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Dokument je izdelan v okviru projekta Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem - Conservation of Natura 2000 sites Kočevsko (LIFE13 

NAT/SI/000314) s prispevkom LIFE + finančnega inštrumenta Evropske unije. Besedilo ne izraža nujno pogledov Evropske komisije. 
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Namen raziskovanja               
 

Zavod RS za varstvo narave je projektni partner projekta »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« oziroma krajše LIFE Kočevsko, 

katerega prijavitelj je Občina Kočevje. Glavni cilji projekta so izvedbe konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi se bodo izboljšale 

habitatne razmere in vzpostavilo ugodno stanje ohranjenosti za nekatere vrste močno ogroženih gozdnih ptic ter človeške ribice. 

Z vzpostavitvijo neformalne skupine »Forum za Kočevsko« se bo skozi celoten projekt vključevalo tudi širši krog deležnikov, s čimer se 

bo povezovalo posamezne institucije in lokalne akterje. Prav tako bo projekt promoviral sodelovanje, izmenjavo informacij, znanj, 

izkušenj ter dobrih praks, s čimer se med akterji povečuje tudi možnost nadaljnega sodelovanja.  

V sam projekt bo posredno ali neposredno vključena tudi širša javnost. Tu je mišljeno predvsem lokalno prebivalstvo, ki na območju 

občin, ki so del projekta, prebivajo, ali pa je z njim kako drugače povezano. Poleg same izvedbe naravovarstvenih akcij je namen 

projekta tudi ozaveščanje, izobraževanje in seznanitev lokalnega prebivalstva s pozitivnimi učinki na okolje in ogrožene živalske vrste. 

V ta namen smo med splošno javnostjo (prebivalci občin, ki so vključene v projekt - Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, 

Osilnica, Ribnica, Sodražica, Semič), opravili raziskavo javnega mnenja, v kateri smo skušali ugotoviti, kako pomembno se jim zdi, da 

narava ostane ohranjena in neokrnjena ter da se namenja sredstva za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst. Ugotavljali smo, ali 

respondenti vedo, kaj pomeni Natura 2000, ali vidijo Naturo 2000 kot razvojno priložnost ali kot breme, ki prinaša le prepovedi in 

omejitve. Prosili smo jih za navedbo pozitivnih in negativnih izkušenj, ki so jih bili deležni prebivalci na območju Nature 2000. Na 

koncu raziskave smo preverili, kako dobro respondenti poznajo projekt LIFE Kočevsko, ter kje so zanj slišali oziroma izvedeli. 
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II.  
Pregled glavnih 

ugotovitev  
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

II. Pregled glavnih ugotovitev  

 

 Največ anketirancem se zdi zelo pomembno, da je narava ohranjena in neokrnjena (77,6 %), povprečna ocena znaša 

4,1 kar je visoko nad povprečjem.  

 Polovica (50,0 %) anketirancev  meni, da je zelo pomembno, da družba namenja sredstva za ohranjanje živalskih in 

rastlinskih vrst in njihovega življenjskega okolja, povprečna ocena znaša 4,2, kar nakazuje, da je tudi namenjanje 

sredstev za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst za anketirance nadpovprečno pomembno.   

 Večina anketirancev (61,0 %) je seznanjena s pomenom pojma Natura 2000.   

 Večina anketirancev (54,0 %) meni, da Natura 2000 predstavlja razvojno priložnost, medtem ko tudi velik odstotek (31,7 %) 

meni, da prinaša zgolj prepovedi  in omejitve, ostali so neopredeljeni.   

 Ozaveščenost anketirancev, da živijo na  območju Natura 2000 je visoka (71,2 %).   

 Večina anketirancev (78,1 %), ni imela nobenih, ne pozitivnih, ne negativnih izkušenj, ker živi na območju Natura 2000, 11,8 

% anketirancev poroča o negativnih izkušnjah, 10,1 % pa o pozitivnih. Posameznike, ki so poročali o bodisi pozitivnih ali 

negativnih izkušnjah, smo še nadalje povprašali, za katere izkušnje je šlo. Kot najpogostejše pozitivne izkušnje, ljudje 

naštevajo ohranjanje narave, urejena okolica, razvoj turizma. Kot najpogostejše negativne izkušnje pa ljudje navajajo 

omejenost dostopov in cestnih povezav, nevarnost srečanja medveda, obremenjevanje prebivalcev kraja, omejevanje 

kmetijstva, gradnje in gospodarske dejavnosti v regiji.  

