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POVZETEK

Zaradi negativnih posledic rabe naravnih virov in človeških poseganj za okolje in prebivalce

preobremenjenega planeta je upoštevanje paradigme trajnostnega razvoja vse bolj pomembno.

Raziskava, izpeljana s pomočjo intervjujev, opazovanja in analize dokumentov, se osredinja

na presojo možnosti soudeležbe prebivalcev v trajnostnem razvoju na območju predvidenega

Krajinskega parka Dragonja, kjer je naravno okolje dobro ohranjeno in ga je treba takšnega

tudi zavarovati. Poleg tega proučuje seznanjenost prebivalcev z razvojnimi programi in

projekti, njihov interes za sodelovanje, njihove vrednote in želje po spremembah. Ugotovljeno

je bilo, da je bila dinamika participacije v preteklosti šibka in bo v prihodnje treba lokalno

prebivalstvo za aktivnejše sodelovanje bolje informirati, ozaveščati in več spodbujati.

Ključne besede: trajnostni razvoj, vključevanje, prebivalstvo, lokalna skupnost, podeželje,

Krajinski park Dragonja.

SUMMARY

The sustainable development paradigm is increasingly important because of the negative

consequences of our lifestyle on the environment and the overburdened planet. While

observing, analysing of documents and interviewing the respondents we focused on the

assessment of the possibilities for community participation in sustainable development in the

anticipated protected area of Dragonja, where the natural environment is well preserved and it

should be as such protected. Furthermore, the survey examines the attitude of the respondents

towards protected areas and their interest to participate in the development projects and

programs, their values and desires for change. The results showed a good awareness of the

importance of sustainable development in rural areas and participation of local people, despite

the lack of strength in the participation dynamics was identified as well as the need for

information, education and encouragement.

Key words: sustainable development, citizen, participation, local community, rural area,

protected area of Dragonja.
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1 UVOD

Danes se svet srečuje z različnimi globalnimi izzivi, kot so zmanjševanje biotske

raznovrstnosti, onesnaženje okolja, prekomerna raba naravnih virov, podnebne spremembe,

pa tudi revščina, kršenje človekovih pravic in splošno poglabljanje krize vrednot, ki

potrebujejo celostne in trajne rešitve, zato je paradigma trajnostnega razvoja edina in prava

pot do spremembe sedanjih vzorcev delovanja. Trajnostni razvoj lokalne skupnosti je odvisen

od medsebojnega vplivanja več področij delovanja, in sicer družbenega, ekonomskega in

okoljskega. Sovplivanje in izmenjava informacij med družbenim okoljem, ekonomskim

razvojem in možnostmi ohranjanja narave se pogosto zdijo samoumevne, vendar ni tako.

Prepričanje, da sta razvoj in ohranjanje okolja vsak na svojem bregu, v zadnjem času bledi in

vedno bliže smo spoznanju, da sta materialna blaginja in človekova podpora ekosistemskim

storitvam soodvisni. Človek postaja s svojimi naraščajočimi potrebami po naravnih virih in

vedno boljšem poznavanju ekoloških zakonitosti vse bolj globalni ekološki dejavnik.

Ekonomski in socialni trajnostni razvoj se torej dopolnjujeta in ne izključujeta z ohranjanjem

naravnega kapitala (Hribar, Šmid Hribar in Erhartič 2011). Zavedati se moramo, da so

človekove dejavnosti, zlasti na podeželju, večinoma v tesni povezanosti z naravo ter da

ekonomskega in družbenega napredka ne moremo obravnavati ločeno od okolja. Naloga

zajema tri med seboj povezane sklope, v katerih se osredinjamo na participacijo lokalne

skupnosti pri razvoju podeželja, ob hkratnem varstvu narave in okolja na območju, ki je

opredeljeno z navidezno mejo predvidenega krajinskega parka Dragonja. V raziskavi študije

primera smo želeli preučiti odnos lokalnega prebivalstva do svojega bivalnega okolja in

razvoja podeželja ter pripravljenost in zanimanje za soudeležbo pri odločanju o prioritetah in

skupnih razvojnih ciljih. Navedena izhodišča so predstavljala osnovo raziskave na območju

predvidenega Krajinskega parka Dragonja, kjer smo želeli raziskati možnosti za aktiviranje

endogenih dejavnikov pri trajnostnem razvoju lokalnega okolja na podeželju.

1.1 Opredelitev problema

Prepletanje tradicionalne rabe lokalnih virov in načina življenja domačinov na podeželju

slovenske Istre je skozi zgodovino oblikovalo kulturno krajino, kot jo poznamo danes.

