini ga zavržemo že na dan uporabe. Zaradi proizvodnje pa se uničuje okolje, saj se
izsekavajo gozdovi, uničujejo habitati, onesnažuje voda, zrak in zemlja, porablja energija in
voda, itd. Vsi predstavljeni izsledki v nalogi kažejo na to, da pretirano potrošništvo škoduje
naravi, saj le-ta zaradi prevelikega izčrpavanja nima možnosti in časa, da bi se lahko
obnovila. Ljudje bi tako morali namesto izkazovanja prevlade nad naravo živeti v sožitju
z njo.
Zato smo si v nalogi postavili dve raziskovalni vprašanji. Zanimalo nas je, ali se potrošniki
zavedajo posledic pretirane potrošnje papirja na okolje in če jih za te posledice skrbi.
Namen naloge je bil 1) narediti teoretični in empirični pregled tega področja in 2) pridobiti
odgovore na zastavljeni raziskovalni vprašanji na osnovi lastne empirične raziskave ter svoje
izsledke primerjati z že obstoječimi izsledki drugih empiričnih raziskav. Tako smo želeli
prispevati drobec v mozaik že obstoječih ugotovitev na tem področju.
V nalogi smo tako predstavili teoretični vidik potrošništva, ozaveščenost, pridelavo in
porabo papirja ter njegov vpliv na okolje. S pomočjo ankete smo preučili, kako se zavedajo
vplivov prevelike potrošnje papirja prebivalci Slovenije in če jim je mar za okoljske težave.
Rezultate smo predstavili opisno in grafično. Na podlagi pridobljenih izsledkov opravljene
empirične raziskave, ki smo jo izvedli na osnovi 351 odgovorjenih vprašalnikov, lahko
sklepamo, da se ljudje v Sloveniji zavedajo, da ima pretirana potrošnja papirja negativen
vpliv na okolje. Sklepati je tudi mogoče, da se negativnih vplivov papirja na okolje
v povprečju nekoliko bolj zavedajo ženske, prebivalci, ki so mlajši od 50 let, in višje
izobraženi. Rezultati tudi kažejo, da ta tematika še nekoliko poraja dvome, kar pomeni, da
ni na voljo dovolj preverjenih in resničnih informacij ali pa da se o tej temi ne govori in
osvešča dovolj. To potrjuje tudi dejstvo, da se kljub opozorilom o varčevanju, še vedno
porabi preveč papirja, s čimer se strinjajo tudi sodelujoči v raziskavi.
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Pridobljeni rezultati kažejo na visoko stopnjo skrbi za okolje, saj Slovenci med drugim
menijo, da bi se moralo o tej problematiki več govoriti in da bi bili pripravljeni za ohranitev
okolja zmanjšati svoj življenjski standard.
Naši rezultati so v veliki meri skladni z že obstoječimi raziskavami na tem področju, ki smo
jih v nalogi tudi predstavili. Z našimi ugotovitvami prispevamo do sedaj še ne tako dobro
raziskan del o zavedanju ljudi o vplivu potrošništva skozi vidik vpliva porabe papirja na
okolje. Obstajajo pa mnogoštevilne študije, ki so preučevale druge veje potrošništva in
ekologije (npr., potrošnjo vode, energije, izpuste emisij, količino odpadkov, zavrženo hrano,
način prehranjevanja ...).
Kljub temu, da je raziskava pokazala visoko stopnjo zavedanja in skrbi za okolje, to ne
pomeni, da se ljudje tako tudi vedejo. To zato pomeni, da je potrebno več osveščanja,
točnih informacij in spodbujanja potrošnikov, da bodo prešli od zgolj razmišljanja k
aktivnemu delovanju varovanja in ohranjanja okolja. S poznavanjem stopnje zavedanja
o tej problematiki lahko vladne in nevladne organizacije poskrbijo za izboljšanje
ozaveščenosti in vedenja, pri čemer so za doseganje širše javnosti lahko v pomoč tudi
množični mediji.
Seveda obstajajo še številne možnosti nadaljnjega raziskovanja tega področja.
Npr., v prihodnosti bi se dalo opravljeno empirično raziskavo razširiti tako, da bi izvedli
dodatne kvalitativne analize, ki bi omogočile pridobitev bolj poglobljenih informacij. Prav
tako bi bilo mogoče raziskati tudi navade in načine, po katerih potrošniki trošijo papir,
razloge, zaradi katerih potrošniki trošijo preveliko dobrin, oz. zakaj se ne vedejo okolju bolj
prijazno, kakšne so razlike pri potrošnji v različnih sektorjih (npr., podjetja, šole,
gospodinjstva …), kako sta povezana zavedanje in potrošnja (npr., če večje zavedanje
pomeni manjšo potrošnjo), kakšna je pri zavedanju in potrošnji vloga izobrazbe ali medijev,
kakšen je način in učinek medijskega poročanja o okoljskih težavah, kakšne so regulacije in
kako se izvajajo, kaj in kako bi bili potrošniki pripravljeni spremeniti pri svojem načinu
življenja, da bi pri tem pozitivno pripomogli k ohranjanju naravnega okolja, ipd.
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8 PRILOGA: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
sem Anja Poznič, študentka medijskih komunikacij na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko v Mariboru. V okviru magistrske naloge preučujem zavedanje
potrošnikov o posledicah pretirane potrošnje papirja na okolje. Za uspešno izvedbo raziskave
potrebujem vašo pomoč. Prosim, da si vzamete nekaj minut in izpolnite kratko anketo.
Odgovarjanje je anonimno, zbrane podatke pa se bo uporabilo izključno v raziskovalne
namene.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