 Večina anketirancev (77,8 %) še nikoli ni slišala za projekt LIFE Kočevsko.  

 Večina anketirancev je za projekt LIFE Kočevsko slišala preko nacionalnih in regijskih tiskanih medijev (26,3 %), na radiu 

(22,5 %), v družini, od prijateljev, znancev (15,2 %).  

 Večina anketirancev (75,4 %) se nebi udeležila predavanja ali sodelovala pri projektnih aktivnostih na temo narave na 

Kočevskem.  
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III.  
Metodološki uvod 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

III. Metodološki uvod 
 

Pričujoča raziskava je kvantitativnega tipa, zbiranje podatkov zanjo pa temelji na telefonskem anketiranju prek stacionarnih 

telefonov, ki je avtomatizirano po načelih CATI (Computer Aided Telephone Interviews). Anketiranje prek telefona izvajajo 

usposobljeni anketarji. Vzorčna baza je izbrana po metodi slučajnega vzorčenja iz elektronske različice telefonskega imenika. 

Zaradi nesorazmerij med strukturo telefonskih naročnikov in strukturo realiziranega vzorca na eni strani ter dejansko strukturo 

slovenske populacije na drugi strani, je realizirani vzorec naknadno poststratificiran oziroma obtežen po metodi »grabljenja« (raking), 

tako da se zagotovi usklajenost demografske strukture vzorca po spolu in starosti glede na dostopne statistične podatke. Teža 

posamičnih enot (anketirancev), ki po tej metodi presega ocenjeno mejno vrednost se zmanjša. Vsi rezultati, predstavljeni v poročilu, 

tako pri demografskih kot pri vsebinskih statistikah, so že izraz obtežitve po opisani metodi.  

Vzorec je konstruiran tako, da ga lahko jemljemo kot reprezentativnega za celotno proučevano populacijo in omogoča statistično 

zanesljivo sklepanje na tej podlagi.   
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IV.  
Pregled rezultatov  
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IV. Pregled rezultatov  

 

1. Demografske statistike 

1.1. SPOL 
V raziskavi je sodelovalo 520 anketirancev, od tega 49,9 % žensk.  

1.2. STAROST 
Povprečna starost znaša 49,4 let, standardni odklon pa je 17,0 let. Največ anketirancev je iz starejše starostne skupine (40,8 %), 

sledi srednja starostna skupina (34,4 %). 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

1.3. IZOBRAZBA 
V vzorcu imamo večinoma anketirance z dokončano srednješolsko izobrazbo (41,8 %), sledijo tisti z višješolsko izobrazbo ali več (29,0 

%).  
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

2. Vsebinske statistike  
 

Anketirancem smo najprej postavili naslednji vprašanji: 

 »Prosimo vas, če lahko z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas ohranjena/neokrnjena narava, pri 

čemer 1 pomeni, da je to za vas povsem nepomembno in 5, da je to zelo pomembno?«. 

 

 »Sedaj pa vas prosimo, če lahko z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembno se vam zdi, da družba namenja 

sredstva za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega okolja, kjer 1 pomeni, da je to za 

vas povsem nepomembno in 5, da je to zelo pomembno. 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

 

 

Največ anketirancem se zdi zelo pomembno, da je narava ohranjena in neokrnjena (77,6 %), povprečna ocena znaša 4,1 kar je nad 

povprečjem. Polovica (50,0 %) anketirancev  meni, da je zelo pomembno, da družba namenja sredstva za ohranjanje živalskih in 

rastlinskih vrst in njihovega življenjskega okolja, povprečna ocena znaša 4,2, kar nakazuje, da je tudi namenjanje sredstev za 

ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst za anketirance nadpovprečno pomembno.   

 

  

,3 

1,3 

,4 

5,1 

5,9 

17,5 

15,7 

25,3 

77,6 

50,5 

,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Pomembnost ohranjene in 
neokrnjene narave? 

Pomembnost namenjanja 
sredstev za ohranjanje živalskih in 

rastlinskih vrst in njihovega 
življenskega okolja? 

Sploh ni pomembno. Ni pomembno. Niti - niti. Pomembno. Zelo pomembno. Ne vem 
Povprečje  



  

 

 

16 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

 Pomembnost ohranjene in 

neokrnjene narave? 

Pomembnost namenjanja 

sredstev za ohranjanje 
živalskih in rastlinskih vrst in 

njihovega življenskega okolja? 

