
 

                        

    

     
 

    

 

 
 

 
5. Evropske statistične igre: evropski finale 
 

TEMA VIDEA 

 

Okolje in statistični podatki  
 
Okolje sodi danes v vseh državah med najpomembnejše teme. Za izboljšanje razmer na 
tem področju pa je ključno sodelovanje med državami. Kako zelo pomembno je to, je 
potrdila tudi 26. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26), ki je 
potekala jeseni 2021 v Glasgowu, in potrjuje okoljska strategija Evropske unije, t. i. Evropski 
zeleni dogovor. Dejstva in statistični podatki imajo v teh razpravah, strategijah in načrtih v 
zvezi z okoljem pomembno vlogo. 
    
Kaj sporočajo uradni statistični podatki o stanju okolja v vaši državi?  
 
Ko boste pripravljali video, si zamislite, da ste proučili stanje okolja v svoji državi ali državah 
posameznega dela Evrope in da želite svoje ugotovitve predstaviti dijakom svoje šole ali 
soobčanom. Predstavite jih v obliki videozgodbe. Podatke in stanje okolja na območju, ki 
ga boste proučili, primerjajte, če je mogoče, tudi z drugimi evropskimi državami ali deli 
Evrope.  
  
Nekaj smernic in izhodišč za predstavitev teme 
 
V svoji zgodbi se lahko navežete na številne podatke, na primer na podatke o izpustih 
(emisijah) v zrak, na podatke o različnih ekosistemih, na primer o gozdovih, travniških 
površinah ali kmetijskih zemljiščih, na podatke o uporabi obnovljivih virov energije in fosilnih 
goriv, na podatke o ravnanju z odpadki in njihovi reciklaži, na podatke o uporabi električnih 
prevoznih sredstev ali pa na podatke, zbrane v katerem od raziskovanj, ki merijo odnos 
prebivalcev do podnebnih sprememb in vpliv teh sprememb na njihova življenja. 
 
Poleg tega, da boste na podlagi uradnih statističnih podatkov predstavili zdajšnje stanje 
okolja na izbranem območju, boste morda tudi spoznali, kako pomembni so lahko uradni 
statistični podatki in kakšna je njihova vloga v strategijah za izboljšanje stanja okolja v 
prihodnosti – v vaši državi ali v posameznih delih Evrope.  

Razmislite lahko tudi, kaj bi vas v zvezi z okoljem še zanimalo, pa vam tega na podlagi 

uradnih statističnih podatkov ni uspelo ugotoviti in odkriti. 


