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POVZETEK 

V zgodovini se je odnos ljudi do živali spreminjal. Dolgo je veljalo prepričanje, da je 

človek vreden več kot žival. Čez čas pa se je takšno prepričanje spremenilo in živali so 

pridobile širši pomen kot pa samo vir hrane in zaslužka. Vse več ljudi si prizadeva 

izboljšati dobrobit živali, ki je opisana kot stanje, kjer žival živi v sožitju z okoljem. 

Pojem dobrobiti živali se pojavlja v medsebojnem odnosu med človekom in živaljo, v 

povezavi z zaščito živali pred mučenjem ter varovanjem zdravja živali. Pojem dobrobiti 

živali se nanaša predvsem na tiste živali, ki jih ljudje gojijo in vzgajajo v njihovem 

okolju za svoje dobro. Sem štejemo na primer družne, farmske in laboratorijske živali. 

Nanaša pa se tudi na prosto živeče živali, na katere ljudje nimajo neposrednega vpliva, 

ampak je njihova dobrobit in obstoj odvisna od ravnanja ljudi (Uprava Republike 

Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2018). Dobrobit živali 

zagovarja dejstvo, da je treba trpljenje živali preprečiti, stremi po zagotovitvi 

kakovostnega življenja živali ter njene humane smrti. Nanaša se na odnose med ljudmi 

in živalmi, ki jih ljudje v svoji oskrbi obravnavajo odgovorno in humano (Animal 

Welfare: What Is It?, 2017). 

Zakoni na področju zaščite živali so se kar nekajkrat spremenili. V razvitih državah 

sveta je zakonodaja dobro zakonsko urejena, kar kaže na dobro zaščitenost živali pred 

mučenjem, v nerazvitih državah sveta pa zakonov o zaščiti živali ne poznajo oziroma jih 

poznajo v manjši meri (Eadie, 2011). V zakonodaji Republike Slovenije obstaja kar 

nekaj zakonov, ki se nanašajo na zaščito živali. Najbolj aktualen je Zakon o zaščiti 

živali, sledita pa mu Zakon o ohranjanju narave in Odredba o bivalnih razmerah in 

oskrbi prostoživečih vrst v ujetništvu.  

Stališča do narave in živih bitij, ki si jih bodoči učitelji biologije in naravoslovja 

izoblikujejo v času študija, vplivajo v času njihovega opravljanja poklica tudi na učence 

pri pouku. Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje stališč otrok in najstnikov 

do živali. To so spol, starost, lastništvo hišnih ljubljencev in izkušnje z njimi, uživanje 

mesa ter strah do živali (Binngießer, Randler in Wilhelm (2013). V naši raziskavi so 

vzorec predstavljali študenti prvega in četrtega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, 

smer biologija z vezavo kemije ali gospodinjstva. Želeli smo preveriti, kakšna so 

stališča bodočih učiteljev o dobrobiti živali, ali med letniki prihaja do razlik v stališčih o 

dobrobiti živali ter kako na stališča vplivajo spol, prehranske navade in lastništvo 

hišnega ljubljenca. Za raziskavo smo uporabili anketni vprašalnik. Rezultati so pokazali, 

da so stališča bodočih učiteljev naravnana v pozitivno smer, med njimi pa prihaja tudi 

do odstopanj. 

KLJUČNE BESEDE: dobrobit živali, študenti, stališča, bodoči učitelji, pravice živali  



 

 

 

ABSTRACT 

The attitude of people toward animals has been changing throughout the history. For a 

long time, it was believed that people are worth more than animals. In time, though, that 

conviction changed and animals gained in importance, becoming more than just a 

source of food and income. An increasing number of people are trying to promote 

animal welfare, which is defined as a state in which an animal lives in harmony with its 

environment. The notion of animal welfare appears in the context of mutual 

relationships between people and animals, protection of animals from torture, and 

preservation of animal health. The notion of animal welfare pertains predominantly to 

the animals bred and brought up by people for personal gain, e.g. animal companions, 

farm animals, and laboratory animals. It also pertains to free-roaming animals who are 

not directly affected by people but whose welfare and existence still depend on the 

doings of mankind (Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, 

Veterinary, and Plant Protection, 2018). Animal welfare argues that the torture of 

animals has to be stopped and that animals have to be provided with quality living 

conditions and a humane death. It relates to the relationships between people and 

animals taken care of by people in a responsible and humane manner (Animal Welfare: 

What Is It? 2017). 

The legislation on the protection of animals has changed on a number of occasions. In 

the developed countries of the world, the legislation is well enforced, indicating that 

animals are protected against torture; whereas in the underdeveloped countries, animal 

protection is non-existent or is known to a lesser extent (Eadie, 2011). The legislation in 

the Republic of Slovenia comprises a number of legal acts protecting animals. The most 

topical one is the Animal Protection Act, followed by the Nature Conservation Act and 

Order on Living Conditions for and Care of Wild Animals Kept in Captivity. 

The perspectives on nature and living beings that future biology and science teachers 

formed during their studies reflect on their pupils or students during class. There are 

multiple factors that impact the formation of a child’s or teenager’s perspective on 

animals. Among them are gender, age, pet ownership, experiences with pet ownership, 

meat consumption, and fear or animals (Binngießer, Randler, and Wilhelm; 2013). Our 

study sample included freshmen and seniors at the Faculty of Education in Ljubljana 

who are majoring in biology and minoring in either chemistry or household education. 

We aimed to determine the perspectives of future teachers on animal welfare, find 

whether there are any differences between the perspectives of freshmen and seniors, and 

establish how the perspective is affected by gender, dietary habits, and pet ownership. 

The study was conducted by means of a questionnaire. The results have shown that the 

general perspective of future teachers is positive; however, there are some 

discrepancies. 

KEYWORDS: animal welfare, students, perspective, future teachers, animal rights 
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1 UVOD 

Čeprav imamo ljudje in druge živali skupnega prednika, ter da z živalmi sobivamo že 

vse od nastanka človeštva, je še vedno pogosto prisotna miselnost, da je človek s 

svojimi bolj razvitimi možgani vreden več in da si lahko živali podreja sebi v korist, saj 

mu primarno predstavljajo vir hrane. Počasi se je ta miselnost začela spreminjati in 

živali so začele pridobivati širši pomen, kot pa samo vir hrane in zaslužka. Vedno več 

človeške populacije si prizadeva upoštevati dobrobit živali, kar pomeni, kako se živali 

spoprijemajo z življenjskimi pogoji v prostoru, v katerem živijo. Dobrobit živali se 

nanaša na odnose med ljudmi in živalmi ter na dolžnosti, ki jih imamo ljudje, da z 

živalmi v naši oskrbi ravnamo odgovorno in živalim prijazno (Animal Welfare: What Is 

It?, 2017). 

Zaščitniki živali se po vsem svetu borijo za ohranjanje dobrobiti živali in za njihove 

pravice. Predvsem v razvitih državah sveta je namen ljudi, da živalim zagotovijo dobro 

počutje, in sicer tako domačim živalim, živalim v živalskih vrtovih, laboratorijskim 

živalim kot tudi prosto živečim živalim, ki ne živijo v oskrbi ljudi. Pojem dobrobiti 

živali se nanaša na živali, ki živijo v oskrbi ljudi in jih gojijo v svoje dobro 

(laboratorijske, družne in farmske živali) in tudi na živali, na katere ljudje ne vplivajo 

neposredno, ampak je njihova dobrobit in njihov obstoj povezan z ravnanjem ljudi 

(prosto živeče živali) (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin, 2018). 

V slovenskih šolah se pri pouku biologije učitelj zahteva in preverja učinke, ki so 

povezani z znanjem. Najmanj pozornosti pa je usmerjene v stališča, za katera velja, da 

so velikokrat ključnega pomena pri odločanju in delovanju vsakega posameznika 

(Torkar, 2007). Pomembno je, da si bodoči učitelji že v času študija izoblikujejo stališča 

do živih bitij, saj bodo kasneje pri poučevanju vplivali na razvoj stališč učencev. Pri 

urah naravoslovja in biologije učenci razvijajo spretnosti, veščine ter oblikujejo stališča 

in vrednote, zato je zelo pomembno, da jim učitelji omogočijo neposreden stik in 

izkušnje z živimi bitji, saj s tem spodbujajo pozitiven odnos do živali (Vilhar in sod., 

2011). Vlogo in pomen živih bitij učenci preprostejše razumejo, če se z njimi pri pouku 

neposredno srečajo (Shepardson, 2002).  

 

V magistrskem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov raziskali in preverili stališča 

študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, bodočih učiteljev biologije, o dobrobiti 

živali.  

 

 



Drnovšek, D. Stališča bodočih učiteljev biologije o dobrobiti živali. Magistrsko delo. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

 

2 

2 PREGLED LITERATURE  

V teoretičnem delu je predstavljen pregled literature, ki se nanaša na temo magistrske 

naloge. 

 

2.1 ODNOS LJUDI IN ŽIVALI SKOZI ZGODOVINO 

Pozitiven odnos ljudi do narave je ključnega pomena za pro-okoljsko delovanje 

posameznikov in družbe same. Interakcija med ljudmi in živalmi je pomembna 

komponenta moralnega obnašanja in za razumevanje trenutnega položaja ljudi je 

pomembno, da naredimo pregled njenega razvoja skozi zgodovino (Phillips, 2009).  

Prvi in najstarejši dokaz za interakcijo človeka z živalmi v naravi se pojavi v 

prazgodovinski umetnosti paleolitika. Ta kaže, da je bil človek odvisen od živali in je 

najverjetneje živel v strahu pred njimi. Velikokrat je prikazno ubijanje, vendar sovraštva 

ljudi do živali na slikah ni čutiti. V slikah se kaže, da je imel prazgodovinski človek 

spoštovanje do velikih sesalcev, ki jih je lovil, kar mu je tudi pomagalo pri ubijanju. 

Živali niso bile obravnavane kot stvari, ampak kot bitja z dušo (Phillips, 2009). V tem 

času so imele živali za ljudi velik pomen, kar se tudi kaže skozi religijo. Navzoč je bil 

totemizem in animizem. Totemizem pomeni, da je paleolitski človek v živih bitjih in 

rastlinah videl svojega prednika, pri animizmu pa je naravo dojemal kot živo in 

poduhovljeno.  

V poznejšem obdobju, neolitiku, so se pojavile spremembe v odnosu ljudi do narave. 

Neolitski človek je verjel, da naravo obvladujejo dobre in zle sile. Izoblikuje se nova 

miselnost, kjer je narava namenjena človeku, da jo lahko uredi in si jo podredi samemu 

sebi (Kozorog, 2005). 

Z razvojem prvih civilizacij na bližnjem vzhodu in v Evropi je človeštvo ohranilo še 

tesnejši stik z živalmi. Živali so dobile nov pomen, in sicer kot hišni ljubljenčki ali kot 

živina, pojmovane pa so bile tudi za varovanje in lov. Postale so predmet lastnine, kar 

lahko razberemo iz njihovega žrtvovanja bogovom (Phillips, 2009). 

Staroegipčanske civilizacije so častile veliko bogov. Slikovno so jih upodobili s prikazi 

pol človek, pol žival. V slikovno umetnost so vključevali pse, ki so predstavljali lov in 

varovanje lastnine, škorpijone, ki so pojmovani kot kralji, ki napadajo sovražnike in 

varujejo svoje ozemlje ter med drugim tudi mačke, ki so jih redili in jih kasneje 

mumificirali (Phillips, 2009). Status svete živali ni pripadal tistim živalim, ki so bile 

namenjene prehrani. Ubijanje svetih živali je bilo prepovedano. Tisti, ki je ubil sveto 

žival, si je prislužil tudi največjo kazen – smrt. V tem obdobju se prvič pojavi primer 

tako stroge kazni za zaščito živali (Kozorog, 2005). 

V starogrški kulturi so bili ljudje tesno povezani z živalmi, kar se odraža tudi v 

umetnosti. Prav tako so bile razporeditve na nebu oziroma ozvezdja prikazana v obliki 
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živali. V svojo umetnost so vključevali velike sesalce, med njimi je bil največkrat 

upodobljen konj, ki je bil idealiziran kot objekt velike lepote (Phillips, 2009). Ljudje so 

vse pojave v naravi hoteli pojasniti z razumom. V grški kulturi so nastale 4 filozofske 

šole: animizem, vitalizem, mehanični materializem in antropocentrizem. Vsaka od njih 

ima svojo razlago za odnos človeka in živali. 

Pri animizmu gre za prepričanje, da imajo poleg ljudi vse stvari dušo, vključno z 

živalmi, rastlinami, gorami, rekami itd. Vsako bitje se šteje za bitje z dušo, ki človeku 

lahko ponudi dobre ali slabe stvari (What do Animists believe? What is Animism?, 

b.d.). To je sprožilo spoštljiv odnos do živali in s tem tudi prepoved uživanja mesa. 

Pristaš animizma je bil Pitagora, ki je zagovarjal, da imajo tako kot ljudje tudi živali 

dušo. Pristaš druge filozofske šole, vitalizma, je bil Aristotel. Pripadniki vitalizma so 

zagovarjali, da sta si duša in telo medsebojno odvisna. Aristotel je človeka postavil na 

sam vrh hierarhije v naravi in zagovarjal, da manj razumni obstajajo za zadovoljevanje 

potreb bolj razumnih. Tretja filozofska šola, mehanični materializem, je zagovarjala, da 

so ljudje in živali le stroji, brez duše in imajo v družbi enakovreden položaj. 

Zagovorniki antropocentrizma so verjeli, da je vse na svetu ustvarjeno za dobro počutje 

človeka. Pri tem imajo živali funkcijo, da služijo ljudem. Pripadniki animizma, 

vitalizma ter mehaničnega materializma so priznavali in sprejemali podobnosti med 

ljudmi in živalmi, antropocentristi pa ravno obratno, kar je kasneje zagovarjalo tudi 

krščanstvo (Štuva, 2006). 