Lokalni naravni viri so človeku zagotavljali osnovne surovine za preživetje, rodovitna prst in

blago mediteransko podnebje pa sta poskrbela za stalno naseljenost tega območja že od

rimske dobe. Z ideologijo neoliberalne ureditve, ki je bistveno vplivala na vlade večine

razvitega sveta od sedemdesetih let dalje, s potrebo po neskončni gospodarski rasti in s

promocijo potrošništva so ljudje spremenili družbeno sprejemljive norme in kljub verjetni

refleksiji o smiselnosti nekaterih vsakdanjih ravnanj izgubili etično moralne vrednote. Z

globalizacijo in povečevanjem dobičkov kapitala svetovnih lastnikov prihaja do neslutenih

posledic za družbo in okolje. Za prihodnji razvoj je zato pomembna ponovna pridobitev

zavesti o pripadnosti skupnosti in lokalni zgodovinsko pogojeni identiteti. Prav tako je treba

uravnovesiti lokalni razvoj z varovanjem naravnih virov, to pomeni z varovanjem narave in
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njene biotske raznovrstnosti. Tudi Bawa, Rai in Sodhi (2011) ugotavljajo, da prizadevanja, ki

temeljijo na lokalnem znanju, spretnostih in praksah, lokalnemu prebivalstvu dajejo moč za

boljše upravljanje biotske raznovrstnosti. Z degradacijo okolja in povečanjem potencialno

ogroženih območij je bilo treba sprejeti ukrepe zavarovanja narave tudi v obliki zavezujoče

mednarodne zakonodaje.

Antropološki vidik zavarovanih območij izpostavlja družbene, materialne in simbolne učinke,

ki vplivajo na življenje ljudi in njihovo okolico. So način videnja, doumevanja in

razumevanja, ki ponovno ustvarjajo svet okoli nas. Kot taka so bogat kraj družbene interakcije

in stalnega ustvarjanja. Sodobna zavarovana območja ne vplivajo le na ljudi, ki živijo v njih

ali njihovi neposredni bližini, ampak tudi na ljudi, zaposlene v nevladnih organizacijah in

vladnih agencijah, ki ustvarjajo in upravljajo z zavarovanimi območji (West, Igoe in

Brockington 2006). Sama zamisel in želja po ustanovitvi krajinskega parka mora izhajati iz

dolgoročne podpore lokalne skupnosti, saj je že sam postopek ustanovitve zahteven proces;

treba je imeti izdelan načrt upravljanja in ustreznega upravljavca, ki prepozna razvojne

možnosti območja in celotne regije. Varstvo mora postati priložnost za razvoj, če le odločitve

in rešitve dozorijo v procesu, ki vključuje različne deležnike, tako politiko, nosilce urejanja

prostora in varstva ter nosilce razvojnih interesov kot lokalno prebivalstvo (Simoneti in

Vertelj Nared 2011).

Na področju regionalnega razvoja se je v zadnjem desetletju okrepila vloga zavarovanih

območij kot nosilcev trajnostnega razvoja, vendar številne možnosti za sodelovanje ostajajo

še vedno neizkoriščene (Kus Veenvliet 2012). Namen ustanovitve krajinskega parka je

zavarovati in uravnotežiti človekovo dejavnost z ohranjanjem okolja za spodbujanje

družbeno-ekonomskega razvoja, ohranjanje prvobitne narave, povečanje samooskrbe in

ohranjanje kulturne dediščine, pa tudi omogočanje kakovostnega življenja, rekreacije,

duhovne sprostitve in obogatitve človeka. Na drugi strani pa se endogeni razvoj podeželja

osredinja na morebitne lokalne skupnosti ter stremi k uveljavljanju njihovih pobud in

neformalnim oblikam sodelovanja (Rodela 2011).

Učinkovita aktivnost udeležbe lokalnega prebivalstva se kaže v moči usmerjanja in odločanja.

Prebivalstvo mora biti obveščeno v zgodnjih fazah in aktivno prispevati pri usmeritvah in

ciljih razvoja svojega življenjskega prostora, kar pripomore tudi pri pridobivanju sredstev in

drugih ugodnosti, ki so pomembne za uresničitev načrtov (Arnstein 1969). Pridobivanje

zadovoljivih javnih sredstev za izvedbo in upravljanje zavarovanih območij je ena ključnih

težav. Varovanje posebnih naravnih vrednot je uspešno le, če v udejanjanje trajnostnega

razvoja vključimo vse deležnike z njihovimi družbeno-ekonomskimi potrebami. Zato je že

danes zelo pomembno, kako lokalno prebivalstvo deluje v svojem okolju ter koliko je

dovzetno za spremembe in novosti, saj lahko varovanje narave ljudje razumejo tudi kot

omejitev v svojem vsakdanjem življenju. Na drugi strani pa obiskovalci zavarovanih območij

prepogosto ne upoštevajo režimov varovanja in mnogokrat razlogov zavarovanja niti ne
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poznajo (Lampič in Mrak 2008). Pri aktiviranju sodelovanja lokalnega prebivalstva ima poleg

okoljskega in ekonomskega kapitala največjo težo prav družbeni kapital, saj primeri dobrih

praks kažejo, da je ključ do uspešnega razvoja lokalnega okolja prav v dobrem medsebojnem

sodelovanju lokalnega prebivalstva, nevladnih organizacij, lokalne skupnosti,

naravovarstvenih organizacij in države. Poznamo različne nivoje participacije, od enostavnega

deljenja informacij do prenosa moči in odgovornosti. Razumevanje sodelovanja kot sredstva

za dosego zastavljenih ciljev nam olajša izbiro ustreznih ravni sodelovanja in posledično

poveča možnosti želenega izida, hkrati pa nam zmanjša stroške izvršitve ustanovitve

(Mannigel 2008). Družbeni kapital je ključen tudi za krepitev pripadnosti, identitete, razvoj

demokratičnih odnosov in večjega zaupanja v institucije. Oblikovati je torej treba ustrezne

načine oziroma priložnosti, na podlagi katerih si bo lokalno prebivalstvo začelo dejavno

prizadevati, da bo strokovna in politična javnost pri določanju smernic in razvojnih strategij

upoštevala njihove izkušnje, želje, potrebe in pričakovanja (Fakin Bajec 2011).