Q1 - Označite, koliko po vašem mnenju, uporaba papirja in papirnatih izdelkov
onesnažuje naravno okolje?
Zelo onesnažuje
Nekoliko onesnažuje
Ne onesnažuje

Q2 - Označite, kako pogosto ste pozorni na količino papirja, ki ga potrošite. (Vedno
pomeni ob vseh priložnostih, pogosto pomeni ob večini priložnosti, a ne ob vseh, občasno pomeni,
da ste na to pozorni včasih, a v večji meri niste, nikoli pomeni, da tega ne storite nikoli).

Vedno
Pogosto
Občasno
Nikoli

Q3 - Glede na vašo oceno označite, kolikšna je poraba papirja in papirnatih izdelkov za
potrebe vašega dela/izobraževanja.
Zelo prevelika
Nekoliko prevelika
Niti prevelika - niti nizka
Nizka
Ničelna
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Q4 - Na petstopenjski lestvici strinjanja (sploh se ne strinjam - povsem se strinjam)
ocenite, koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na uporabo in
ekološki vpliv papirnatih izdelkov.
Sploh Ne
Niti se
Strinjam Popolnoma
se ne strinjam strinjam, se
se strinjam
strinjam se
niti se ne
strinjam
Papir je popolnoma naraven material.
Povečana uporaba papirja in
papirnatih izdelkov pripomore k
trajnostni skrbi za okolje.
Prekomerna poraba papirja ne
predstavlja težave, saj se papir lahko
reciklira.
Papirna industrija skrbi za ohranjanje
svetovnih gozdov.
Papir in papirnati izdelki so lahko
zdravju nevarni.
Papir predstavlja veliko količino
komunalnih odpadkov.
Količina papirja in papirnatih izdelkov,
ki jo porabim za osebne namene, v
svetovnem merilu ne naredi razlike.

Q5 - Na petstopenjski lestvici strinjanja (sploh se ne strinjam - povsem se strinjam)
ocenite, koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na ekološko
problematiko.
Sploh Ne
Niti se
Strinja Popolnoma
se ne strinjam strinjam, m se
se strinjam
strinjam se
niti se ne
strinjam
Skrb glede onesnaženja okolja je
pretirana.
Razvoj osebne okoljske zavesti je
pomemben za varovanje okolja.
Sreča in življenjski standard ljudi sta
pomembnejša kot zdrav planet.
Ohranjanje naravnega okolja je
pomembnejše kot zaščita gospodarske
rasti.
O načinih zaščite okolja bi se moralo
več govoriti.
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Sploh Ne
Niti se
Strinja Popolnoma
se ne strinjam strinjam, m se
se strinjam
strinjam se
niti se ne
strinjam
Možnost zaposlitve je pomembnejša
od varovanja okolja.
V skrbi za okolje bi morali biti bolj
trajnostni in ekološki.
Bil/a bi pripravljen/a zmanjšati
potrošnjo, če bi to zaščitilo okolje.

Q6 - Označite vaš spol.
Moški
Ženski

Q7 - Označite, kateri starostni skupini pripadate?
do 18 let
18-29 let
30-49 let
50 let ali več

Q8 - Označite, katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste dosegli?
Osnovnošolska izobrazba ali manj
Poklicna ali srednješolska (strokovna; splošna) izobrazba
Višješolska izobrazba
Dodiplomska izobrazba (visoka strokovna; univerzitetna)
Podiplomska izobrazba (magisterij; doktorat)

Q9 - Označite, iz katere slovenske regije prihajate?
Gorenjska regija
Goriška regija
Jugovzhodna Slovenija
Koroška regija
Obalno - kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Podravska regija

Pomurska regija
Posavska regija
Primorsko-notranjska regija
Savinjska regija
Zasavska regija
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