Miselnost katoliške cerkve trdi, da je bilo vse ustvarjeno iz Boga, v Kristusu in iz 

Kristusa ter da vse, kar obstaja, obstaja z namero čaščenja Boga. Ljudje so bili 

ustvarjeni po podobi Boga, kar jim daje nadvlado oziroma dominanco nad vsemi 

stvaritvami, s katerimi morajo upravljati z ljubeznijo. S katoliškega vidika so živali 

obravnavane kot bitja, ki imajo svojo lastno vrednost. Človek mora to vrednost priznati 

in jo spoštovati ter skrbeti za dobro počutje živali. Čeprav je bilo zaupano človeku, da 

živali vodi in jih uporabi v lastne namene, človek ne sme pozabiti, da je Bog ustvaril 

živali, da najprej služijo v njegovo slavo in šele kasneje za uporabo s strani človeka 

(Brother Faggioni, 2006).  

V 18. stoletju se je izoblikovala nova kazenska zakonodaja. Nanjo so vplivali takratni 

politični dogodki, zelo pomembna deklaracija o človekovih pravicah, osvajanja 

Napoleona Bonaparta idr. Ti so pripomogli k razširitvi francoskih pravnih kodeksov, 

kamor so zagovorniki želeli vključiti tudi zaščito živali, ki so bile obravnavane kot 

lastnina. Takratni Saksonski kazenski zakonik je bil med prvimi, ki je kaznoval zlorabo 

živali (Hardouin-Fugier, 2006). 

V 19. stoletju, natančneje leta 1824, je bila v Angliji ustanovljena prva organizacija za 

zaščito živali. Vzrok za njen nastanek je bila razprava o prepovedi mučenja bikov. 

Kazni, ki so jih določili, so bile odvisne od posamezne države, predvidene pa so bile 

tako denarne kot zaporne kazni (Hardouin-Fugier, 2006). 
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Na začetku 20. stoletja je sodnik na Nizozemskem podal predlog, da bi živalim odvzel 

status lastnine. Pri tem se je oblikoval nov pojem – žival kot pravni subjekt. Ideje o 

zaščiti živali so države začele vključevati v svojo zakonodajo, s tem pa so razne 

organizacije, ki so se borile za pravice živali, na sodišču lahko vložile tožbo. 

Zagovorniki pravic živali so morali skrivati svoje aktivnosti, v Rimski pogodbi iz leta 

1957 pa so bile živali še vedno obravnavane kot kmetijski proizvod. V kasnejših letih so 

države v svojo zakonodajo zopet začele vključevati živali. V Angliji so predlagali pet 

pogojev za dobro počutje oziroma dobrobit živali: hrana in voda, preprečevanje bolečin, 

primerno okolje, preprečevanje poškodb in bolezni, preprečevanje nelagodja in strahu 

ter zmožnost izražanja normalnega obnašanja (Hardouin-Fugier, 2006). 

 

2.2 DOBROBIT ŽIVALI 

Veliko ljudi za izboljšanje dobrobiti živali vloži obilo truda. Nekateri delajo v živalski 

industriji, drugi v zavetiščih, dobrodelnih organizacijah in izobraževalnih ustanovah. 

Delo za živali, v nasprotju z delom z živalmi, zahteva pogum in vsi vpleteni se 

velikokrat srečajo s kritiko tistih, ki si prizadevajo za večje izkoriščanje njihovih živali, 

a za to porabijo majhen delež svoje energije. Velika večina ljudi, katerih preživetje je 

odvisno od uporabe in izkoriščanja živali, čuti odpor do sprememb, ki bi kakorkoli 

vplivale na kratkoročno donosnost njihovih podjetnih dejavnosti, čeprav bi z 

izboljšanjem dobrobiti živali zagotavljali uspešnost svojega dela na trgu in etično 

sprejemljivost njihovega poslovanja na dolgi rok. Dobrobit živali je pojem, kjer 

upravičenci niso ljudje, ampak živali. Znanstvenikov raziskovalcev, ki se ukvarjajo z 

dobrobitjo živali, ni veliko in tudi njihovo delo ni sprejeto in cenjeno kot delo tistih, ki 

delajo v tradicionalnih živalskih disciplinah, kot so na primer zoologija, živinoreja in 

kmetijstvo (Phillips, 2009). 

Dobrobit živali (»animal welfare«) predstavlja željo, da se prepreči nepotrebno trpljenje 

živali, željo po zagotovitvi kakovostnega življenja živali ter njeno humano smrt. 

Opisana je kot stanje, kjer žival živi usklajeno z okoljem (What is Animal Welfare, 

b.d.). Nanaša se na odnose, ki jih ljudje vzpostavijo z živalmi, in na dolžnost ljudi, da 

zagotovijo, da živali v njihovi oskrbi obravnavajo na odgovoren in human način 

(Strand, 2014).  

Beseda dobrobit (»welfare«) izhaja iz starogermanskega jezika, iz besede »velferth«, ta 

pa iz besede »val«, kar pomeni dobro in »fara«, kar pa pomeni potovanje (Phillips, 

2009). 

Izraz dobrobit živali vse pogosteje uporabljajo različne korporacije, veterinarji, 

potrošniki, politiki in drugi. Vendar pa ima za vsakega posameznika ta izraz drugačen 

pomen. V preteklosti in vse do danes so kmetje in veterinarji razumeli dobro počutje 

živali predvsem v smislu telesa in fizičnega okolja, kar pomeni, da ima žival dobro 

zatočišče, hrano in bo zato posledično tudi zdrava, kar bo prispevalo k večji proizvodnji 
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dobrin. Razne raziskave o stališčih o dobrobiti živali so se osredotočile tudi na telo s 

fiziološkimi ukrepi, kot je na primer srčni utrip, da bi lahko preučili, kako se posamezna 

žival spopada z okoljem, v katerem živi. Obstajajo pa tudi omejitve za dobro počutje 

živali samo v smislu njenega telesa. Genetika in okolje, v katerem žival biva, lahko 

ustvarita zaželene fizične rezultate, čeprav je duševno stanje živali ogroženo. Dobrobit 

živali ni odvisna samo od stanja živalskega telesa, temveč so pomemben dejavnik tudi 

občutki živali. V večji meri se vsi, z izjemo nekaterih, strinjamo, da živali prav tako 

čutijo strah, veselje, nelagodje in druga čustva ter afektivna stanja. Načeloma naj bi 

dobro počutje živali temeljilo na njihovih občutkih, ki so se razvili, da bi zaščitili 

primarne potrebe živali (Hewson, 2003). 

Različne raziskave o dobrobiti živali so pomagale pri razumevanju, kako živali občutijo 

in zaznavajo okolje, v keterem živijo, kaj jih vodi k izpolnjevaju svojih fizioloških 

potreb in pri oblikovanju določenih vzorcev vedenja. 

John Webster, priznani profesor na Univerzi v Bristolu ter priznani raziskovalec na 

področju dobrega počutja in dobrobiti živali, je razvil preprosto in razumljivo 

opredelitev o dobrobiti živali. Dobrobit živali je opredelil kot žival, ki je v svojem 

okolju sposobna čutiti, da se izmika primerom, ki povzročajo trpljenje, ter da pri tem 

ohranja svojo dobro formo. Njegova definicija je takšna: 

 

 

 

 

Pri tej definiciji dobra forma pomeni fizični del dobrobiti živali. Tu gre za odsotnost 

bolezni, poškodb in drugih fizičnih dejavnikov, ki kakorkoli vplivajo na zdravje živali. 

Plat dobre forme je pomembna v primerih, ko so težave neposredno povezane z 

načinom vzreje živali. Dobro počutje pa pomeni psihično oziroma mentalno stran 

dobrobiti živali, kot so strah, veselje, zadovoljstvo, trpljenje (Webster, 2000). Če so 

ustrezni pogoji za dobro in ugodno življenje živali zagotovljeni, lahko predpostavljamo, 

da je dobro počutje živali kakovostno. Dobrobit živali pa je v celoti popolna takrat, 

kadar so zadoščeni tako mentalni oziroma psihični dejavniki kot fizični dejavniki. Ker 

pa zunanje vedenje živali pogosto ne pokaže dejanskih čustev in občutenja živali, je 

velikokrat oteženo sklepati, če so živali prizadete in če je njihovo dobro počutje 

zagotovljeno (Dobeic, 2012). Webster (2005) je občutenje definiral kot čustva, ki so 

pomembna. Žival, ki čuti, ima motivacijo, da se izogne primerom, ki povzročijo 

trpljenje in se pri tem trudi oblikovati stanje, v katerem se počuti varno in dobro. 

Zmožnost, da žival lahko občuti, se je razvila kot orodje za preživetje in biološki fitnes. 

Žival, ki lahko občuti, se na določeno stvar ne odzove samo s fizičnim odzivom, ampak 

izrazi tudi svoja čustva (Siard in Banič, 2005).  

DOBRA FORMA + DOBRO POČUTJE = DOBROBIT ŽIVALI  
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2.2.1 FARMSKE ŽIVALI 

V preteklosti so bile farmske živali obravnavane drugače kot v sedanjem modernem 

svetu. V trendu so bile predvsem družinske kmetije, kjer so se živali prosto pasle na 

pašnikih in so zadostovale le potrebam njihovih skrbnikov (Farm animals, 2017). V 

zadnjem času pa se je živinoreja zelo povečala in hitro razširila zaradi hitre rasti 

prebivalstva, ki ji je pomembna predvsem nizka cena živalskih izdelkov (Eadie, 2011). 

Predvsem prevladujejo industrializirane kmetije, kjer živalim ne pripisujejo nikakršnih 

čustev in občutenj, temveč jih lastniki dojemajo kot proizvodne predmete, ki dajejo 

dobiček. Več kot 50 milijard goveda, piščancev, prašičev, ovac, koz, puranov, gosi in 

rac je letno vzrejenih za prehrano ljudi po vsem svetu. Življenje farmskih živali 

vključuje vzrejo, transport in na koncu zakol. Od vsakega lastnika posebej pa je 

odvisno, ali z živaljo ravna humano ali ne. V zakonodaji so zapisani vsi splošni pogoji 

za rejo živali. Kmetje, torej lastniki živali, morajo spoštovati dobrobit živali in delovati 

v skladu z njo. Živalim mora biti omogočeno prosto gibanje, kjer imajo dostop do sveta 

izven hleva in dostop do svežega zraka ter se med seboj lahko družijo. Lastniki morajo 

preprečiti kakršnekoli dejavnike, ki bi živali prizadeli in jim povzročili škodo (bolezni, 

poškodbe, bolečine) (Pravilnik o zaščiti rejnih živali, 2010). Čeprav so živali vzrejene 

izključno za prehrano ljudi, se morajo njihovi lastniki truditi, da jim omogočijo 

kakovostno življenje in s tem tudi dobro počutje (Farm animals, 2017). 

2.2.2 POSKUSNE ŽIVALI 

Vse študije in raziskave, ki jih znanstveniki pridobijo z raznim eksperimentiranjem na 

živalih, so zelo pripomogle k razvoju znanosti. Veda, ki se ukvarja z laboratorijskimi 

živalmi, je multidisciplinarna in se ukvarja z biološkimi in fiziološkimi komponentami 

poskusnih živali, z njihovo rejo, mikrobiološko ter okoljsko standardizacijo. Pomembna 

je za znanstvenike, ki se ukvarjajo s poskusi na živalih, še posebej pri načrtovanju le-

teh. Pri tem je zelo pomembna pozornost in skrb za zaščito, varnost in zdravje živali, ki 

ga narekuje zakonodaja, ki določa osnovne zakone in pravila, ki jih je treba upoštevati 

pri delu s poskusnimi živalmi. Pri tem si prizadevajo za dvig kakovosti poskusov, ter da 

je zagotovljeno dobro počutje živali. V veljavni zakonodaji Republike Slovenije je 

določeno, katere živali se lahko uporabljajo za izvajanje poskusov. Večji del 

laboratorijskih živali, nad katerimi se izvajajo poskusi, predstavljajo glodavci (miši in 

podgane). Seveda pa se pri poskusih pojavljajo tudi druge vrste živali. To so na primer 

poskusi na vinski mušici, ki so v zadnjem času zelo prispevali k napredku v živalski 

genetiki. Uporaba nekaterih živali je dovoljena samo v posebnih primerih. To velja za 

pasavca, ki je občutljiv na vrsto bakterije, ki pri ljudeh povzroča gobavost (Kubale, 

2012).  

2.2.3 KATEGORIJE STALIŠČ DO ŽIVALI 

Eden od začetnikov raziskovanja stališč ljudi do živali je bil Kellert (1984). V svojih 

raziskavah je opredelil deset dimenzij stališč. 
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Dimenzije stališč do živali: 

a) NATURALISTIČNA: V ospredju je interes in naklonjenost do prostoživečih 

živali. 

b) EKOLOŠKA: Pomeni osredotočanje na skrb za okolje kot sistem ter skrb za 

medsebojne odnose med prostoživečimi živalmi in naravnimi habitati. 

c) HUMANISTIČNA: V ospredje se postavljata interes in naklonjenost 

posameznim živalim. Sem štejemo domače živali, ljubljenčke. 

d) MORALNA: Predstavlja skrb za ustrezno zdravljenje živali, z odločnim 

nasprotovanjem izkoriščanja in krutosti do živali. Nasprotuje kakršnikoli 

uporabi živali, ki bi temeljila na izkoriščanju, ki bi pomenilo trpljenje ali smrt 

(lov, eksperimenti v laboratoriju). 

e) ZNANSTVENA: Ljudem je pomemben interes do pravilnega biološkega 

delovanja živali ter interes do fizičnih lastnosti živali. 

f) ESTETSKA: V ospredje se postavlja interes do umetniških in simboličnih 

značilnosti živali. 

g) UTILITARNA: Pomembna je skrb za materialno vrednost živali. V ospredju je 

korist ljudi, zato podpira tudi takšne dejavnosti ljudi, ki bi lahko škodovale 

živalim. 

h) DOMINIONISTIČNA: Ljudem je pomemben nadzor in velika nadvlada nad 

živalmi. 

i) NEGATIVNA: Aktivno izogibanje živalim zaradi občutka strahu pred njimi. 

j) NEVTRALNA: Ljudje se pasivno izogibajo živalim zaradi občutka ravnodušja 

in pomanjkanja zanimanja za njih (Kellert, 1984). 