Dolina reke Dragonje je del območja Natura 2000, zavarovana tako po Direktivi o pticah kot

po Direktivi o habitatih (Natura 2000 2015), saj je Slovenija ob pridružitvi Evropski uniji

morala določiti naravna območja, ki ustrezajo merilom obeh direktiv. Že precej pred tem pa je

bilo širše območje Dragonje poznano po naravnih vrednotah, ki bi jih bilo treba ohraniti, zato

se že od 90. let prejšnjega stoletja pojavljajo pobude za njihovo zavarovanje. Glede na močno

prisotnost človeka na tem območju večina pobudnikov vidi priložnost v manj strogem režimu

varovanja narave, kot so krajinski parki. Po Svetovni zvezi za varstvo narave (IUCN)

krajinski park spada v V. kategorijo kot območje, zavarovano za ohranjanje krajine. Od leta

1999 je v Sloveniji v veljavi Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, št. 96/04, 61/06,

8/10, 46/14), ki podrobneje določa pravila ravnanja tudi v krajinskem parku in ga opredeljuje

kot »območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletanjem človeka z naravo, ki

ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost«. V 67. členu je poudarjen pomen tesne

povezanosti človeka z naravo, z omogočanjem razvojnih možnosti prebivalstva ter z duhovno

sprostitvijo in bogatitvijo človeka. V 55. členu zakon navaja, da lahko zavarovano območje

ustanovi vlada ali pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti, hkrati pa predvideva tudi

soudeležbo lokalnega prebivalstva, in sicer lahko lokalno prebivalstvo sofinancira delovanje

zavarovanega območja, zagotovi upravljanje in sodeluje pri izvajanju nadzora. Podrobnejša

pravila ravnanja so določena v aktu o zavarovanju, kjer se lahko omejijo dejavnosti, kot so

izvajanje posegov v prostor, odkopavanje zemljišč, spreminjanje vodnega režima,

povzročanje hrupa, plovba in sidranje, spreminjanje vegetacije itd. Nujna sestavina

zavarovanega območja je tudi načrt upravljanja, ki obsega celovito oceno stanja narave,

posegov in dejavnosti ter ekonomske in socialne strukture prebivalstva, določitev načinov

uresničevanja nalog varstva na zavarovanem območju in ukrepov za izboljšanje in

preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem območju, določitev podrobnejših razvojnih

usmeritev in načinov financiranj.
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Leta 1992 je bila v Riu de Janeiru sprejeta Agenda 21 – Deklaracija o okolju in razvoju, ki je

prva na najvišjem nivoju opredeljevala participacijo lokalnega prebivalstva, dostop do

informacij o okolju in poudarila pomembnost vloge lokalnega upravljanja trajnostnega

razvoja (United Nations Sustainable Development 1992). Vendar pa kot večina svetovnih

dokumentov o varstvu okolja vsebuje le neobvezujoča priporočila za zmanjšanje negativnih

vplivov na okolje.

Za Slovenijo je na področju participacije pri upravljanju z okoljem prvi mednarodni pravno

obvezujoči dokument Aarhuška konvencija, sprejeta leta 1998 na konferenci Okolje za

Evropo na Danskem. Ta dokument poudarja pomembnost dostopa do informacij lokalnemu

prebivalstvu, njegovo udeležbo in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. V celoti je

namenjena spodbujanju razvoja participacijske demokracije pri varovanju okolja in razvoju

lokalne skupnosti (Evropska komisija 1998).

V Evropski uniji se je na stopnji lokalnega odločanja o razvoju podeželja »od spodaj

navzgor« razvil pristop LEADER, ki se financira skozi instrument Community-Led Local

Development (CLLD) v okviru strukturnega sklada Evropske unije (Evropski kmetijski sklad

za razvoj podeželja 2013). LEADER je pobuda, ki lokalnim skupnostim pri dolgoročnem

regionalnem razvoju omogoča oblikovanje kakovostnih strategij za trajnostni razvoj lokalnega

okolja. Usmerjena je v mrežo izmenjave izkušenj javno-zasebnih partnerstev, kjer kot lokalni

akterji nastopajo ekonomski subjekti, različna društva, javni zavodi, civilne iniciative in se

združujejo v lokalne akcijske skupine (LAS). Cilji pobude so spodbujanje iniciativ iz

lokalnega okolja za razvoj podeželja, ustvarjanje delovnih mest, varstvo okolja, ohranjanje

narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (Evropski kmetijski

sklad za razvoj podeželja 2013), čemur bi lahko rekli izboljšanje kakovosti življenja za vse.

Uspešnost izpeljave razvojnih projektov je v celoti odvisna od aktivnosti lokalnega

prebivalstva, torej prepoznavnosti potenciala v lokalnem okolju, razvojne prioritete na

podeželju in kakovostne priprave projektnega gradiva.