Moški 
4,6* 4,1* 

Ženske 
4,8* 4,3* 

Osnovna ali manj 4,8 4,3* 

Poklicna 4,5 4,0* 

Srednja 4,8 4,2* 

Višja, visoka ali več 4,8 4,3* 

18-34 let 
4,6* 4,0 

35-54 let  
4,7* 4,3 

55 in več 
 

4,7* 4,2 

 
*Razlike so statistično značilne po metodi t-test 
** Razlike do statistično značilne po metodi ANOVA 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

2.1 NATURA 2000 
 

Ali veste kaj pomeni Natura 2000? 

 

 

 

Večina anketirancev (61,0 %) pozna pomen Natura 2000.   

 

Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

61,0 

39,0 

Da vem, 

Ne, ne vem 
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 Da, vem. Ne, ne vem. 

Moški 
59,5% 40,5% 

Ženske 
62,0% 38,0% 

Osnovna ali manj 46,8%* 53,2%* 

Poklicna 48,3%* 51,7%* 

Srednja 60,0%* 40,0%* 

Višja, visoka ali več 75,3%* 24,7%* 

18-34 let 
57,9% 42,1% 

35-54 let  
63,2% 36,8% 

55 in več 
 

59,9% 40,1% 

 

* Razlike so statistično značilne po metodi χ2. 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Ali vidite Naturo 2000 kot razvojno priložnost ali kot nekaj, kar lokalnemu prebivalstvu prinaša zgolj prepovedi  in 

omejitve? 

 

 

 

Večina anketirancev (54,0 %) meni, da Natura 2000 predstavlja razvojno priložnost, medtem ko tudi velik odstotek (31,7 %) meni, da 

prinaša zgolj prepovedi  in omejitve, ostali so neopredeljeni.   
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

 Prinaša razvojno priložnost. Prinaša zgolj prepovedi in 
omejitve. 

Ne vem  

Moški 
41,6%* 43,5%* 14,9%* 

Ženske 
66,7%* 19,5%* 13,8%* 

Osnovna ali manj 51,7% 27,6% 20,7% 

Poklicna 37,2% 51,2% 11,6% 

Srednja 58,9% 27,1% 14,0% 

Višja, visoka ali več 56,3% 29,5% 14,3% 

18-34 let 
56,2% 27,4% 16,4% 

35-54 let  
48,2% 41,8% 10,0% 

55 in več 

 

57,3% 25,0% 17,7% 

 

* Razlike so statistično značilne po metodi χ2. 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Ali veste, da živite na območju Natura 2000? 

 

 

 

Večina anketirancev (71,2 %) ve, da živi na območju Natura 2000.   
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Da vem. 

Ne, ne vem. 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

 Da vem. Ne, ne vem. 

Moški 
70,8% 29,2% 

Ženske 
71,4% 28,6% 

Osnovna ali manj 65,5% 34,5% 

Poklicna 66,7% 33,3% 

Srednja 69,0% 31,0% 

Višja, visoka ali več 76,1% 23,9% 

18-34 let 
71,2% 28,8% 

35-54 let  
73,6% 26,4% 

55 in več 

 

69,1% 30,9% 

 

* Razlike so statistično značilne po metodi χ2. 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Ste imeli kakršnekoli pozitivne ali negativne izkušnje, ker živite na območju Natura 2000?  

 

 

 

Večina anketirancev (78,1 %), ni imela nobenih, ne pozitivnih, ne negativnih izkušenj, ker živi na območju Natura 2000, 11,8 % 

anketirancev poroča o negativnih izkušnjah, 10,1 % pa o pozitivnih. Posameznike, ki so poročali o bodisi pozitivnih ali negativnih 

izkušnjah, smo še nadalje povprašali, za katere izkušnje je šlo.  
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

 Ne, pozitivnih ali negativnih 
izkušenj nisem imel-a 

Da, negativne. Da, pozitivne. 

Moški 
77,3% 14,9% 7,8% 

Ženske 
79,2% 8,2% 12,6% 

Osnovna ali manj 85,7% 7,1% 7,1% 

Poklicna 76,7% 16,3% 7,0% 

Srednja 78,3% 10,9% 10,9% 

Višja, visoka ali več 77,0% 11,5% 11,5% 

18-34 let 
79,5% 5,5% 15,1% 

35-54 let  
77,5% 14,4% 8,1% 

55 in več 

 

80,5% 11,4% 8,1% 

 

* Razlike so statistično značilne po metodi χ2. 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Katere pozitivne izkušnje ste imeli? 