 

2.3 PRAVICE ŽIVALI 

Pravice živali (»animal rights«) predstavljajo filozofsko prepričanje, da mora vsaka 

žival imeti svoje pravice. Najbolj pomembna je pravica do življenja, in sicer brez 

kakršnegakoli človeškega posredovanja, pri tem pa je bistveno, da končna smrt živali ni 

v človeških rokah (What is Animal Welfare, b.d.). 

Ko govorimo o pravicah, mislimo predvsem in samo na človekove pravice. Zapisane so 

v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je sprejela in razglasila Generalna 

skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948. Vsaka država ima človekove pravice 

zapisane v svojih ustavah ter v posameznih zakonih. Na žalost pa še vedno ne obstaja 

dokument s splošno zapovedjo pravic, ki bi jih podelili živalim, kot je to splošna 

deklaracija človekovih pravic za ljudi (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948). 

 

Kadar se začne razprava o pravicah živali, nastane kar nekaj dilem. Poraja se vprašanje, 

v čem se živalske pravice sploh razlikujejo od človeških. Težko je začrtati mejo, ki 

ločuje med pravicami ljudi in izkoriščanjem živali. Težava nastane tudi v uveljavljanju 

pravic živali, saj jih same ne morejo uveljavljati. Dejstvo je, da smo ljudje tisti, ki 

določimo pravice živalim in ne obratno. Pravice, ki jih imajo živali, so dejansko 
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ugodnosti, ki jim jih podelimo ljudje. Ljudje, ki sodelujejo v boju za pravice živali, 

verjamejo, da živali niso last ljudi in jih ne smemo izkoristiti, kot se nam zazdi, ne glede 

na to, za kateri namen jih hočemo uporabiti; za hrano, zabavo, poskuse ali obleko 

(Phillips, 2009). 

 

Ob zavzemanju za pravice prikrajšanih ljudi je bila pozornost socialne družbe vedno 

bolj osredotočena na živali. Organizacija za zaščito živali je bila ustanovljena v 

Združenem kraljestvu leta 1824, ko so filozofi in kritiki pisali o svoji zaskrbljenosti 

glede ravnanja z živalmi. Njihove teorije so spodbudile nove družbene organizacije in 

gibanja ter s tem povzročile močno aktivnost politike. Gibanje proti krutosti do živali je 

temeljilo na predpostavki, da živali zaslužijo zaščito šele, ko pri tem ne gre za ogrožanje 

človekovih interesov. Živali so tako ostale manjvredna bitja (Singer, 1985). Kljub temu 

pa se glavne aktivnosti za izboljšanje dobrega počutja živali niso začele resno odvijati 

vse do poznega 20. stoletja (Phillips, 2009). 

Ključni prelom v zgodovini gibanja za pravice živali je naredil filozof Peter Singer, ki je 

postavil temelje s svojo knjigo Animal Rights. V njegovem kasnejšem delu Animal 

Liberation je predstavil osnovne koncepte filozofije za etično ravnanje z živalmi. 

Teorije je razvil po načelu enakosti, kjer se je bolj ali manj zavzemal za enako resno 

obravnavo vseh živih bitij in za odpravo mučenja živali ter njihovega trpljenja. Menil je, 

da če je moralno sporno, da se ljudem povzroča trpljenje, bolečina in smrt, potem je 

takšno ravnanje moralno sporno tudi pri živalih (Kozorog, 2005).  

Ljudje smo si z živalmi zelo podobni, saj je človek z njimi evolucijsko povezan in ima 

živalim podoben tudi genski zapis. Ker vsa živa bitja čutimo, smo ljudje živalim 

podobni tudi v tem. Živali lahko občutijo bolečino, užitek in se učijo tako kot ljudje. Do 

razlik pa pride v miselnosti in v interesih. Misleč človek v svojem socialnem okolju 

potrebuje raznorazne pravice ter dolžnosti in velika večina le-teh živalim ne koristi (npr. 

pravica do veroizpovedi). Osnovna pravica, ki bi jo morale živali imeti, je pravica do 

enake obravnave (Ulrih, 2015). 

Simbiotično razmerje med živalmi obstaja in bo obstajalo tudi v prihodnosti. Tak odnos 

potrjuje, da ljudje diktirajo in v določeni meri omejujejo osnovne dobrine živalim, 

vendar pa kljub vsemu človek živalim, ki jih ima v oskrbi, zagotavlja primerne pogoje 

za življenje, saj jim nudi hrano, varnost in s tem tudi zdravje (Ulrih, 2015).  

 

Zaradi zaskrbljenosti o mučenju živali in njihovih pravicah se po vsem svetu širijo in 

uveljavljajo organizacije o zaščiti pravic živali. Glavne organizacije so pridobile več kot 

milijon podpornikov in s tem je tudi njihov proračun kar precej narasel. Poleg zakonitih 

organizacij pa obstajajo tudi aktivistične skupine boja za pravice živali, ki pa podpirajo 

nezakonita dejanja, čeprav pri tem zahtevajo, da to ne sme škodovati ostalim ljudem ali 

živalim. Njihov cilj je osvoboditi živali iz mest, kjer se nad njimi izvaja nasilje, kot so 

laboratoriji, farme, kjer pridobivajo krzno in farme, kjer so živali namenjene zakolu za 

pridobivanje mesa ter jih poslati na območja, kjer lahko živijo na varen način. Poleg 
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tega pa poskušajo povzročiti gospodarsko škodo ljudem, ki imajo različne koristi z 

uporabo živali in s tem javno oznaniti ljudem, kakšne so okoliščine, v katerih živali 

živijo (Phillips, 2009). 

2.3.1 SVOBOŠČINE DOBROBITI ŽIVALI 

Žival mora imeti v svojem življenjskem prostoru dovolj svobode gibanja, da lahko 

normalno leži, vstane, raztegne svoje okončine. Strokovni svet za zaščito rejnih živali, 

Farm Animal Welfar Council, je v Veliki Britaniji določil pet pogojev za načelo 

dobrobiti živali, znanih tudi kot pet svoboščin. Namenjene so za dobro počutje vseh 

živali, farmskih in laboratorijskih (Kubale, 2012). 

1. Hrana in voda (freedom from hunger and thirst) – živalim mora biti zagotovljena 

sveža hrana in voda, kar pripomore k zagotavljanju zdravja in vitalnosti. 

 

2. Primerno okolje (freedom from discomfort) – živalim mora biti zagotovljeno 

ustrezno okolje za bivanje, zavetje in prostor, namenjen počivanju.  

  

3. Preprečitev poškodb, bolečin in bolezni (freedom from pain, injury or disease) – 

živalim morajo biti zagotovljeni preventivni pogoji za zdravljenje oziroma 

postavitev hitre diagnoze in zdravljenje. 

 

4. Preprečitev strahu in stresa oziroma neugodja (freedom from fear and distress) – 

živalim morajo biti zagotovljene ustrezne razmere, ki preprečujejo psihično 

trpljenje.  

 

5. Možnost izražanja normalnega obnašanja (freedom from express normal 

behaviour) – živalim mora biti zagotovljenega dovolj prostora, ustrezna oprema 

ter družba iste vrste živali.  

 

Uporaba vseh petih svoboščin zagotavlja osnovo izobraževanja za ravnanje z živalmi 

pri človeku, uporabljajo pa se lahko tudi kot kazalo za merjenje pravnega varstva živali. 

Predlagali so, da bi morali vsako kršitev katerekoli svoboščine upoštevati kot 

povzročitev trpljenja živalim. Med svoboščinami oziroma pogoji ni meje, ki bi jih 

ločevala, ker se vse med seboj prepletajo in se dopolnjujejo. Četrta in peta svoboščina 

sta težje določljivi kot prve tri, saj vsebujeta tudi etični vidik. Peta svoboščina pravi, da 

moramo živalim zagotoviti izražanje oblik obnašanja, s katerim zadostijo svojim 

lastnim potrebam, vendar to ne pomeni, da je njihovo obnašanje isto kot obnašanje v 

naravi. Lahko se zgodi, da je dobro počutje živali v naravnem okolju, brez prisotnosti 

človeka, velikokrat ogroženo s strani prvih štirih svoboščin (Phillips, 2009; Siard in 

Banič, 2009). 
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2.3.2 WORLD ANIMAL PROTECTION 

World Animal Protection (WAP) je svetovna nevladna organizacija, ki se bori za 

pravice in zaščito živali in deluje na petih središčih sveta, ki pokrivajo Afriko, Severno 

in Južno Ameriko, Azijo in Evropo. Prizadevajo si, da bi Združeni narodi sprejeli 

univerzalno deklaracijo o dobrobiti živali (UDAW – Universal Declaration on Animal 

Welfare). Vizija organizacije World Animal Protection je »svet, kjer živali živijo brez 

trpljenja«. Da bi jo pripadniki te organizacije dosegli, delujejo v skladu s štirimi 

osnovnimi načeli.  

PRVO NAČELO 

Trud, da so živalim omogočeni dobri pogoji za preživetje. To pomeni, da jim je 

omogočena skrb za zdravje in da so zmožne izraziti svoje naravno vedenje. 

DRUGO NAČELO 

Ker se zavedajo, da imajo živali možnost občutenja, so čustva postavljena v središče 

delovanja organizacije. Kakršnokoli trpljenje živali ni sprejemljivo. 

TRETJE NAČELO 

Delo organizacije temelji na trdnih dokazih, ki izhajajo iz kombinacije izkušenj 

veterinarjev, znanstvenih raziskav ter strokovnega znanja. 

ČETRTO NAČELO 

Pomembno je ponuditi pomoč ljudem, ki pomagajo živalim. Zato se je treba zavzemati 

za oblikovanje novih partnerskih organizacij in posameznikov ter spodbujati kampanjo, 

da bi čim več ljudi prepričali k zaščiti živali (World Animal Protection, 2016).  

Osnovne pravice, ki bi jih živali morale imeti, so: 

‒ pravica do svobodnega življenja v okolju, v katerem živijo, 

‒ pravica do življenja, 

‒ pravica do reprodukcije, 

‒ pravica do življenja, ne da bi ljudje izvajali krutost nad njimi, 

‒ pravica do izražanja normalnega vedenja. 

Nekatere posameznike, ki so pripravljeni žrtvovati svoje interese, da zaščitijo živali, 

ljudje vidijo kot fanatike. Vendar pa se kljub vsemu vse več ljudi zaveda trpljenja, ki ga 

nekatere živali posledično doživljajo zaradi ljudi in si ga prizadevamo v večji meri 

zmanjševati (Leslie in Sunstein, 2007). V anketi iz leta 1995 se je tako dve tretjini 

Američanov strinjalo z naslednjo izjavo: »Pravica živali, živeti brez trpljenja, mora biti 

prav tako pomembna kot pravica človeka, živeti brez trpljenja« (Leslie in Sunstein, 

2007, 118). Ta izjava nakazuje, da je mnenje javnosti usmerjeno v to, da bi morale 

institucije odpravljati trpljenje in mučenje živali ter jim priznavati pravice. Čeprav 
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večina ljudi meni, da je kakršnokoli mučenje in trpljenje živali v družbi nesprejemljivo, 

nekateri vseeno sodelujejo v poskusih, kjer se izvaja trpljenje živali (Leslie in Sunstein, 

2007). 

 

2.4 ZAKONODAJA O ZAŠČITI ŽIVALI 

Na območju celotne Evrope so vse od srednjega veka pa do 19. stoletja izvajali 

eksperimente nad živalmi. Takratna zakonodaja se ni ukvarjala z vedenjem ljudi do 

živali, četudi je bila krutost na višku. V roku zadnjih dveh stoletij je v zakonodaji držav 

po vsem svetu prišlo do pomembnih sprememb na področju zakona o zaščiti živali. 

Obstoj obširne zakonodaje v razvitih državah kaže na to, da so na tem območju živali 

dobro zaščitene pred mučenjem. Če pa zakone pregledamo bolj natančno in podrobno, 

lahko razberemo, da v resnici ni tako, saj so nekatere kategorije živali izločene iz 

splošnih določb zakonodaje o zaščiti živali. Sem štejemo živali v domači oskrbi, živali, 

ki jih uporabljajo v eksperimentalne namene, ter škodljivce (Eadie, 2011). 

Čeprav živimo v moderni in razviti dobi, pa je vseeno v nerazvitih državah zakonodaja 

o zaščiti živali zelo slabo zastopana ali pa je celo ni. Spodnji zemljevid prikazuje 

zakonodaje o zaščiti živali v državah sveta.   

 

Slika 1: Zakonodaja o zaščiti živali po svetu (Global animal law, b.d.)  
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Države, kjer ne poznajo in nimajo zakonodaje o zaščiti živali, so obarvane s sivo. Z 

zeleno obarvane države imajo osnovne nacionalne zakone, kot sta zakon proti krutosti 

in novo zakonodajo o dobrobiti živali. Z rumeno obarvane so države z nacionalno 

odredbo o civilnem kodeksu, ki živali podeljujejo nov status obravnave. Svetlomodra 

barva nakazuje države, ki imajo splošni nacionalni zakon in pokrajinsko odredbo o 

civilnem zakoniku, ki daje živali nov status obravnave, temno modra barva pa prikazuje 

države z nacionalno zakonodajo in nacionalno odredbo o civilnem zakoniku. 

Klavzula civilnih zakonikov živalim podeljuje nov status obravnave, saj priznavajo 

mentalno stran živali, čustva in občutenje in jih ne obravnavajo več kot stvar oziroma 

predmet. Še vedno pa ostajajo stvar premoženja. 