1.2 Namen, cilji raziskave in raziskovalna vprašanja

Namen magistrske naloge je bil preučiti in ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način so

danes prebivalci seznanjeni z razvojnimi programi in projekti, ki so se izvajali ali se še

izvajajo v njihovem okolju in na podeželju slovenske Istre, razvoj katere dejavnosti in katerih

sprememb si prebivalci v lokalnem okolju želijo in ali bi pri tem sodelovali. Zanimalo nas je,

katere vrednote prepoznajo v svojem okolju, ali bi kot način varovanja narave podprli

ustanovitev Krajinskega parka Dragonja in v kolikšni meri. Želeli smo tudi raziskati, ali je

ravnanje prebivalcev že zdaj usmerjeno v trajnostno rabo virov in trajnostni razvoj. Z

raziskovalno nalogo smo želeli prikazati, da so naravne vrednote, biotska raznovrstnost in

kulturna krajina neločljivo povezani z obliko razvoja določenega območja. Namen raziskave



5

ni bil posploševanje rezultatov na celotno prebivalstvo slovenske Istre, ampak poglobljeno

poznavanje stanja na območju predvidenega zavarovanja narave.

Temeljni cilji magistrske naloge so bili:

ugotoviti informiranost intervjuvancev o izvajanju razvojnih programov in projektov na

območju slovenske Istre;

spoznati pričakovanja prebivalcev o razvoju in spremembah v njihovem lokalnem okolju

ter pri katerih aktivnostih bi tudi aktivno sodelovali;

ugotoviti, ali lokalno prebivalstvo ocenjuje varovanje narave kot priložnost ali oviro za

razvoj in ali bi podprli ustanovitev Krajinskega parka Dragonja;

oceniti, v kolikšni meri je ravnanje prebivalcev že zdaj trajnostno usmerjeno;

V okviru magistrske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:

Ali so bili vprašani seznanjeni z razvojnimi programi in projekti na podeželju slovenske

Istre? So bili vanje aktivno vključeni in razvoj katerih dejavnosti se jim zdi

najpomembnejši?

Katere spremembe si prebivalci želijo v svojem okolju in v kolikšni meri bi pri njihovem

doseganju tudi aktivno sodelovali?

Katere vrednote vprašani prepoznajo v svojem okolju? Ali varstvo narave ocenjujejo kot

razvojno priložnost ali kot oviro in ali bi podprli morebitno ustanovitev Krajinskega

parka Dragonja?

Na kakšen način potekajo danes vsakodnevne aktivnosti lokalnega prebivalstva in ali so

te trajnostno naravnane?

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod

Raziskava magistrske naloge je bila zasnovana kot študija primera kvalitativne raziskave.

Izbrali smo jo, da bi pridobili poglobljeno razumevanje stanja, ki zadeva udeležence v

raziskavi. Študija primera je bila eksporatorna, saj smo preučili še neraziskani primer. Nalogo

smo razdelili na teoretični in empirični del.

V prvem delu smo obravnavali teoretična izhodišča, ki smo jih pridobili pri poglobljenem

pregledu domače in tuje literature ter na podlagi rezultatov sorodnih raziskav. Pregledali smo

še druge razpoložljive vire, tudi na spletu, kot so karte, slike, arhivsko gradivo. Uporabljena je

bila metoda kompilacije, s katero smo navedbe rezultatov različnih raziskav (podatki, dejstva)

in mnenja izvajalcev preučili in primerjali. Na temo participacije prebivalstva je bilo v tujini

izvedenih kar nekaj raziskav. Nekatere so tudi starejše in so nastale že proti koncu 20. stoletja.

Pripomogle so k izdelavi zasnove naše raziskave in so nam bile v pomoč pri oblikovanju

metodološkega pristopa.V povezavi z vodilno temo, to je participacija prebivalcev v razvoju

lokalnih skupnosti, smo pregledali in analizirali slovensko zakonodajo, pravno obvezujoče

mednarodne dokumente in smernice, ki opredeljujejo razvoj participacijske demokracije. Pri
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predstavitvi raziskovanega območja podeželja slovenske Istre smo poleg primarnih virov (npr.

podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, Enciklopedije naravne in kulturne

dediščine itd.), uporabili tudi sekundarne vire, ki obravnavajo porečje Dragonje in njegovo

varovanje.

V drugem, empiričnem delu naloge smo uporabili triangulacijo metod: polstrukturiranih

intervjujev, opazovanja in analizo dokumentov. Triangulacija je kombinacija različnih metod,

ki jih uporabljamo zaradi zmanjševanja možnosti napake. Prispeva k večji notranji in zunanji

veljavnosti in skladnosti rezultatov raziskave (Lobe 2005). Na ta način smo zajeli več

pogledov, kar nam daje kakovostnejše in kredibilnejše rezultate.

Intervjuvali smo deset oseb, ki aktivno sodelujejo pri družbenih dejavnostih, v lokalnih

organizacijah in/ali so zaposleni v kraju bivanja na območju raziskave. Imena intervjuvancev

smo pridobili s pomočjo spletnih strani krajevnih skupnosti in organizacij v naseljih na

območju porečja Dragonje ter z njimi vzpostavili stik. Želeli smo najti sogovornike, ki so v

različnih položajih, vlogah in vpeti v dogajanje v lokalnem okolju, osebe, ki že zdaj aktivno

soustvarjajo razvoj na podeželju, so predstavniki krajevnih ali vaških skupnosti, društev,

združenj, aktivni kmetje, samozaposleni podjetniki ali obrtniki.

