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Kako srečati 

srečo? 

Matjaž Hanžek

Kompasi razvoja in blaginje

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj



Sreča je kazalec socialnega zdravja družbe. 

Kaže stopnjo ujemanja pričakovanj ljudi z 

možnostjo njihove zadovoljitve. Ugotavljamo 

jo z javnomnenjskimi anketami. Raziskave 

kažejo, da višjo stopnjo sreče kažejo prebivalci 

držav, kjer je manjša neenakost, kjer 

prevladujejo vrednote strpnosti, sodelovanja, 

odgovornosti in domišljije. V teh družbah je 

pomembna tudi skrb za demokracijo, 

človekove pravice in okolje, obstaja pa tudi 

visoka stopnja zaupanja. Na srečo 

posameznika pa najbolj vplivajo: varna 

ustvarjalna zaposlitev, zdravje, izobrazba, stiki 

z drugimi ljudmi, strpen odnos do drugih in 

drugačnih ter aktiven odnos do družbenega in 

fizičnega okolja.
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Manjša neenakost

Vrednote :

strpnosti,

sodelovanja

odgovornosti in 

domišljije

Pomembno:

demokracij

človekove pravice in

okolje

Visoka stopnja zaupanja

Značilnosti družbe:
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varna ustvarjalna zaposlitev

zdravje

izobrazba

stiki z drugimi ljudmi – socialna mreža

strpen odnos do drugih in drugačnih

aktiven odnos do družbenega in 

fizičnega okolja.

Vplivi na posameznika 
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Sreča je kazalec outputa

Lahko urejamo pogoje za srečo, nanjo neposredno ne moremo vplivati!
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Družbeno okolje in 

položaj posameznika v njem

Na srečo vlivajo:Na srečo vlivajo:

Osebnostne karakteristike

(materializem npr.)



Gross national happinessGross national happiness

Merjenje kakovosti življenja bolj celovito

Butan, 1972: Kazalec naj bi bil znak nove ekonomije,

temelječi na posebnosti njihove kulture – Budizmu.

Osnova za planiranje.

Ujemanje materialne in duhovne plati življenja:

trajnostni razvoj,

kulturne vrednote,

okolje,

dobro upravljanje

De-Butanizirana verzija

Kanada (Michael Pennock)

2006, Med Jones:

Druga generacija GNH

7 razvojnih področij

2006, Med Jones:

Druga generacija GNH

7 razvojnih področij
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http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/

Directed by: Ruut Veenhoven, Erasmus University Rotterdam

Happy life years:

HLY = 0-1 m * life, m povprečna vrednost sreče,

life pričakovana dolžina življenja ob rojstvu

Happy life years:

HLY = 0-1 m * life, m povprečna vrednost sreče,

life pričakovana dolžina življenja ob rojstvu
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Happy Planet IndexHappy Planet Index

Okolje in blaginja

Happy Planet Index=
Happy Life Years

Ecological Footprints
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Zaposlenost in sreča glede na spolZaposlenost in sreča glede na spol
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Zakonski stan in sreča glede na spolZakonski stan in sreča glede na spol

11



Povezanost med želenimi lastnostmi otrok in srečoPovezanost med želenimi lastnostmi otrok in srečo
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