Države, obarvane s svetlo vijoličasto barvo, imajo osnovni nacionalni zakon in 

pokrajinsko ali lokalno ustavno načelo, s temno vijoličasto pa so obarvane države, ki 

imajo osnovno nacionalno zakonodajo in nacionalno ustavno načelo. Ustavna načela so 

ključne klavzule, ki priznavajo dolžnost države in njenih državljanov do živali. Z rdečo 

označene države, kamor spada Evropa, pa so države s splošno nacionalno zakonodajo, 

imajo nacionalno odredbo o civilnem zakoniku, ki daje živalim nov status obravnave ter 

tudi pomembno nacionalno ustavno načelo (Global animal law, b.d.).  

2.4.1 ZAKONODAJA O ZAŠČITI ŽIVALI V SLOVENIJI 

V ustavi države Republike Slovenije obstaja kar nekaj splošnih zakonov, ki se nanašajo 

na zaščito živali. 

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE (Uradni list RS, št. 46/14) 

 

V 1. členu Zakona o ohranjanju narave je zapisano, da se s tem zakonom določa 

ohranjanje biotske pestrosti in raznovrstnosti, in sicer s ciljem, da prispevamo k 

ohranjanju narave.  

Varstvo živali je urejeno z raznoraznimi ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti. Po 

določbi tega zakona je prepovedano vsako iztrebljanje, zmanjšanje habitata ali namerno 

slabšanje življenjskih razmer živali ali rastline. Vsaka poškodba, namerna odtegnitev iz 

narave, vznemirjanje ali ubijanje živali in rastlin je prav tako prepovedano. Živali so 

pod posebnim okriljem in varstvom države in vsaka žival, ki je odvzeta iz naravnega 

okolja, postane lastnina posameznika, ki jo je vzel iz narave pod upoštevanjem pogojev, 

ki jih je določil zakon (12., 13., 14. člen, Zakon o ohranjanju narave, 1999). 

V 19. členu tega zakona je zapisano, da je živali domorodnih in tujerodnih vrst 

prepovedano zadrževati v ujetništvu. Če pa hoče oseba živali zadrževati v ujetništvu, 

kot so to npr. živalski vrtovi, akvariji, terariji, vivariji, z namenom, da so na ogled širši 

javnosti in namenjene izobraževanju, pa mora za to pridobiti soglasje ministrstva. Pri 

tem mora oskrbovanec upoštevati ustrezne bivalne pogoje, namenjene živalim (20. člen, 

Zakon o ohranjanju narave, 1999). 
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ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI (Uradni list RS, št. 38/13) 

Zakon o zaščiti živali je bil v Republiki Sloveniji sprejet 3. 12. 1999, do danes pa se je 

kar nekajkrat spremenil. Državni zbor je na seji 24. 4. 2013 potrdil spremenjen Zakon o 

zaščiti živali.  

Vsebina 1. člena tega zakona določa odgovornost posameznika ali organizacije, da 

zaščitijo živali. To pomeni, da zaščitijo njihovo življenje, dobrobit oziroma dobro 

počutje živali ter poskrbijo za ustrezno ravnanje z živalmi. Določa tudi, kaj se šteje pod 

mučenje živali, katera ravnanja se štejejo pod mučenje živali in kateri eksperimenti in 

posegi na živalih so prepovedani, kakšne pogoje je treba upoštevati pri reji živali, pri 

njihovem prevozu, izvajanju poskusov na živalih ter pri njihovi usmrtitvi. Zakon določa 

tudi kazni za kakršnokoli kršitev tega zakona.  

 

3. člen določa, da ne sme nihče brez utemeljenega razloga povzročiti trpljenja, bolezni 

ali smrti živali.  

V 4. členu je utemeljeno, kaj pomeni mučenje živali. To je vsako naklepno ravnanje, ki 

živali povzroči bolečino in poškodbo, izvajanje ponavljajočega se trpljenja nad živaljo, 

ogrožanje njenega zdravja ter nepotrebna in neprimerna usmrtitev. 

34. člen predpisuje, kakšne pogoje mora izpolnjevati društvo na področju zaščite živali, 

da pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu. Imeti mora več kot 30 članov, 

delovati mora s cilji Zakona o zaščiti živali ter se udeležiti izobraževanj s področja 

dobrobiti živali. 

38. člen Zakona o zaščiti živali iz leta 2013 določa, da ministrstvo izbere strokovnjake 

na področju živali, ki delujejo v skladu z zaščito pravic živali. To imenuje strokovni 

svet, ki ga sestavljajo različne stroke, kot so veterinarska, medicinska ter zootehnična 

smer. Pripadniki strokovnega sveta predlagajo aktivnosti na področju zaščite živali in 

podajo nove predloge pri pripravi novih pravil o zaščiti živali (Zakon o zaščiti živali, 

2013). 

ODREDBA O BIVALNIH RAZMERAH IN OSKRBI PROSTOŽIVEČIH VRST 

V UJETNIŠTVU (Uradni list RS, št. 90/01) 

Ta odredba po njenem 3. členu določa, da se oskrbnik živali obvezuje, da živali 

zagotovi primeren življenjski prostor, v katerem žival biva. Lastnik živali se obvezuje in 

je dolžan poskrbeti za svojo žival tudi takrat, ko ta ni v njegovi oskrbi. Če pa žival v 

njegovi odsotnosti izroči osebi, ki zanjo skrbi in ji zagotavlja primerne življenjske 

pogoje, pa lastnik živali ne odgovarja za zagotavljanje primernih življenjskih razmer. 

Da je zagotovljena dobrobit živali, morajo živali imeti ugodne pogoje za življenje in 

živeti v dobro oskrbovanem prostoru. 
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Po 4. členu Odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi prostoživečih vrst v ujetništvu so 

bivalne razmere ugodne, če: 

‒ ima žival za svoje ugodno življenje dovolj prostora v okolju, v katerem je 

nastanjena in ji ne primanjkuje osnovnih pogojev za življenje; 

‒ ima žival v prostoru, kjer biva, zagotovljene fiziološke in biološke potrebe, kar 

pomeni, da ima dovolj svetlobe, primerno temperaturo, zračnost, vlažnost, malo 

dejavnikov, ki povzročajo hrup; 

‒ ima žival v prostoru, kjer je nastanjena, ločeno nastavitev z drugimi živalmi, ki bi ji 

povzročile poškodbe, brejost ali celo smrt.  

V izobraževalnem oziroma pedagoškem spektru je učitelj tista oseba, ki skrbi za živali, 

za njihovo zaščito in dobrobit.  

Oseba, ki skrbi za živali, torej učitelj, mora tako zagotoviti, da je za živali primerno 

poskrbljeno. Vsak dan mora poskrbeti za kontrolo počutja živali, za primerno hrano in 

vodo, za čistočo bivalnega prostora (kletka), kjer se uporabljajo takšna čistila, ki za 

žival niso nevarna (Odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi prostoživečih vrst v 

ujetništvu, 2001). 

 

2.5 ORGANIZMI PRI POUKU NARAVOSLOVJA IN BIOLOGIJE V 

OSNOVNI ŠOLI 

Učitelji naravoslovja in biologije morajo pri svojih učnih urah učencem omogočiti 

neposredne stike z živimi organizmi. Namen pouka pri predmetu naravoslovja in 

biologije je pri učencih doseči, da razumejo osnovne principe delovanja živega ter 

delovanje in razvoj živih sistemov (Vilhar in sod., 2011). Žive živali pri poučevanju 

naravoslovja in biologije naj bi uspešno vplivale na učence in njihovo razmišljanje o 

živalih in pri gradnji pozitivnega odnosa do njih. Kakovost takšnega posredovanja 

informacij naj bi bila veliko boljša kot pa tiste, ki jih učenci pridobijo iz drugih virov 

(Lock in Alderman, 1996). 

2.5.1 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE 

Osrednji cilj pri predmetu naravoslovja je, da učenci z različnimi metodami in pristopi 

dojemajo in oblikujejo naravoslovne koncepte, ki predstavljajo osnovo za razumevanje 

raznoraznih naravnih pojavov. Učenci s tem pridobijo vpogled v povezanost med živo 

in neživo naravo in delovanjem živih in neživih sistemov v naravi. Pri tem se pri 

vsakem posamezniku oblikujejo odnosi in stališča do naravnega okolja in sebe. V 

šestem razredu se naravoslovje izvaja v obsegu 70 ur, v sedmem pa v obsegu 105 ur 

(Vilhar in sod., 2011). 
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2.5.2 UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO  

Pri učnih urah biologije je temeljni cilj, da učenci osvojijo dojemanje temeljnih 

principov delovanja živega. Spoznajo sestavo, delovanje in razvoj živih sistemov na 

različnih stopnjah. Namen pouka biologije je, da prispeva k povečanju dobrobiti 

človeštva in pomaga pri ohranjanju narave. Pomembno je, da pouk pri biologiji pri 

vsakem posamezniku razvija in oblikuje analitično in racionalno razmišljanje. Pri tem 

se bodo učenci naučili ohranjati biodiverziteto ter pravilno in odgovorno ravnati z in v 

naravi. V osmem razredu učne ure biologije obsegajo 52 ur, v devetem razredu pa 64 ur 

(Vilhar in sod, 2011). 

Vse več je podanih raziskav, da učenci ob srečanju z živimi organizmi občutijo 

negativno reakcijo. Vsak neprijeten občutek ob srečanju z živaljo je lahko ovira tako za 

učenca kot za učitelja, saj se učenci negativno odzovejo na dejavnosti, ki jim dajejo 

neprijeten občutek, pri tem pa posledično ovirajo učitelja in njegovo poučevanje. 

Občutek strahu in gnusa do živih organizmov lahko pri učencih postane velika težava, 

saj lahko negativno vplivata na dojemanje in učenje vsebin iz naravoslovja in biologije 

(Bixler in Floyd, 1999). 

STALIŠČA  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je stališče obravnavano kot pojem, ki 

določuje merilo za presojo nečesa. 

Stališča se obravnavajo kot pojem, ki pomeni občutja, osnovana na prepričanjih, ki 

določajo odzive ljudi na določene predmete, ljudi ali dogodke. Stališča lahko vodijo 

dejanja ljudi, lahko pa tudi sama dejanja vplivajo na stališča. Stališča so zgrajena iz treh 

komponent, in sicer iz prepričanj, občutkov in vedenj. Prepričanja, ki jim lahko 

pripišemo tudi ocenjevalno vrednost, so tista komponenta, ki omogočajo povezovanje 

med predmetom stališča in njegovimi lastnostmi. Občutki so tista komponenta, ki jih 

izzove predmet stališča in so lahko ugodni ali neugodni. Tretja komponenta pa so 

vedenja, ki se definirajo kot približevanje ali pa umik od predmeta stališča. Če so vse tri 

komponente naklonjene predmetu stališča, trikomponentni model predpostavlja, da 

imajo ljudje pozitivno naravnana stališča ali obratno (v Tomažič, 2010). Zato je 

pomembno, kakšna stališča in empatijo do živali čuti učitelj in kako to naprej predaja 

svojim učencem. Namen učnih načrtov v Sloveniji je, da učenci z urami naravoslovja in 

biologije pridobijo čim večje število izkušenj z različnimi organizmi in okoljem, v 

katerem živijo. Če so učenci z živimi organizmi v stiku dalj časa, imajo z njimi 

pozitivne izkušnje in se na njih čustveno navežejo (v Tomažič, 2008). 

S spoznavanjem organizmov učenci pridobivajo izkušnje in oblikujejo pozitivna čustva 

do njih, kar pa vodi v izoblikovanje pozitivnih stališč in pozitivnega odnosa do 

organizmov (Tomažič, 2008). 
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Interakcije med človekom in živaljo vplivajo na odnos do živali, ki je lahko pozitiven 

ali negativen. Treba je upoštevati, da je zelo težko preusmeriti odnos do tistih živali, ki 

se jih posamezniki bojijo, in sicer iz negativnega na pozitivnega. Strah, ki ga 

posamezniki izrazijo pred živalmi, največkrat deluje kot odziv na grožnjo telesne 

poškodbe, gnus pa sam po sebi deluje kot sredstvo zaščite pred okužbo. Včasih lahko 

strah deluje kot spodbuditev gnusa, lahko pa je tudi obratno, da gnus deluje kot 

spodbuditev strahu (Tomažič, 2017). 

Poznamo različne vrste fobij, vendar so fobije pred živalmi med najpogostejšimi in 

najbolj obstojnimi. Davey idr. (1998) so glede na strah živali razvrstili v tri skupine: 

‒ »fear-relevant animals« ‒ živali, ki lahko povzročijo poškodbe in bolečine 

(volkovi, pajki, kače); 

‒ »disgust-relevant animals« ‒ živali, ki so povezane z boleznimi in okužbami ali 

pa imajo značilnosti, ki razvijejo gnusobo (sluzaste živali); 

‒ »fear-irrelevant animals« ‒ živali, ki ne spodbudijo občutka strahu (udomačene 

živali; pes, mačka, krava). 

Izobraževanje lahko opredelimo kot enega izmed najpomembnejših dejavnikov pri 

oblikovanju pozitivnih stališč do živali. V izobraževalnih ustanovah učitelje spodbujajo, 

da v svoj program vključujejo žive živali in tako pripomorejo k oblikovanju pozitivnih 

stališč do živali pri učencih (Tomažič, 2017). Zaposleni v izobraževalnih institucijah 

lahko naredijo več, kot pa le poučujejo o živalih in o okolju, v katerem živali živijo. 

Wagler (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da stališča bodočih učiteljev vplivajo na  

vključevanje informacij različnih vrst živali v pouk. Če so stališča do živali pozitivna, 

jih bodo učitelji v svoje poučevanje vključevali v večji meri. Obratno pa velja, če ima 

učitelj do živali negativna stališča. Ta pripomorejo k manjši meri vključevanja živalskih 

vrst in informacij o njih v pouk. Posledično so zato lahko učenci prikrajšani za 

pomembne informacije o nekaterih živalskih vrstah.  