Kot opazovalci smo se udeležili delavnice na temo skupnega načrtovanja in udejanjanja

trajnostnega razvoja podeželja slovenske Istre z naslovom Soustvarjamo trajnostni razvoj

Istre. Namen delavnice je bil povezati in aktivno vključiti lokalno prebivalstvo v udejanjanje

razvoja in ohranjanja narave, saj koncept soustvarjanja razvoja podeželja nakazuje potrebo

deležnikov po povezovanju in sodelovanju pri črpanju tako domačih kot evropskih denarnih

sredstev.

Kot tretjo metodo triangulacije smo uporabili analizo dokumentov, pri čemer smo pregledali

že obstoječe gradivo, ki obstaja neodvisno od raziskovalnega procesa. Pregledali smo gradivo

na spletu, povezano z razvojem podeželja slovenske Istre, predstavitve lokalnih organizacij,

obvestila o kulturnih, športnih in drugih prireditvah, kulinaričnih dogodkih, delavnicah,

izobraževanjih in predavanj. Preučili smo tudi program LEADER ter pogoje, vsebino in

navodila za črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Analiza dokumentov nam je pomagala

pri oblikovanju vprašanj za intervju in pri analizi opazovanja.
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2 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN PARTICIPACIJA LOKALNEGA PREBIVALSTVA

V naslednjem poglavju smo se osredinili na odnos lokalnega prebivalstva do razvoja

njihovega bivalnega okolja, varovanja kulturne in naravne dediščine, ekonomsko družbenega

razvoja, saj je organizirano upravljanje skupnosti nujno potrebno za delovanje demokracije.

Uspešnost uravnoteženega razvoja je namreč odvisna od medsebojnega spoštovanja in

odnosov, ki temeljijo na transparentnosti in zaupanju.

2.1 Trajnostni razvoj lokalnih skupnosti

Trajnostni razvoj določenega območja je v veliki meri odvisen od vrednot prebivalstva,

stopnje že doseženega razvoja, gospodarske usmerjenosti, izobraženosti prebivalstva in

njegovega ravnanja. V razvitih gospodarstvih socialni kapital pridobiva vrednost, saj je

pomembno sredstvo za ustvarjanje blaginje, tako za posameznike kot za lokalne skupnosti.

Človek se mora kot pomemben akter z velikim vplivom na ekosistem prilagoditi

nepredvidljivostim in sprejeti spreminjajoče pogoje delovanja. S pomočjo poznavanja

lokalnega okolja, znanja in izkušnjami lahko pripomoremo k nedavno razvitim sistemom, ki

upravljajo z viri v lokalni skupnosti (Olsson in Folke 2004). Za uspešen trajnostni razvoj

podeželja je treba izpostaviti njegove endogene razvojne potenciale. Pomembno je, da se

prepoznajo možnosti rabe lokalnih naravnih virov, kot so vodni viri, zemljišča, biotska

pestrost, uporaba lesa itd. Ko v Sloveniji govorimo o uspešnem razvoju lokalnih skupnosti,

opažamo pomembno povezanost z okoljem, tako z družbenega kot ekonomskega vidika.

Inovativnost pri sonaravnem razvoju postaja temelj uspešnega podjetništva, kar je ključno za

ustvarjanje dodane vrednosti in kakovosti življenja, pri tem pa je pomembna vključenost vseh

deležnikov, interesnih skupin in lokalne skupnosti (Barbič 2010). Z družbenega vidika je

poudarek na medgeneracijski solidarnosti in vključevanju ranljivih skupin. Ukrepi lokalne

politike pa morajo spodbujati zeleno gospodarstvo, razvijati nova delovna mesta na projektih

za izboljšanje bivanja in varovanje okolja.

2.2 Sodelovanje lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju

Participacija oziroma sodelovanje je ena od oblik vključevanja in soudeležbe javnosti v

procese odločanja, ki se kaže kot možnost preseganja neoliberalne javne politike in smer

razvoja polaga v roke javnosti. S sodelovanjem javnosti želi premostiti ovire med stroko in

politiko ter premostiti odtujenost državljanov, saj predstavlja pomemben element

demokratičnega procesa. Za zagotovitev konstruktivne vključenosti prebivalstva je potrebno

primerno podporno okolje, katerega pogoji vključujejo delovanje pravne države, spoštovanje

temeljnih demokratičnih načel, politično voljo, jasne in transparentne postopke, dolgoročno

podporo in sredstva za trajnostno civilno družbo ter skupen prostor za dialog in sodelovanje

(Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 2009).
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Vključevanje lokalnega prebivalstva ne sme biti omejeno zgolj na komentiranje že

pripravljenih načrtov za določene posege ali okoljske obremenitve, saj tako povzroči odpor in

negativen odnos javnosti do obravnavane teme. Ker je participacija del demokratičnega

procesa, pogosto prihaja do nesoglasij med načrtovalci, javnostjo in lokalno politiko ter je

zaradi nepripravljenosti posluha in sprejemanja različnih mnenj mnogokrat neučinkovita in

nemogoča. Naloga načrtovalcev je torej, da sproti strokovno razjasnjujejo problem, ki nastaja,

pripomorejo k zbliževanju stališč in interakciji z javnostjo. Potrebni so različni načini

komunikacije, vendar najučinkovitejša je dvosmerna komunikacija, kjer lahko javnost

sodeluje in soodloča, na primer javnomnenjske ankete, delavnice, ki jih organizirajo

načrtovalci posegov, posredovanje predlogov, oblikovanih v javnosti, in drugo (Bizjak 2012).