 

Katere pozitivne izkušnje ste imeli? n 

ohranjanje narave 9 

urejena okolica 6 

turizem 5 

osveščanje in obveščanje 3 

subvencije 3 

zaščita živali 2 

neonesnažena voda 2 

razvoj čebelarstva 2 

 

 

Kot najpogostejše pozitivne izkušnje, ljudje naštevajo ohranjanje narave, urejena okolica, razvoj turizma.  

 

 

 

 

 

Katere negativne izkušnje ste imeli? 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

 

Katere negativne izkušnje ste imeli? n 

omejeni dostopi, cestne povezave 7 

nevarnost medvedov 6 

obremenjevanje prebivalcev kraja 4 

omejitev kmetijstva 4 

prepoved gradnje 2 

 

 

Kot najpogostejše negativne izkušnje pa ljudje navajajo omejenost dostopov in cestnih povezav, nevarnost srečanja medveda, 

obremenjevanje prebivalcev kraja, omejevanje kmetijstva, gradnje in gospodarske dejavnosti v regiji.  
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

2.2 LIFE KOČEVSKO  
 

Ste že slišali za projekt LIFE Kočevsko? 

 

 

 

Večina anketirancev (77,8 %) še ni slišala za projekt LIFE Kočevsko.  
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

 Da. Ne. 

Moški 
23,2% 76,8% 

Ženske 
20,6% 79,4% 

Osnovna ali manj 27,4% 72,6% 

Poklicna 25,8% 74,2% 

Srednja 21,8% 78,2% 

Višja, visoka ali več 17,4% 82,6% 

18-34 let 
11,9%* 88,1%* 

35-54 let  
22,4%* 77,6%* 

55 in več 

 

26,1%* 73,9%* 

 

* Razlike so statistično značilne po metodi χ2. 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

Kje ste slišali za projekt LIFE Kočevsko? 

 

Večina anketirancev je za projekt LIFE Kočevsko slišala preko nacionalnih in regijskih tiskanih medijev (26,3 %), na radiu (22,5 %), v 

družini, od prijateljev, znancev (15,2 %).  

26,3% 

22,5% 

15,2% 

7,8% 

7,5% 

7,0% 

4,1% 

3,7% 

2,9% 

2,2% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 

Nacionalnih in regijskih tiskanih medijih. 

Radiu. 

V družini, od prijateljev ali znancev. 

Lokalni televiziji. 

Nacionalni televiziji. 

Na spletu. 

Javnih predstavitvah. 

Ne vem, se ne spominjam. 

Sodelovanje na projektu. 

Drugo. 
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Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

 Nacional
nih in 

regijskih 
tiskanih 
medijih. 

Radiu. Nacionalni 
televiziji. 

Lokalni 
televiziji. 

Na spletu. V družini, 
od 

prijateljev 
ali 

znancev. 

Elektronski 
pošti. 

Javnih 
predstavit

vah. 

Ne vem. Drugo. 

Moški 
28,3% 23,7% 10,0% 15,0%* 0%* 23,3% 1,7% 3,4% 5,1% 5,1% 

Ženske 
30,2% 31,5% 7,5% 3,8%* 18,5%* 13,2% 0% 5,7% 3,7% 7,5% 

Osnovna ali manj 25,0% 37,5%* 11,8% 5,9%  31,3%     

Poklicna 26,1% 47,8%* 4,3% 17,4% 4,3% 13,0%   8,7%  

Srednja 38,3% 17,0%* 8,5% 8,7% 10,9% 14,9%  4,3% 4,3% 8,5% 

Višja, visoka ali 

več 
19,2% 23,1%* 14,8% 3,8% 11,5% 19,2% 3,8% 11,5% 3,8% 11,5% 

18-34 let 
14,3% 33,3%  33,3%* 14,3% 6,7%  6,7%   

35-54 let  
23,1% 25,6% 10,3% 5,1%* 15,0% 17,9% 2,6% 7,7% 7,7% 10,3% 

55 in več 

 

40,7% 27,8% 11,1% 5,6%* 3,7% 20,4%  6,7% 3,7% 3,8% 

 

* Razlike so statistično značilne po metodi χ2. 
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Ali bi se udeležili predavanj ali sodelovali pri projektnih aktivnosti na temo narave na Kočevskem? 

 

 

 

Večina anketirancev (75,4 %) se ne bi udeležila predavanja ali sodelovala pri projektnih aktivnostih na temo narave na Kočevskem.  