 

2.6 TREND VEGETARIJANSTVA IN VEGANSTVA 

Življenjski stil oziroma življenjski slog lahko opredelimo kot način življenja, ki ga 

določa kombinacija norm, potreb, vrednot, mnenj, želja in drugih. Življenjski slog 

določajo številni dejavniki, med katerimi je zelo pomemben tudi način prehranjevanja 

(Turk, 2012). Prehrana je dejavnik, ki bistveno vpliva na zdravje ljudi. Z zdravim in 

uravnoteženim prehranjevanjem varujemo zdravje in tako preprečujemo številne 

dejavnike tveganosti za nastanek različnih vrst bolezni (Primožič, 2012). Posamezniki 

se odločajo za različne načine prehranjevanja. Na to odločitev lahko vplivajo različni 

dejavniki, kot so vera, zdravstveno stanje, starost, filozofska prepričanja in drugi. 

Vegetarijanstvo je način življenja, kjer posamezniki iz svoje prehrane izključujejo meso 

in mesne izdelke in se tudi izogibajo drugim živalskim produktom, kot so nošenje 
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krznenih, usnjenih in svilenih oblačil. Vegani pa v svoji prehrani ne uporabljajo 

nobenega živalskega proizvoda. Ne uživajo niti mleka in mlečnih izdelkov, rib, jajc, 

morskih plodov, medu (Habjan, 2004). 

Pozitivni odnosi med vsakim posameznikom in živalmi so povezani s pozitivnimi 

občutki, ki jih usmerja človek. Ljudje, ki se odločijo za vegetarijanstvo ali veganstvo, 

skušajo zatreti krutost in izživljanje nad živalmi (Preylo in Arikawa, 2008).  
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3 NAMEN RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Med temeljnimi cilji pri urah naravoslovja in biologije v osnovni šoli je tudi oblikovanje 

pozitivnih stališč do živega. Pri tem je pomembno, da učenci oblikujejo pozitivna 

stališča in odgovoren odnos do zunanjega okolja ter pozitivno naravnanost in 

spoštovanje do vseh oblik življenja. Namen biologije je spodbuditi odgovoren odnos do 

ohranjanja biodiverzitete ter odgovoren odnos do ohranjanja narave in naravnih 

sistemov (Vilhar, 2011). Učitelj je glavni posrednik za predajo znanja in doseganje 

takšnih ciljev. Pomembno je, kako učitelj načrtuje in izvede pouk, katerega rezultat ni le 

znanje učencev, temveč tudi oblikovanje pozitivnih stališč. Vsak učitelj lahko naredi 

več kot le to, da o živalih samo poučuje. S svojim znanjem in svojimi stališči lahko 

učencem približa, da je dobrobit živali pomembna in jih pripravi do pozitivnega 

razmišljanja ter pri njih razvija in oblikuje občutek odgovornosti, da mora biti za živali 

primerno poskrbljeno. Z vključevanjem vsebin o dobrobiti živali v izobraževanje pa 

učitelji tudi poskrbijo, da se učenci trudijo za preprečevanje krutosti do živali (Siard in 

Banič, 2005).  

V magistrski nalogi smo zato ugotavljali, kakšna stališča imajo študenti Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, ki so bodoči učitelji, o dobrobiti živali. 

Med izobraževanjem in na poti oblikovanja učitelja morajo študenti izoblikovati 

pozitivna stališča do okolja, naravnih sistemov in živih bitij, saj bo kasneje od njih 

odvisno, kako bodo s svojimi razmišljanji in mnenji vplivali na učence v osnovnih 

šolah. 

S pomočjo izvedene raziskave smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča študentov 

Pedagoške fakultete v Ljubljani o dobrobiti živali. Namen raziskave je bil ugotoviti: 

‒ kakšno mišljenje imajo študenti o dobrobiti živali, 

‒ ali med letniki prihaja do razlik v stališčih bodočih učiteljev, 

‒ kako na stališča o dobrobiti živali vpliva spol, 

‒ kako na stališča o dobrobiti živali vplivajo prehranske navade, 

‒ kako na stališča o dobrobiti živali vpliva lastništvo hišnega ljubljenca. 

Glede na namen raziskave smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšna so splošna stališča študentov o dobrobiti živali? 

2. Ali obstajajo razlike med stališči študentov prvih in četrtih letnikov o dobrobiti 

živali? 

3. Ali obstajajo razlike v izražanju stališč o dobrobiti živali med anketiranci 

moškega in ženskega spola?  

4. Ali lastništvo hišnega ljubljenca vpliva na izražanje stališč študentov o dobrobiti 

živali? 

5. Ali prehranske navade študentov vplivajo na njihova stališča o dobrobiti živali? 
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Celostni cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšna so stališča bodočih učiteljev o 

dobrobiti živali in kako bi to lahko vplivalo na njihovo poučevanje v izobraževalnih 

ustanovah ter posledično na oblikovanje stališč njihovih učencev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drnovšek, D. Stališča bodočih učiteljev biologije o dobrobiti živali. Magistrsko delo. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

 

20 

4 METODE 

 

4.1 OPIS VZORCA 

 

V raziskavi je sodelovalo 61 študentov in študentk Pedagoške fakultete v Ljubljani, 

smer biologija z vezavo gospodinjstva ali kemije. V tabeli 1 je prikazano število 

sodelujočih študentov v anketi glede na spol in letnik.  

Tabela 1: Opis vzorca po kategorijah 

SPOL LETNIK 

MOŠKI ŽENSKI 1. 4. 

14 47 33 28 

SKUPAJ: 61 SKUPAJ: 61 

 

4.2 POTEK RAZISKAVE 

Raziskava stališč o dobrobiti živali je bila izvedena v šolskem letu 2016/2017. Anketni 

vprašalniki so bili razdeljeni študentom prvega in četrtega letnika Pedagoške fakultete v 

Ljubljani, smer biologija z vezavo gospodinjstva ali kemije. Anketni vprašalnik so 

študenti izpolnjevali 20 minut, v času rednih vaj pri predmetih didaktike biologije.  

 

4.3 INSTRUMENT 

 

V magistrskem delu je bila uporabljena kvantitativna metoda pridobivanja podatkov za 

ugotavljanje stališč študentov biologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in sicer 

anketni vprašalnik.  

V prvem delu anketnega vprašalnika se vprašanja nanašajo na spol, starost, kraj bivanja, 

letnik in smer študija, lastništvo hišnih ljubljencev ter na prehranske navade 

anketirancev. Drugi del vprašalnika (Tabela 2) pa je namenjen pridobivanju podatkov o 

stališčih študentov o dobrobiti živali. Zajetih je bilo 31 trditev. Anketni vprašalnik 

temelji na 5-stopenjski Likertovi lestvici stališč. Študenti so trditev ocenjevali s simboli. 

Prvi stolpec je namenjen oceni »se nikakor ne strinjam«, drugi stolpec oceni »se ne 

strinjam«, tretji stolpec je »neopredeljen«, četrti stolpec »se strinjam« in peti stolpec z 

oceno »se popolnoma strinjam«. Tabela 2 prikazuje trditve z ocenami. 

Pomen oznak: 

 M ‒ aritmetična sredina 

 Me ‒ mediana 
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 SO ‒ standardni odklon 

 SN ‒ standardna napaka 

 Z ‒ standardna vrednost 

 p ‒ statistična pomembnost 

 

Tabela 2: Trditve stališč o dobrobiti živali 

 

 

TRDITEV 

Se 

nikakor 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Neopredel

jen 

Se 

strinjam 

Se 

popoloma 

strinjam 

1 Baterijska reja kokoši ni 

kruta, dokler imajo živali na 

voljo ustrezno hrano, toploto 

in svetlobo. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

2 V nobenem primeru ne 

smemo ubijati živali. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

3 Ubijanje krokodilov za 

izdelavo čevljev in torbic iz 

njihove kože ni primerno. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

4 Živali lahko ubijemo le, če je 

zaradi njih ogroženo zdravje 

ljudi. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

5 Rad bi bil veterinar. [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

6 Preizkušanje kozmetike in 

šamponov na živalih, da le-ti 

ne bi škodili ljudem, je 

dopustno. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

7 Nikoli ne bi dovolil izvajanja 

poskusov na živalih. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

8 Moralno ni sporno, če lovimo 

divje živali za prehrano ljudi. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

9 Živali so zagotovo 

manjvredne od človeka. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

10 Izraz žival bi lahko 

uporabljali le za tiste živali, ki 

čutijo bolečino. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

11 Vse žuželke bi morali 

zavarovati. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

12 Reja živali je popolnoma 

sprejemljiva za prehrano 

ljudi. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

13 Prostoživeče živali niso tako 

pomembne kot rejne živali. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

14 Svojega hišnega ljubljenčka 

jemljem kot vir svojega 

čustvenega udobja (ali bi ga, 

če bi ga imel). 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

15 Zadrževanje živali v živalskih 

vrtovih ni primerno. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

16 Bojim se kakršnegakoli 

srečanja z gensko 

spremenjenimi živalmi. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

17 Sprejemljivo je, če 

uporabljamo živali v 

medicinskih raziskavah. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

18 Ribolov je krut in nečloveški [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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do živali. 

19 Podpiram zdravljenje ljudi z 

matičnimi (zarodnimi) 

celicami. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

20 Ubijanje živali za izdelavo 

krznenih plaščev ni primerno. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

21 Baterijska reja kokoši ni 

ustrezen način za rejo živali. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

22 Gensko spreminjanje 

organizmov ni etično. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

23 Ne verjamem, da smo ljudje 

večvredni od živali. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

24 Pripravljen sem darovati svoj 

čas in ljudem predstaviti 

probleme, s katerimi so 

soočene ogrožene živalske 

vrste. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

25 Kupil bi gensko spremenjeno 

žival, če bi vedel, da se ta 

sveti v temi. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

26 Lov prispeva k temu, da 

ljudje bolj cenijo naravo. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

27 Vse živali bi morali 

zavarovati. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

28 Udeležil bi se konjskih ali 

pasjih dirk. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

29 V cirkusu ne bi smeli 

uporabljati živali. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

30 Svojega hišnega ljubljenčka 

obravnavam kot družinskega 

člana (bi ga, če bi ga imel). 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

31 Klavnice za živali bi morale 

biti narejene iz stekla. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

 

4.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Grobe podatke, ki smo jih pridobili z anketiranjem študentov, smo najprej vnesli v 

tabelo računalniškega programa MS Excel. Vse podatke smo kasneje vnesli v statistični 

program SPSS, kjer smo jih glede na predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja 

statistično obdelali in uredili v tabele. V analizi podatkov smo uporabili osnovno 

deskriptivno statistiko (aritmetična sredina, frekvence) in inferenčno statistiko (Mann-

Whitney preizkus). 
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5 REZULTATI 

 

Rezultati so zaradi boljše preglednosti predstavljeni s tabelami. 

Rezultati, ki so predstavljeni, vključujejo analizo trditev stališč glede na spol in na 

letnik, ki ga študenti obiskujejo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

 

5.1 SPLOŠNA OCENA STALIŠČ BODOČIH UČITELJEV O DOBROBITI 

ŽIVALI 

Preverjali smo, kakšna so splošna stališča študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani o 

dobrobiti živali in ali prihaja do razlik v stališčih glede na spol, letnik študija, lastništvo 

hišnega ljubljenca in način prehranjevanja. 

5.1.1 SPLOŠNA STALIŠČA BODOČIH UČITELJEV O DOBROBITI ŽIVALI  

Rezultati splošnih stališč bodočih učiteljev o dobrobiti živali so predstavljeni v tabeli 3. 

Splošna stališča študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani so v večini usmerjena v 

pozitivno smer, čeprav med rezultati trditev prihaja do manjših odstopanj. 

Iz tabele je razvidno, da so se študenti najbolj strinjali s trditvami 3 (Ubijanje 

krokodilov za izdelavo čevljev in torbic iz njihove kože ni primerno.), 19 (Podpiram 

zdravljenje ljudi z matičnimi (zarodnimi) celicami.), 20 (Ubijanje živali za izdelavo 

krznenih plaščev ni primerno.) in 21 (Baterijska reja kokoši ni ustrezen način za rejo 

živali..). Najmanj so se strinjali s trditvami 9 (Živali so zagotovo manjvredne od 

človeka.), 10 (Izraz žival bi lahko uporabljali le za tiste živali, ki čutijo bolečino.) in 13 

(Prostoživeče živali niso tako pomembne kot rejne.). 

S trditvijo 31 (Klavnice za živali bi morale biti narejene iz stekla.) se polovica 

anketirancev ni strinjala. 

 

Tabela 3: Rezultati splošnih stališč bodočih učiteljev biologije  o dobrobiti živali 

       f (%) 

N TRDITEV M Me SO Min Mak

s 

1 2 3 4 5 

1 Baterijska reja kokoši ni 

kruta, dokler imajo živali na 

voljo ustrezno hrano, 

toploto in svetlobo. 

2,4 2 1,2 1 5 25 39 16 15 5 

2 V nobenem primeru ne 

smemo ubijati živali. 
2,2 2 1,0 1 5 23 52 11 8 5 

3 Ubijanje krokodilov za 

izdelavo čevljev in torbic iz 

njihove kože ni primerno. 

4,5 5 0,9 1 5 3 0 8 18 70 
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       f (%) 

N TRDITEV M Me SO Min Mak

s 

1 2 3 4 5 

4 Živali lahko ubijemo le, če 

je zaradi njih ogroženo 

zdravje ljudi. 

2,7 3 1,0 1 5 7 41 33 13 7 

5 Rad bi bil veterinar. 2,7 2 1,2 1 5 16 34 26 13 10 

6 Preizkušanje kozmetike in 

šamponov na živalih, da le-

ti ne bi škodili ljudem, je 

dopustno. 