Participacija javnosti pri procesih sprejemanja odločitev ni nov pojav, saj je bila obravnavana

že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Arnstein (1969) je kot pionirka na področju

sodelovanja javnosti izdelala Lestev sodelovanja javnosti (Ladder of public participation), s

katero se osredinja na moč vpliva javnosti oziroma državljanov. Gre za poenostavitev prikaza

sodelovanja kot model participacije . Omenjena lestev ponazarja stopnje sodelovanja javnosti

glede na moč vpliva, ki ga te lahko imajo nad neko odločitvijo. Nizajo se od manipulacije

(manipulation) do nadzora državljanov (citizen control). Avtorica je izpostavila moč ljudi, ki

z udejstvovanjem vplivajo na odločitve. Participacija je uspešna, če se upoštevajo zamisli in

predlogi državljanov, saj se na tak način poveča moč posameznika, vključenega v proces

aktivnega sodelovanja in odločanja. Kot je razvidno s slike 1, ima lestev sodelovanja osem

ravni, pri čemer šele zadnje tri pomenijo, da je prebivalcem dana moč vpliva: manipulacija,

terapija, obveščanje, posvetovanje, pozicioniranje, partnerstvo, delegirana moč in kot najvišja

stopnja nadzor državljanov.

Prvi dve ravni sodelovanja (manipulacija in terapija) sta označeni kot nesodelovanje oziroma

sodelovanje brez možnosti za uspeh. Obveščanje, posvetovanje in pozicioniranje so opisani

kot sami sebi namen, saj so prebivalci v tem primeru obveščeni, vendar v danih pogojih

nimajo moči, da bi bila njihova stališča vključena v odločanje, zato v teh nivojih ni zagotovila

za spreminjanje stanja. Peta prečka na lestvi je pozicioniranje, ki je v svojem bistvu le višji

nivo prejšnjih treh. Za uresničitev sodelovanja javnosti pa so pomembne zadnje tri ravni.

Sklenjeno partnerstvo omogoča pogajanja in sklepanje kompromisov z odločevalci, pri

delegirani moči in nadzoru državljanov pa imajo državljani enakopravno moč odločanja in

polno upravljavsko moč. Lestev sicer ponazarja poenostavitev, vendar nas opominja, da

obstajajo pomembni prehodi med ravnmi udeležbe državljanov (Arnstein 1969). Analize

sodelovanja javnosti po omenjeni lestvi so pokazale, da oblasti velikokrat ne podpirajo

popolne participacije in dajejo več možnosti sodelovanja le določenemu delu javnosti, čeprav

je s tovrstnim ravnanjem posameznikom odvzeta moč, kar jemlje motivacijo civilni iniciativi

in lokalnim združenjem. Jasno je, da opisani navidezni participaciji javnost ne zaupa, kar ima

za posledico njeno nezainteresiranost in odpor (Bizjak 2012).
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Avtorja P. M. Waidemann in S. Femers (1993) sta oblikovala nekoliko drugačno lestev

participacije. V raziskavi sta preučevala štiri primere participacije v okoljevarstvu oziroma pri

reševanju konfliktov upravljana z odpadki, kjer je uradni odločevalec pristal na sodelovanje z

javnimi interesnimi skupinami. Vendar je, kljub temu da sta se stopnja in narava participacije

zelo razlikovali od primera do primera, prihajalo do problemov.

Slika 1: Lestev participacije po Arnsteinovi

Vir: Arnstein 1969.

Kot odgovor neustreznim tradicionalnim pristopom k reševanju problematike sta razvila širše

analitično ogrodje za jasnejšo interpretacijo konfliktov, ki je upoštevalo zgodovino

nasprotnikovih odnosov, razporeditev moči, odnos do reševanja konfliktov, različne

pogajalske strategije in obvezo k izpogajanemu dogovoru.

Njuna lestev ima šest stopenj (Waidemann in Femers 1993):

6. stopnja: javno partnerstvo odloča o končni odločitvi,

5. stopnja: javna participacija pri ocenjevanju tveganja in predlagane rešitve,

4. stopnja: participacija javnosti pri izražanju interesa, določanju akterjev in vsebine,

3. stopnja: pravica javnosti do ugovora,

2. stopnja: informiranje javnosti,

1. stopnja: pravica javnosti do obveščenosti.