 

  

22,5 

75,4 

2,1 

Da. 

Ne. 

Ne vem. 
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Križanje demografskih statistik z vsebinskimi   

 Da. Ne. Ne vem. 

Moški 
23,2% 74,1% 2,7% 

Ženske 
21,7% 76,7% 1,6% 

Osnovna ali manj 13,1% 86,9% 0,0% 

Poklicna 19,1% 79,8% 1,1% 

Srednja 23,8% 74,3% 1,9% 

Višja, visoka ali več 26,0% 70,7% 3,3% 

18-34 let 
21,4%* 75,4%* 3,2%* 

35-54 let  
29,5%* 68,2%* 2,3%* 

55 in več 

 

17,4%* 81,6%* 1,0%* 

 

* Razlike so statistično značilne po metodi χ2. 
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V.   
Priloga – vprašalnik  
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

V. Vprašalnik 

 
 

 
q1    Prosimo vas, če lahko z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas ohranjena/neokrnjena narava, pri 
čemer 1 pomeni, da je to za vas povsem nepomembno in 5, da je to zelo pomembno? 

 
 1   2   3   4   5  

 (Ne vem, 
ne beri)  

1 Pomembnost ohranjene in neokrnjene narave? 1 2 3 4 5 6 

 
q2    Sedaj pa vas prosimo, če lahko z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembno se vam zdi, da družba namenja 
sredstva za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenskega okolja. 1 pomeni, da je to za vas povsem 
nepomembno in 5, da je to zelo pomembno? 

 
 1   2   3   4   5  

 (ne vem-
ne beri)  

1 Pomembnost namenjanja sredstev za ohranjanje živalskih in 
rastlinskih vrst in njihovega življenskega okolja? 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 

$q3==2 ==> q9 

q3    Ali veste kaj pomeni Natura 2000? 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

 
1 Da vem,  
2 Ne, ne vem 

 
q4    Ali vidite Naturo 2000 kot razvojno priložnost ali kot nekaj, kar lokalnemu prebivalstvu prinaša zgolj prepovedi 
in omejitve?  
 
1 Prinaša razvojno priložnost. 
2 Prinaša zgolj prepovedi in omejitve. 
3 Ne vem (anketar ne bere) 

 
q5    Ali veste, da živite na območju Natura 2000? 
 
1 Da vem. 
2 Ne, ne vem. 

 
q6    Ste imeli kakršnekoli pozitivne ali negativne izkušnje, ker živite na območju Natura 2000? Če DA, katere (bodisi 
za pozitivne oz. negativne)?  
 
1 Ne, pozitivnih ali negativnih izkušenj nisem imel-a 
2 Da, negativne.  
3 Da, pozitivne.  

 
 

$q6==3 

q7    Mi zaupate prosim katere pozitivne izkušnje ste imeli? 
 
__________________________________________________________________ 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

 
__________________________________________________________________ 

 

$q6==2 

q8    Mi zaupate prosim katere negativne izkušnje ste imeli? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
q9    Ste že slišali za projekt LIFE Kočevsko?  
 
1 Da.  
2 Ne. 

 
 
 
 
 
 
 

$q9==1 

q10    Kje ste že slišali za projekt LIFE Kočevsko?  
 
1 Nacionalnih in regijskih tiskanih medijih. 
2 Radiu. 
3 Nacionalni televiziji. 
4 Lokalni televiziji. 
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5 Na spletu. 
6 V družini, od prijateljev ali znancev. 
7 Elektronski pošti. 
8 Javnih predstavitvah. 
9 Sejem Narava zdravje 
10 Ne vem, se ne spominjam (ne beri). 
11 Drugo________. 

 
 
q11    Ali bi se udeležili predavanj ali sodelovali pri projektnih aktivnosti na temo narave na Kočevskem? 
 
1 Da,. 
2 Ne. 
3 Ne vem (anketar ne bere). 

 
 
 
Spol    Spol? 
 
1 M 
2 Ž 

 
Izobrazb    Kakšna je stopnja vaše izobrazbe? 
 
1 Osnovna ali manj 
2 Poklicna  
3 Srednja 
4 Višja, visoka ali več 
9 Brez odgovora 
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(LIFE13 NAT/SI/000314) 

 
LetoRoj    Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva (piši celoletnico). 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
Konec    To bi bilo vse, za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo... 
 
1 Konec 

 
 