2,2 2 1,3 1 5 39 33 8 13 7 

7 Nikoli ne bi dovolil 

izvajanja poskusov na 

živalih. 

3,3 3 1,3 1 5 8 21 30 13 28 

8 Moralno ni sporno, če 

lovimo divje živali za 

prehrano ljudi. 

3,2 4 1,2 1 5 13 16 16 43 11 

9 Živali so zagotovo 

manjvredne od človeka. 
1,7 1 0,9 1 4 57 21 18 3 0 

10 Izraz žival bi lahko 

uporabljali le za tiste živali, 

ki čutijo bolečino. 

1,5 1 0,7 1 4 64 25 10 2 0 

11 Vse žuželke bi morali 

zavarovati. 
2,5 2 1,1 1 5 18 36 31 10 5 

12 Reja živali je popolnoma 

sprejemljiva za prehrano 

ljudi. 

3,8 4 1,0 1 5 5 5 20 49 21 

13 Prostoživeče živali niso tako 

pomembne kot rejne živali. 
1,5 1 0,7 1 4 59 30 10 2 0 

14 Svojega hišnega ljubljenčka 

jemljem kot vir svojega 

čustvenega udobja (ali bi ga, 

če bi ga imel). 

3,8 4 1,1 1 5 3 8 20 39 30 

15 Zadrževanje živali v 

živalskih vrtovih ni 

primerno. 

2,7 3 1,0 1 5 10 38 30 18 5 

16 Bojim se kakršnegakoli 

srečanja z gensko 

spremenjenimi živalmi. 

2,1 2 1,0 1 5 34 31 25 8 2 

17 Sprejemljivo je, če 

uporabljamo živali v 

medicinskih raziskavah. 

3,0 3 1,1 1 5 11 21 30 31 7 

18 Ribolov je krut in 

nečloveški do živali. 
2,5 2 1,1 1 5 21 31 30 13 5 

19 Podpiram zdravljenje ljudi z 

matičnimi (zarodnimi) 

celicami. 

4,1 4 0,9 2 5 0 3 25 30 43 

20 Ubijanje živali za izdelavo 

krznenih plaščev ni 

primerno. 

4,4 5 0,9 1 5 2 3 11 18 66 

21 Baterijska reja kokoši ni 

ustrezen način za rejo živali. 
3,7 4 1,2 1 5 3 11 28 23 34 

22 Gensko spreminjanje 

organizmov ni etično. 
3,2 3 1,2 1 5 10 21 26 26 16 

23 Ne verjamem, da smo ljudje 

večvredni od živali. 
3,9 4 1,2 1 5 3 10 20 25 43 

24 Pripravljen sem darovati 

svoj čas in ljudem 

predstaviti probleme, s 

4,2 4 0,9 1 5 2 7 3 51 38 
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       f (%) 

N TRDITEV M Me SO Min Mak

s 

1 2 3 4 5 

katerimi so soočene 

ogrožene živalske vrste. 

25 Kupil bi gensko 

spremenjeno žival, če bi 

vedel, da se ta sveti v temi. 

2,1 2 1,2 1 5 46 23 18 7 7 

26 Lov prispeva k temu, da 

ljudje bolj cenijo naravo. 
2,2 2 1,2 1 5 36 30 15 15 5 

27 Vse živali bi morali 

zavarovati. 
2,7 3 1,1 1 5 18 21 39 15 7 

28 Udeležil bi se konjskih ali 

pasjih dirk. 
2,1 2 1,1 1 5 39 28 21 8 3 

29 V cirkusu ne bi smeli 

uporabljati živali. 
4,0 5 1,3 1 5 7 11 11 20 51 

30 Svojega hišnega ljubljenčka 

obravnavam kot 

družinskega člana (bi ga, če 

bi ga imel). 

4,2 5 1,1 1 5 2 11 7 28 52 

31 Klavnice za živali bi morale 

biti narejene iz stekla. 
2,2 2 1,0 1 5 34 16 43 5 2 

 

Pri analizi splošnih stališč bodočih učiteljev o dobrobiti živali vidimo, da je večina 

stališč anketirancev naravnana v pozitivno smer. Pri posameznih trditvah pride do 

manjših odstopanj, saj ima vsak posameznik drugačno stališče. Na raziskovalno 

vprašanje: »Kakšna so splošna stališča študentov o dobrobiti živali?« lahko 

odgovorimo, da se gibljejo v pozitivno smer, še vseeno pa so pri nekaterih 

posameznikih stališča naravnana v negativno smer. 

5.1.2 STALIŠČA ŠTUDENTOV PRVIH IN ČETRTIH LETNIKOV PEDAGOŠKE 

FAKULTETE 

Rezultati analize stališč študentov glede na letnik študija so predstavljeni v Tabeli 4.  

Pri trditvi 5 »Rad bi bil veterinar.« (p = 0,006) opazimo statistično pomembne razlike 

med študenti prvega letnika in študenti četrtega letnika. Prvi letniki so neopredeljeni 

glede strinjanja s trditvijo, medtem ko se četrti letniki s trditvijo ne strinjajo. 

Pri trditvi 22 »Gensko spreminjaje organizmov ni etično.« (p = 0,020) se s trditvijo bolj 

strinjajo študenti prvega letnika kot pa študenti četrtih letnikov. Razlike so tu statistično 

pomembne. 

 

Manjše razlike glede pripravljenosti študentov za pridobivanje novih informacij o 

dobrobiti živali, ki niso statistično pomembne, pa opazimo pri trditvi 16 (Bojim se 

kakršnegakoli srečanja z gensko spremenjenimi živalmi. (p = 0,168)), 28 (Udeležil bi se 

konjskih ali pasjih dirk. (p = 0,074)) in pri trditvi 30 (Svojega hišnega ljubljenčka 

obravnavam kot družinskega člana (bi ga, če bi ga imel) (p = 0,140)). 
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Pri trditvi 16 in 28 so se študenti prvega letnika manj strinjali s trditvijo kot pa študenti 

prvega letnika, čeprav so ocene vseh študentov dokaj nizke. S trditvijo »Svojega 

hišnega ljubljenčka obravnavam kot družinskega člana (bi ga, če bi ga imel).« se prav 

tako bolj strinjajo prvi letniki kot pa četrti. Predvidevamo, da smo takšen rezultat 

pridobili zaradi tega, ker je število anketirancev prvih letnikov večje kot pa četrtih. 

Na drugo raziskovalno vprašanje »Ali obstajajo razlike med stališči študentov prvih in 

četrtih letnikov o dobrobiti živali?« lahko odgovorimo le delno, saj je število 

anketirancev iz prvega letnika večje kot pa število anketirancev četrtega letnika. Med 

njihovimi rezultati ni zaznati večjih razlik. Pri trditvi »Rad bi bil veterinar.« pa je vzrok 

večjih statistično pomembnih razlik zato, ker so četrti letniki v večji meri že odločeni za 

svoj poklic, poklic učitelja, prvi letniki pa o svoji odločitvi za študij še niso prepričani. 

Pri ostalih trditvah statistično pomembnih razlik nismo zaznali. 

Tabela 4: Rezultati stališč študentov prvih in četrtih letnikov Pedagoške fakultete  Univerze v 

Ljubljani 

N TRDITEV 
Prvi letnik Četrti letnik 

Mann-Whitney 

preizkus 

M SN SO M SN SO Z p 

1 
 

 

Baterijska reja kokoši ni kruta, 

dokler imajo živali na voljo 

ustrezno hrano, toploto in 

svetlobo. 

2,6 0,21 1,23 2,1 0,20 1,04 -1,26 0,207 

2 V nobenem primeru ne smemo 

ubijati živali. 
2,2 0,17 0,96 2,2 0,22 1,16 -0,47 0,642 

3 Ubijanje krokodilov za izdelavo 

čevljev in torbic iz njihove kože 

ni primerno. 

4,6 0,16 0,91 4,5 0,17 0,92 -0,33 0,739 

4 Živali lahko ubijemo le, če je 

zaradi njih ogroženo zdravje 

ljudi. 

2,7 0,19 1,07 2,7 0,18 0,94 -0,23 0,818 

5 Rad bi bil veterinar. 3,0 0,20 1,16 2,2 0,21 1,10 -2,73 0,006 

6 Preizkušanje kozmetike in 

šamponov na živalih, da le-ti ne 

bi škodili ljudem, je dopustno. 

2,2 0,24 1,36 2,1 0,22 1,17 -0,06 0,951 

7 Nikoli ne bi dovolil izvajanja 

poskusov na živalih. 
3,5 0,23 1,33 3,1 0,24 1,29 -1,11 0,266 

8 Moralno ni sporno, če lovimo 

divje živali za prehrano ljudi. 
3,2 0,23 1,32 3,3 0,22 1,18 -0,02 0,982 

9 Živali so zagotovo manjvredne 

od človeka. 
1,7 0,17 0,96 1,7 0,16 0,82 -0,32 0,746 

10 Izraz žival bi lahko uporabljali le 

za tiste živali, ki čutijo bolečino. 
1,4 0,12 0,66 1,6 0,16 0,84 -0,59 0,557 

11 Vse žuželke bi morali 

zavarovati. 
2,5 0,18 1,00 2,5 0,22 1,14 -0,05 0,964 

12 Reja živali je popolnoma 

sprejemljiva za prehrano ljudi. 
3,8 0,15 0,85 3,7 0,22 1,18 -0,20 0,840 

13 Prostoživeče živali niso tako 

pomembne kot rejne živali. 
1,6 0,14 0,83 1,5 0,12 0,64 -0,48 0,632 

14 Svojega hišnega ljubljenčka 

jemljem kot vir svojega 

čustvenega udobja (ali bi ga, če 

bi ga imel). 

3,9 0,19 1,08 3,8 0,20 1,03 -0,46 0,648 
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15 Zadrževanje živali v živalskih 

vrtovih ni primerno. 
2,8 0,17 0,98 2,6 0,21 1,10 -0,84 0,401 

16 Bojim se kakršnegakoli srečanja 

z gensko spremenjenimi živalmi. 
2,3 0,20 1,13 1,9 0,17 0,88 -1,38 0,168 

17 Sprejemljivo je, če uporabljamo 

živali v medicinskih raziskavah. 
3,1 0,18 1,03 2,9 0,24 1,25 -0,31 0,759 

18 Ribolov je krut in nečloveški do 

živali. 
2,6 0,20 1,17 2,4 0,20 1,07 -0,61 0,544 

19 Podpiram zdravljenje ljudi z 

matičnimi (zarodnimi) celicami. 
4,2 0,15 0,85 4,0 0,18 0,96 -0,51 0,611 

20 Ubijanje živali za izdelavo 

krznenih plaščev ni primerno. 
4,5 0,16 0,94 4,4 0,18 0,96 -0,26 0,797 

21 Baterijska reja kokoši ni ustrezen 

način za rejo živali. 
3,8 0,21 1,23 3,7 0,21 1,08 -0,25 0,804 

22 Gensko spreminjanje 

organizmov ni etično. 
3,5 0,23 1,30 2,8 0,20 1,03 -2,33 0,020 

23 Ne verjamem, da smo ljudje 

večvredni od živali. 
3,9 0,23 1,33 4,0 0,17 0,92 -0,17 0,867 

24 Pripravljen sem darovati svoj čas 

in ljudem predstaviti probleme, s 

katerimi so soočene ogrožene 

živalske vrste. 

4,3 0,12 0,69 4,0 0,20 1,07 -1,25 0,211 

25 Kupil bi gensko spremenjeno 

žival, če bi vedel, da se ta sveti v 

temi. 

2,1 0,20 1,17 2,0 0,25 1,32 -0,86 0,389 

26 Lov prispeva k temu, da ljudje 

bolj cenijo naravo. 
2,2 0,22 1,28 2,3 0,23 1,19 -0,71 0,478 

27 Vse živali bi morali zavarovati. 2,8 0,21 1,20 2,6 0,20 1,06 -0,31 0,757 

28 Udeležil bi se konjskih ali pasjih 

dirk. 
2,3 0,21 1,22 1,8 0,17 0,92 -1,79 0,074 

29 V cirkusu ne bi smeli uporabljati 

živali. 
3,9 0,22 1,27 4,0 0,26 1,36 -0,31 0,755 

30 Svojega hišnega ljubljenčka 

obravnavam kot družinskega 

člana (bi ga, če bi ga imel). 

4,4 0,15 0,83 3,9 0,24 1,29 -1,48 0,140 

31 Klavnice za živali bi morale biti 

narejene iz stekla. 
2,4 0,18 1,03 2,1 0,20 1,05 -1,04 0,301 

     

5.1.3 STALIŠČA ŠTUDENTOV O DOBROBITI ŽIVALI GLEDE NA SPOL 

Rezultati analize stališč študentov glede na spol so predstavljeni v tabeli 5. 

 

Statistično pomembne razlike se pojavijo pri trditvi 20 »Ubijanje živali za izdelavo 

krznenih plaščev ni primerno.« (p = 0,007). Pri tem se ženske s trditvijo bolj strinjajo 

kot pa moški.  

Pri trditvi 27 »Vse živali bi morali zavarovati.« je manjša stopnja strinjanja pri moškem 

delu študentov kot pri ženskem delu. Ženske so bolj neopredeljene glede trditve. Prihaja 

do statistično pomembnih razlik. 

Pri ostalih trditvah ni bilo zaznavnih statistično pomembnih razlik. Pri nekaterih 

trditvah pa vseeno prihaja do manjših razlik. To so trditve 2 (V nobenem primeru ne 

smemo ubijati živali. (p = 0,132)), 19 (Podpiram zdravljenje ljudi z matičnimi 

(zarodnimi) celicami. (p = 0,118)), 21 (Baterijska reja kokoši ni ustrezen način za rejo 
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živali. (p = 0,057)), 24 (Pripravljen sem darovati svoj čas in ljudem predstaviti 

probleme, s katerimi so soočene ogrožene živalske vrste. (p = 0,089)) in pri trditvi 25 

(Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, da se ta sveti v temi. (p = 0,018)). 