Participacija javnosti pri določanju interesa, akterjev in vsebine ter javna participacija pri

ocenjevanju tveganja in predlagane rešitve sta najbliže participaciji, zadnja, javno partnerstvo

moč
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državljanov

navidezna
participacija
državljanov

odsotnost
participacije
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nadzor državljanov
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odloča o končni odločitvi, pa javnosti zagotavlja največjo moč. Pri tej lestvi je poudarjen

pomen obveščenosti in informiranosti, ki se stopnjuje s stopnjo participacije. Avtorja

sodelovanje javnosti vidita kot sredstvo za doseganje cilja in ne kot cilj sam, saj neprimeren

pristop vodi k nekakovostni rešitvi in povzroča dodatne težave. Kot možen pristop in

implementacijo vidita tako imenovano upravljanje s konflikti, kar izboljša kakovost

odločanja, poveča moč javnosti in zagotavlja predanost vseh akterjev pri sprejemanju

dokončnih odločitev.

Osemindvajset let po Arnsteinovi je E. Rocha (1997) prav tako uporabila metaforično lestev

moči participacije javnosti. Medtem ko se je Arnstein osredinila na skupnost, se je E. Rocha

pri svoji lestvi iz individualne stopnje postopoma premaknila na stopnjo skupnosti. Moč

posameznika se z vsako letvico povečuje in približuje moči, ki jo imajo kot skupnost.

Stopnje lestve so (Hogan 2007):

1. stopnja: politična moč,

2. stopnja: družbenopolitična moč,

3. stopnja: moč mediacije,

4. stopnja: moč posameznika,

5. stopnja: šibka individualna moč.

Pri vseh treh omenjenih participatornih modelih se želi povečati moč posameznika na raven

odločitve skupnosti. Za posege v prostor pri prostorskem načrtovanju, kjer javnost na podlagi

informacij odloča o sprejemljivosti posega, je najprimernejša lestev P. M. Waidemanna in S.

Femersa. V omenjenem modelu prevladuje pomembnost informiranosti in obveščenosti

prebivalstva. Ostala dva pristopa pa sta bolj namenjena politični participaciji. Ugotavljamo

torej, da se je zgodnejša literatura na temo sodelovanja javnosti osredinila predvsem na

reševanja nesoglasij in sporov, literatura devetdesetih let pa na uporabo soglasja in

prepoznavanja interesnih skupin kot reprezentativnih udeležencev. To kaže tudi razlika od

prejšnjih modelov, ki so poudarjali javne obravnave referendumov, ankete, svetovalne odbore

ali javne forume. Uspeh je povezan s stopnjo transparentnosti, poštenosti in zaupanja, ki je bil

ustvarjen skozi celoten proces, saj so uspešni procesi naložba v čas, razvoj kapacitet,

vključenost vseh deležnikov, izobraževanje in jasno določen občutek za pravičnost med

udeleženci (Booth in Halseth 2011).

Javno participacijo lahko delimo na (Bizjak 2012):

formalno: je zavezujoča, saj jo določa zakon. Formalne oblike so referendum, ljudska

iniciativa, zbor občanov, volitve;

neformalno: je neobvezujoča in prepuščena javnosti, ki se sama odloča o primernosti in

načinu uporabe. Neformalne oblike so različna posvetovanja, zbiranje podpisov,

podpisovanje peticij, pobude NVO, pobude za sestanek s predstavniki lokalne oblasti …
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V Sloveniji sta participacija na različnih ravneh in kultura vključevanja pri procesih odločanja

(tudi v sami načrtovalski praksi) nizki, kar nedvomno vodi v težave in konflikte. Ljudem

primanjkuje zavedanje o pomenu participacije javnosti pri odločanju o javnih zadevah, prav

tako pa so omejeni znanje in zmogljivosti civilne družbe, ki bi tako vlogo uspešno odigrala.

Motivacija za participacijo javnosti se skriva tudi v zaupanju državljanov v javne inštitucije in

strokovne organe. Vzrok za nizko raven participacije lahko iščemo v občutku nemoči ali

odrinjenosti od možnosti vplivanja, kar je vzrok za nasprotovanje in zavrnitev. Neodobravanje

in nesprejemanje participacije je prisotno tudi pri upravljalcih lokalnih politik, ki zahteve

civilne družbe po njenem dejavnejšem vključevanju v procese odločanja v načrtovanju in

upravljanju prostora pogosto vidijo kot oviro, ki domnevno zavira načrtovalski proces

(Državni svet Republike Slovenije 2011).

Kot vodilo družbenih povezovanj in norm na področju razvoja in ohranjanja narave zadnji dve

desetletji pridobiva pomen socialni kapital, ki postaja pomemben element za udejstvovanje

trajnostnega razvoja. To pomeni, da različni vidiki družbene strukture in njene organizacije

delujejo kot vir za posameznika ter mu pomagajo uresničiti cilje in interese.

Ugotovljeni so bili štirje osrednji sestavni elementi socialnega kapitala (Pretty in Ward 2001):

Zaupanje. Zaupanja vredni odnosi pospešujejo sodelovanje in zmanjšujejo transakcijske

stroške med ljudmi, saj so namesto vlaganja v nadzor drugih posamezniki sposobni

zaupati ter tako prihraniti čas in denar. Vendar do izgradnje zaupanja pride počasi, po

drugi strani pa zaupanje lahko hitro izgubimo.

Vzajemnosti in izmenjave.Tudi vzajemnosti in izmenjave vplivajo na dolgoročno

zaupanje, ki se nanaša na stalne odnose izmenjave blaga in znanja, ki se sčasoma povrne

in ima pozitiven učinek na okoljsko problematiko.