 

S trditvijo 2 »V nobenem primeru ne smemo ubijati živali.« se oba spola ne strinjata, pri 

tem so ženske pokazale, da se s trditvijo bolj strinjajo kot moški, čeprav se vsi s trditvijo 

ne strinjajo.  

Tabela 5: Rezultati stališč študentov o dobrobiti živali glede na spol 

  Moški Ženski Mann-Whitney 

preizkus 

N TRDITEV M SN SO M SN SO Z p 

1 Baterijska reja kokoši ni kruta, 

dokler imajo živali na voljo 

ustrezno hrano, toploto in 

svetlobo. 

2,7 0,30 1,14 2,3 0,17 1,15 -1,48 0,139 

2 V nobenem primeru ne smemo 

ubijati živali. 

1,9 0,25 0,95 2,3 0,16 1,06 -1,51 0,132 

3 Ubijanje krokodilov za 

izdelavo čevljev in torbic iz 

njihove kože ni primerno. 

4,4 0,20 0,76 4,6 0,14 0,95 -1,11 0,266 

4 Živali lahko ubijemo le, če je 

zaradi njih ogroženo zdravje 

ljudi. 

2,6 0,33 1,22 2,8 0,14 0,94 -0,92 0,359 

5 Rad bi bil veterinar. 2,6 0,31 1,15 2,7 0,18 1,22 -0,03 0,979 

6 Preizkušanje kozmetike in 

šamponov na živalih, da le-ti 

ne bi škodili ljudem, je 

dopustno. 

2,3 0,32 1,20 2,1 0,19 1,29 -0,61 0,545 

7 Nikoli ne bi dovolil izvajanja 

poskusov na živalih. 

2,8 0,33 1,25 3,5 0,19 1,30 -1,70 0,090 

8 Moralno ni sporno, če lovimo 

divje živali za prehrano ljudi. 

3,4 0,36 1,34 3,2 0,18 1,22 -0,90 0,369 

9 Živali so zagotovo manjvredne 

od človeka. 

1,8 0,28 1,05 1,6 0,12 0,85 -0,32 0,751 

10 Izraz žival bi lahko uporabljali 

le za tiste živali, ki čutijo 

bolečino. 

1,4 0,20 0,76 1,5 0,11 0,75 -0,50 0,614 

11 Vse žuželke bi morali 

zavarovati. 

2,1 0,25 0,92 2,6 0,16 1,08 -1,41 0,160 

12 Reja živali je popolnoma 

sprejemljiva za prehrano ljudi. 

3,6 0,33 1,22 3,8 0,14 0,95 -0,11 0,912 

13 Prostoživeče živali niso tako 

pomembne kot rejne živali. 

1,6 0,23 0,85 1,5 0,11 0,72 -0,05 0,961 

14 Svojega hišnega ljubljenčka 

jemljem kot vir svojega 

čustvenega udobja (ali bi ga, 

če bi ga imel). 

3,6 0,27 1,01 3,9 0,16 1,07 -0,87 0,382 

15 Zadrževanje živali v živalskih 

vrtovih ni primerno. 

2,6 0,20 0,75 2,7 0,16 1,12 -0,17 0,865 

16 Bojim se kakršnegakoli 

srečanja z gensko 

spremenjenimi živalmi. 

2,1 0,25 0,92 2,1 0,16 1,08 -0,04 0,971 

17 Sprejemljivo je, če 

uporabljamo živali v 

medicinskih raziskavah. 

3,3 0,29 1,07 2,9 0,17 1,14 -1,13 0,259 
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  Moški Ženski Mann-Whitney 

preizkus 

N TRDITEV M SN SO M SN SO Z p 

18 Ribolov je krut in nečloveški 

do živali. 

2,5 0,37 1,40 2,5 0,15 1,04 -0,27 0,790 

19 Podpiram zdravljenje ljudi z 

matičnimi (zarodnimi) 

celicami. 

4,4 0,23 0,85 4,0 0,13 0,90 -1,56 0,118 

20 Ubijanje živali za izdelavo 

krznenih plaščev ni primerno. 

3,9 0,31 1,17 4,6 0,12 0,80 -2,72 0,007 

21 Baterijska reja kokoši ni 

ustrezen način za rejo živali. 

3,2 0,32 1,19 3,9 0,16 1,11 -1,90 0,057 

22 Gensko spreminjanje 

organizmov ni etično. 

3,0 0,35 1,30 3,2 0,18 1,22 -0,61 0,544 

23 Ne verjamem, da smo ljudje 

večvredni od živali. 

3,6 0,34 1,28 4,0 0,16 1,11 -1,01 0,311 

24 Pripravljen sem darovati svoj 

čas in ljudem predstaviti 

probleme, s katerimi so 

soočene ogrožene živalske 

vrste. 

3,8 0,28 1,05 4,3 0,12 0,83 -1,70 0,089 

25 Kupil bi gensko spremenjeno 

žival, če bi vedel, da se ta sveti 

v temi. 

2,8 0,38 1,42 1,8 0,16 1,09 -2,36 0,018 

26 Lov prispeva k temu, da ljudje 

bolj cenijo naravo. 

2,8 0,43 1,63 2,1 0,15 1,05 -1,37 0,172 

27 Vse živali bi morali 

zavarovati. 

2,1 0,25 0,92 2,9 0,16 1,13 -2,34 0,019 

28 Udeležil bi se konjskih ali 

pasjih dirk. 

2,2 0,41 1,53 2,0 0,14 0,98 -0,12 0,907 

29 V cirkusu ne bi smeli 

uporabljati živali. 

3,5 0,43 1,61 4,1 0,17 1,18 -1,01 0,313 

30 Svojega hišnega ljubljenčka 

obravnavam kot družinskega 

člana (bi ga, če bi ga imel). 

4,1 0,29 1,10 4,2 0,16 1,10 -0,21 0,836 

31 Klavnice za živali bi morale 

biti narejene iz stekla. 

2,1 0,29 1,10 2,3 0,15 1,03 -0,39 0,694 

 

Na tretje raziskovalno vprašanje »Ali obstajajo razlike v izražanju stališč o dobrobiti 

živali med anketiranci moškega in ženskega spola?« lahko odgovorimo le delno. Ženski 

del anketirancev je pri nekaterih trditvah bolj naravnan k pozitivnim odgovorom kot pa 

moški del. V večini pa imajo bolj ali manj enaka stališča o dobrobiti živali. 

5.1.4 STALIŠČA ŠTUDENTOV Z LASTNIŠTVOM HIŠNEGA LJUBLJENCA O 

DOBROBITI ŽIVALI 

Rezultati analize stališč študentov glede na lastništvo hišnega ljubljenca o dobrobiti 

živali so predstavljeni v tabeli 6. 

 

Pri trditvi »Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, da se ta sveti v temi.« (p = 

0,033) prihaja do statistično pomembnih razlik. Študenti, ki doma nimajo ljubljenca, se 

s trditvijo bolj strinjajo kot pa študenti, ki imajo hišnega ljubljenca, čeprav se oboji s 

trditvijo ne strinjajo.  
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Pri ostalih trditvah statistično pomembnih razlik ni bilo zaznati, pojavljajo pa se manjše 

razlike pri trditvi 2 (V nobenem primeru ne smemo ubijati živali. (p = 0,101)), 11 (Vse 

žuželke bi morali zavarovati. (p = 0,135)), 14 (Svojega hišnega ljubljenčka jemljem kot 

vir svojega čustvenega udobja (ali bi ga, če bi ga imel). (p = 0,108)) in pri trditvi 31 

(Klavnice za živali bi morale biti narejene iz stekla. (p = 0,191). 

 

Na četrto raziskovalno vprašanje »Ali lastništvo hišnega ljubljenca vpliva na izražanje 

stališč študentov o dobrobiti živali?« lahko odgovorimo le delno, da obstajajo majhne 

razlike o stališčih o dobrobiti živali glede na lastništvo hišnega ljubljenca, saj do 

statistično pomembnih razlik prihaja le pri eni trditvi. 

Tabela 6: Stališča študentov z lastništvom hišnega ljubljenca o dobrobiti živali  

                                       

Nima ljubljenca                                                                                                                        

 

Ima ljubljenca 

Mann-Whitney 

preizkus 

 

N TRDITEV  M SN SO M SN SO Z p 

1 Baterijska reja kokoši ni kruta, dokler 

imajo živali na voljo ustrezno hrano, 

toploto in svetlobo. 

2,6 0,25 1,21 2,2 0,18 1,11 -1,19 0,235 

2 V nobenem primeru ne smemo ubijati 

živali. 
2,0 0,20 1,00 2,4 0,17 1,06 -1,64 0,101 

3 Ubijanje krokodilov za izdelavo čevljev in 

torbic iz njihove kože ni primerno. 
4,6 0,13 0,65 4,5 0,17 1,04 -0,20 0,840 

4 Živali lahko ubijemo le, če je zaradi njih 

ogroženo zdravje ljudi. 
2,8 0,23 1,14 2,7 0,15 0,92 -0,23 0,815 

5 Rad bi bil veterinar. 2,5 0,27 1,32 2,7 0,18 1,12 -0,89 0,376 

6 Preizkušanje kozmetike in šamponov na 

živalih, da le-ti ne bi škodili ljudem, je 

dopustno. 

2,0 0,20 1,00 2,3 0,23 1,41 -0,50 0,619 

7 Nikoli ne bi dovolil izvajanja poskusov na 

živalih. 
3,1 0,25 1,21 3,5 0,23 1,37 -1,10 0,273 

8 Moralno ni sporno, če lovimo divje živali 

za prehrano ljudi. 
3,3 0,26 1,27 3,2 0,20 1,24 -0,66 0,511 

9 Živali so zagotovo manjvredne od 

človeka. 
1,7 0,18 0,86 1,7 0,15 0,92 -0,51 0,614 

10 Izraz žival bi lahko uporabljali le za tiste 

živali, ki čutijo bolečino. 
1,5 0,17 0,83 1,5 0,11 0,69 -0,24 0,808 

11 Vse žuželke bi morali zavarovati. 2,3 0,22 1,07 2,6 0,17 1,04 -1,50 0,135 

12 Reja živali je popolnoma sprejemljiva za 

prehrano ljudi. 
3,9 0,18 0,90 3,7 0,18 1,08 -0,49 0,622 

13 Prostoživeče živali niso tako pomembne 

kot rejne živali. 
1,5 0,15 0,72 1,6 0,13 0,77 -0,35 0,724 

14 Svojega hišnega ljubljenčka jemljem kot 

vir svojega čustvenega udobja (ali bi ga, 

če bi ga imel). 

3,6 0,22 1,06 4,0 0,17 1,03 -1,61 0,108 

15 Zadrževanje živali v živalskih vrtovih ni 

primerno. 
2,7 0,23 1,13 2,7 0,16 0,99 -0,33 0,740 

16 Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 

spremenjenimi živalmi. 
2,0 0,20 0,98 2,2 0,18 1,08 -0,63 0,527 

17 Sprejemljivo je, če uporabljamo živali v 

medicinskih raziskavah. 
3,1 0,21 1,04 2,9 0,20 1,19 -0,73 0,468 

18 Ribolov je krut in nečloveški do živali. 2,4 0,22 1,06 2,6 0,19 1,17 -0,50 0,619 

19 Podpiram zdravljenje ljudi z matičnimi 

(zarodnimi) celicami. 
4,0 0,18 0,86 4,2 0,15 0,93 -0,66 0,509 
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20 Ubijanje živali za izdelavo krznenih 

plaščev ni primerno. 
4,5 0,20 0,98 4,4 0,15 0,93 -0,26 0,793 

21 Baterijska reja kokoši ni ustrezen način za 

rejo živali. 
3,6 0,23 1,14 3,8 0,19 1,18 -0,68 0,499 

22 Gensko spreminjanje organizmov ni 

etično. 
3,0 0,26 1,27 3,3 0,20 1,20 -1,08 0,282 

23 Ne verjamem, da smo ljudje večvredni od 

živali. 
3,9 0,26 1,28 4,0 0,18 1,08 -0,16 0,876 

24 Pripravljen sem darovati svoj čas in 

ljudem predstaviti probleme, s katerimi so 

soočene ogrožene živalske vrste. 

3,9 0,23 1,14 4,3 0,11 0,67 -1,19 0,233 

25 Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi 

vedel, da se ta sveti v temi. 
2,5 0,28 1,35 1,8 0,18 1,08 -2,13 0,033 

26 Lov prispeva k temu, da ljudje bolj cenijo 

naravo. 
2,3 0,24 1,20 2,2 0,21 1,27 -0,48 0,633 

27 Vse živali bi morali zavarovati. 2,5 0,25 1,22 2,8 0,18 1,08 -0,87 0,385 

28 Udeležil bi se konjskih ali pasjih dirk. 1,9 0,24 1,18 2,2 0,18 1,08 -1,20 0,230 

29 V cirkusu ne bi smeli uporabljati živali. 4,0 0,26 1,29 4,0 0,22 1,33 -0,06 0,956 

30 Svojega hišnega ljubljenčka obravnavam 

kot družinskega člana (bi ga, če bi ga 

imel). 

4,0 0,26 1,27 4,3 0,16 0,94 -1,05 0,293 

31 Klavnice za živali bi morale biti narejene 

iz stekla. 
2,0 0,19 0,93 2,4 0,18 1,09 -1,31 0,191 

 

5.1.5 STALIŠČA ŠTUDENTOV O DOBROBITI ŽIVALI GLEDE NA 

PREHRANSKE NAVADE 

 

Tabela 7: Stališča študentov o dobrobiti živali glede  na prehranske navade 

 N 

Vsejed 58 

Pescetarian 1 

Vegetarijanec 2 

 

Na raziskovalno vprašanje »Ali prehranske navade študentov vplivajo na njihova 

stališča o dobrobiti živali?« ni bilo mogoče odgovoriti, saj vzorec anketirancev, ki so 

drugo kot vsejedi, ni dovolj visok.  
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI  

 

Žive živali, fiksirane in nagačene živali ter drugi živalski vzorci se v šolah uporabljajo v 

učne namene na vseh stopnjah izobraževanja. Sem je vključeno humano izobraževanje, 

opazovanje vedenjskih vzorcev živali, disekcija ter fiziologija živali. Nekatere raziskave 

kažejo, da učenci v šolah živalim namenijo malo pozornosti, saj se zdi, da imajo otroci 

v sebi naravno naklonjenost do živali. Že do svojih hišnih ljubljencev lahko razvijejo 

močna čustva, kar lahko prispeva k nadaljnjemu razvoju in miselnosti (Zasloff in sod., 

2010). Odnosi med ljudmi in živalmi naj bi bili velik kazalnik človeške empatije. 

Literature o odnosih med ljudmi in živalmi je malo, vendar se ta vse bolj veča, prav 

tako pa je večje tudi število članov v organizacijah za zaščito živali. Politika držav se 

zavzema, da spremenijo obstoječe zakone ali pa ustvarijo nove za zaščito dobrobiti 

živali, vse več ljudi pa trdi, da imajo hišni ljubljenci pomembno vlogo v njihovem 

življenju, ki se jim priznavajo tudi terapevtske prednosti. Dejavniki, ki lahko vplivajo na 

odnos do živali, so spol, spolna usmerjenost, politično prepričanje, vera, lastništvo 

hišnih ljubljencev in tudi drugi demografski dejavniki, kot sta starost in rasa. Nekatere 

raziskave so pokazale, da lastništvo hišnega ljubljenca v otroštvu vodi do večjih čustev 

in občutenj do drugih ljudi (Taylor in Signal, 2005). Pri bodočih učiteljih biologije mora 

biti poleg pridobivanja znanja eden izmed glavnih ciljev tudi razvijanje pozitivnega 

odnosa in stališč do živih bitij v naravi. Zato bi morali v času študija stopiti v stik s čim 

večjim številom živali, do katerih bi razvili pozitivna stališča, ki bi jih posredovali 

naprej svojim učencem pri poučevanju predmetov naravoslovja in biologije. Tomažič 

(2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da lahko dejavnik, kot je zanimanje za predmet 

biologije, pomembno vpliva tudi na stališča učencev. 

Raziskave o odnosih do živali potekajo predvsem na osnovnih in srednjih šolah ali pri 

populaciji nasploh, medtem ko je raziskav, opravljenih pri bodočih učiteljih biologije, 

zelo malo oziroma  nič. S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli v svoji magistrski 

nalogi, smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča študentov, bodočih učiteljev, Pedagoške 

fakultete v Ljubljani o dobrobiti živali. Ugotavljali smo, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v stališčih o dobrobiti živali med študenti prvega in četrtega letnika, 

med študenti ženskega in moškega spola, med študenti, ki imajo doma hišnega 

ljubljenca, in študenti z različnimi prehranskimi navadami.  

Pri poučevanju bioloških vsebin je pomembno vključevanje tematike, ki se navezuje na 

vsakodnevno življenje posameznika, rezultati naše raziskave pa bi lahko pomembno 

vplivali na pripravo ustreznega učnega gradiva in izvedbo izobraževanja bodočih 

učiteljev biologije.  

Z raziskovalnim vprašanjem, kakšna so splošna stališča študentov o dobrobiti živali, 

smo ugotovili, da imajo študenti o dobrobiti živali pozitivno mnenje, čeprav pri 

nekaterih trditvah pride do odstopanj. Presenetilo nas je strinjanje nekaterih 

anketirancev s trditvijo, da so živali zagotovo manjvredne od človeka, saj imamo 
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občutek, da se nekateri počutijo večvredne od drugih živih bitij, zato lahko 

predvidevamo, da bodo kot učitelji takšno razmišljanje posredovali naprej svojim 

učencem, kar pa ni dobro za njihovo razvijanje stališč o dobrobiti živali. Manjši delež 

študentov se je prav tako strinjal s trditvijo: »Izraz žival bi lahko uporabljali le za tiste 

živali, ki čutijo bolečino.« Rezultat nam poda sporen odgovor na naše raziskovalno 

vprašanje, saj študenti živalim pripisujejo mentalne sposobnosti in občutek za čustva, po 

drugi strani pa velik delež živali odpišejo, ker kljub nepravilnemu ravnanju z njimi ne 

čutijo bolečine, čeprav jo. 

Knight in sod. (2004) v svoji raziskavi uporabljajo izraz BAM (»Belief in animal 

mind«), ki se nanaša na pripisovanje mentalnih sposobnosti živalim, kot so mišljenje, 

sposobnost razumevanja ter občutka čustev. Na stališča, ki si jih ljudje izoblikujejo o 

živali, vplivajo tudi neposredne izkušnje z njimi. 

Na drugo raziskovalno vprašanje, kakšna so stališča študentov glede na letnik študija, ki 

ga obiskujejo, lahko odgovorimo delno, saj med odgovori na trditve ni prihajalo do 

statistično pomembnih razlik. Pri trditvi »Gensko spreminjanje organizmov ni etično.« 

se študenti prvega letnika s trditvijo bolj strinjajo kot študenti četrtega letnika, saj so 

študenti četrtega letnika imeli že več predavanj in imajo več znanja o gensko 

spremenjenih organizmih in pozitivnih vplivih teh organizmov na okolje ter pozitivnih 

stvari, ki jih lahko z genskim spreminjanjem dosežemo (na primer modifikacija bakterij 

za produkcijo zdravil). Statistično pomembne razlike zaznamo pri trditvi: »Rad bi bil 

veterinar.« Študenti četrtega letnika so o svojem poklicu, ki ga bodo opravljali, že trdno 

odločeni, študenti prvega letnika pa svoje želje in cilje za življenje še oblikujejo. 

Svoje rezultate raziskave glede na letnik študija lahko povežemo s starostjo študentov in 

študentk. Na izoblikovanje stališč pri vsakem posamezniku vplivajo tudi osebnostne 

lastnosti, pomembno vlogo pa igra tudi starost, ki izoblikovanim stališčem daje trdnost 

in obstojnost (Ule, 2009). Učenci v nižjih razredih so bolj občutljivi in tako bolj 

osredotočeni na ohranjanje narave kot starejši. Pri učencih, starih od devet do deset let, 

je skrb za živali najvišja, nato pa z leti začne upadati. 

Binngießer, Randler in Wilhelm (2013) so ugotovili, da se je s povečanjem starosti 

zmanjšalo pro-okoljsko delovanje posameznikov in s tem pozitivna stališča do dobrobiti 

živali, povečali pa sta se uporaba domačih živali in lov. 

Spol je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri določanju stališč do živali. Na 

raziskovalno vprašanje, kakšna so stališča glede na spol, lahko odgovorimo, da so 

ženske bolj naravnane k pozitivnim odgovorom kot pa moški, čeprav se z določenimi 

trditvami vsi strinjajo ali pa se ne strinjajo. Rezultate svoje raziskave o stališčih glede na 

spol lahko povežemo z ugotovljenimi rezultati raziskav drugih avtorjev, ki so 

raziskovali, kakšen vpliv ima spol na oblikovanje stališč o rabi živali. Herzog in Galvin 

(1997; v Knight in sod. (2004)) ugotavljajo, da imajo moški v primerjavi z ženskami 

nižjo raven verovanja v živalsko mišljenje (»BAM«). Čeprav sta oba spola nad rabo 

živali, ki jih človek goji v svojem okolju za svoje, skladna, še vseeno moški bolj 
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podpirajo uporabo živali. Herzog (2007) je v svoji raziskavi ugotovil, da imajo ženske 

višjo stopnjo pozitivnih stališč in vedenja do živali, medtem ko imajo moški višjo 

stopnjo negativnih stališč in vedenja do živali. Pri ženskah se pozitivna stališča kažejo 

predvsem pri sodelovanju na področju varovanja in zaščite živali, pri moških pa se 

negativna stališča kažejo pri manjšem sodelovanju pri varovanju živali in pri 

povečanem interesu za lov na živali.  

Knight in sod. (2004) so ugotovili, da čeprav so prejšnje raziskave pokazale, da se 

ženski spol z uporabo živali strinja v manjši meri, lahko rečemo, da se tudi moški spol 

strinja, da se uporaba živali omejuje. Taylor in Signal (2005) v svoji raziskavi prav tako 

ugotovita, da ima ženski spol o dobrobiti živali bolj pozitivna stališča kot moški, kar 

pojasnjuje večje sodelovanje žensk v  organizacijah za zaščito živali. Vključevanje živih 

organizmov in učenčev neposredni stik z njimi ima velik pomen za njegovo dojemanje 

biodiverzitete in oblikovanje pozitivnih stališč do živali in njihove dobrobiti. 

Binngießer, Randler in Wilhelm (2013) v svoji raziskavi ugotavljajo, da so dekleta do 

živali pokazala več pozitivnih stališč kot fantje. Ti pa so pokazali večje zanimanje za 

lov. Za takšne rezultate je možnih več razlag. Prva je socialno-kulturna razlaga, saj so 

moški bolj utilitarni in manj čustveni kot ženske. Druga je biološka razlaga, saj moški 

vidijo žival kot hrano ali kot grožnjo, tretja pa je moralna razlaga, saj prihaja do razlik v 

moralnih stališčih žensk in moških. 

Lastništvo hišnega ljubljenca omogoča študentom izobraževalne in družbene prednosti. 

Študenti, ki so lastniki hišnega ljubljenca, kažejo primarno skrb za njihovo žival, kažejo 

manj strahu in gnusa do divjih živali, imajo pozitivna stališča do živali in kažejo več 

znanja o njih. Obstaja povezava med lastništvom hišnega ljubljenca v otroštvu in 

pozitivnimi stališči o dobrobiti živali v odrasli dobi. Študenti, ki sodelujejo pri 

dejavnostih, ki so povezane z živalmi, razvijejo višja naturalistična, humanistična, 

ekološka in moralna stališča kot učenci, ki pri takšnih dejavnostih ne sodelujejo 

(Binngießer, Randler in Wilhelm, 2013). Glede na stališča študentov z lastništvom 

hišnega ljubljenca prihaja do manjših statistično pomembnih razlik. Pričakovali smo, da 

bodo imeli študenti, ki imajo hišnega ljubljenca, do rabe živali, ki jih človek v svojem 

okolju goji za svoje dobro, višjo stopnjo nestrinjanja, vendar zaradi majhnega vzorca 

anketirancev ne prihaja do statistično pomembnih razlik med enimi in drugimi. Na 

raziskovalno vprašanje o lastništvu hišnega ljubljenca lahko odgovorimo le delno. 

Zaznamo lahko, da lastniki hišnih ljubljencev v primerjavi s tistimi brez lastništva 

hišnih ljubljencev bolj cenijo živali in imajo bolj pozitivna stališča o dobrobiti živali. 

Knight in sod. (2004) s svojo raziskavo ugotavljajo, da lastniki hišnih ljubljencev bolj 

nasprotujejo raziskavam na živalih kot pa tisti, ki hišnega ljubljenca nimajo. Prav tako 

Taylor in Signal (2005) ugotavljata, da imajo lastniki hišnega ljubljenca do živali bolj 

pozitivna stališča kot pa tisti, ki ga nimajo. Binngießer, Randler in Wilhelm (2013) 

ugotavljajo, da se razlaga za takšen rezultat najverjetneje skriva v vsakodnevnem stiku z 

živalmi. Ljudje, ki imajo pozitivna stališča do živali in do njihove dobrobiti, se tudi 

pogosteje odločajo za hišnega ljubljenca. Razne raziskave kažejo, da lastništvo hišnega 

ljubljenca otrokom pomaga pri razvoju različnih družbenih in izobraževalnih koristi. 
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Različne dejavnosti z živalmi so povezane z vedenjem posameznikov do živali in z 

izoblikovanjem stališč do njih (Binngießer in Randler, 2015). 

Uživanje mesa je prav tako eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje stališč. 

Skrb za dobrobit živali je lahko eden izmed razlogov za vegetarijanstvo. Na 

raziskovalno vprašanje o vplivu prehranskih navad na stališča študentov v svoji 

raziskavi ne moremo odgovoriti, saj je bil vzorec anketirancev premajhen oziroma je 

večina anketirancev vsejeda, manjši pa je odstotek anketirancev z drugimi prehranskimi 

navadami. Druge raziskave kažejo na to, da čeprav so udeleženi mesojedi oziroma 

vsejedi, je njihova stopnja strinjanja z uporabo in mučenjem živali vseeno majhna 

(Knight in sod., 2004). Binngießer, Randler in Wilhelm (2013) v svoji raziskavi 

ugotavljajo, da je neuživanje oziroma manjše uživanje mesa povezano z bolj 

pozitivnimi stališči do živali. Izogibanje krutosti do živali je eden temeljnih razlogov za 

vegetarijanstvo oziroma veganstvo. 

Glede na opravljeno raziskavo lahko sklepamo, da imajo študenti v večji meri pozitivna 

stališča o dobrobiti živali. Poznavanje stališč študentov, v tem primeru bodočih učiteljev 

biologije in naravoslovja, je potrebno za ohranjanje izobraževalnih dejavnosti pri pouku 

biologije ter za njihovo izboljšanje in vključevanje novih dejavnosti, ki vsebujejo delo z 

živimi organizmi pri pouku in prav tako izobraževanje učiteljev v življenju (Tomažič, 

2011).  Pomembno je, da se kot bodoči učitelji zavedamo, kako pomembna je dobrobit 

živali in v pouk vključujemo spoznavanje živih organizmov in neposredno rokovanje z 

njimi, spodbujamo učence k razmišljanju o naravi in živih bitjih ter jih animiramo pri 

večjem preživljanju časa v naravi in tako omogočimo razvijanje pozitivnih stališč o 

naravi in živih bitjih in posledično o dobrobiti živali. 
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