Skupna pravila, norme, sankcije.To so skupno dogovorjena pravila o ravnanju, ki

zadevajo skupne interese in so komplementarne z interesi posameznika. Pravila in

sankcije zagotavljajo zaupanje in samozavestno investiranje v skupno dobro, zavedajoč

se, da bodo tudi drugi deležniki ravnali enako. Sankcije pa zagotavljajo, da kršitelje

pravil čaka kazen, prav to pa pripomore k uravnoteženju individualnih pravil s kolektivno

odgovornostjo.

Povezanost v omrežja in skupine. Poznamo tri vrste povezav, ki so pomembne za

mreženje med skupnostmi in po njih: vezi, mostovi in povezovanje socialnega kapitala v

mreže. Povezovanje socialnega kapitala pomeni vez med ljudmi s podobnimi pogledi in

cilji ter se kaže v različnih tipih skupin na lokalni ravni: od vzajemne pomoči družbam do

različnih društev (športnih, kulturnih, ribiških, literarnih itd.).

2.3 Pravne podlage participacije lokalnega prebivalstva

Participacija prebivalstva je povezana sestavina, ki omogoča sodelovanje in udeležbo pri

odločanju o načrtovanju in oblikovanju inovativnih rešitev za posege na lokalni ravni. Proces
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vključevanja v odločanje daje javnosti možnost, da izrazi svoje mnenje in ustvarja priložnost

za razpravo, državljanom kot posameznikom v skupnosti pa poveča moč, da sodelujejo pri

sprejemanju odločitev. Z vključevanjem dobijo priložnost učenja, ozaveščanja in

informiranja. Pri tem pa različni deležniki komunicirajo ne le s tistimi, ki odločitve

sprejemajo, temveč tudi med seboj (Marega in Uratarič 2011).

2.3.1 Slovenska in evropska zakonodaja

Odkar je Slovenija članica Evropske unije, mora spoštovati tudi evropsko pravno ureditev,

direktive, priporočila in smernice. Ustava RS v 8. členu izrecno določa, da morajo bili zakoni

in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi

pogodbami, ki Slovenijo obvezujejo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se

uporabljajo neposredno (Vrbica 2012). V pravni red Republike Slovenije se prenašajo

različne direktive Evropske skupnosti in Aarhuška konvencija. Te so tako zajete v več

zakonih:

Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06, 117/06, 23/14, 50/14,

19/15) povzema Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja

2003 o javnem dostopu do okoljskih informacij (Official Journal L 041/2003). Ta zakon

ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s

katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni

skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

Opredeljuje, kaj je informacija javnega značaja in na kakšen način se posredujejo

informacije v javnost.

Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 39/06) v 37. členu o sodelovanju javnosti

pravi, da mora ministrstvo v postopku priprave nacionalnih in operativnih programov

varstva okolja seznaniti javnost ter omogočiti njihove pobude in pripombe. Mnenja in

pripombe mora nato preučiti in jih na primeren način upoštevati pri pripravi programov.

V 38. členu zakon dopušča možnost, da lahko ob upoštevanju mnenj in pobud javnosti

program varstva okolja in operativne programe za svoje območje sprejme mestna občina

ali širša samoupravna lokalna skupnost. O sodelovanju javnosti govori tudi 43. člen, v

katerem je navedeno, da mora pripravljalec plana, za katerega je bila opravljena celovita

presoja vplivov na okolje in za katerega je bilo spisano okoljsko poročilo, javnosti

omogočiti seznanitev s planom in okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve. Prav

tako mora zagotoviti javno obravnavo, na kateri ima javnost ponovno pravico dajati

mnenja in pripombe na plan in okoljsko poročilo. Sodelovanje javnosti je opredeljeno še

v kar nekaj nadaljnjih členih, predvsem v zvezi z omogočanjem vpogleda javnosti v

vloge za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja, obveščanjem javnosti z objavami,

možnostmi dajanja mnenj in pripomb.

Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, št. 96/04) v 46. členu opredeljuje, da lahko

ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena izvaja lokalna skupnost. Zakon
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predvideva, da lahko ena ali več lokalnih skupnosti izvede ukrep varstva za naravno

vrednoto državnega pomena, ki je na njihovem območju, in sicer z dajanjem pobude za

sklenitev dogovora. Nadalje 57. in 58. člen določata, da mora ustanovitelj pred

sprejemom akta o zavarovanju seznaniti javnost z vsebino osnutka akta o ustanovitvi

ožjega zavarovanega območja, in sicer tako, da se osnutek akta o varovanju objavi vsaj v

enem javnem glasilu, ustanovitelj širšega zavarovanega območja pa seznani javnost z

osnutkom akta o zavarovanju na javni predstavitvi. 5. člen lokalnim skupnostim nalaga,

da sprejemajo programe varstva naravnih vrednot lokalnega pomena na svojem območju.

107. člen določa, da pri presoji sprejemljivosti posegov v okviru naravovarstvenega

soglasja mora biti z vsebino seznanjena javnost. V 131. členu pa je podrobno opredeljeno

sodelovanje lokalnih skupnosti pri upravljanju, kjer te dajejo mnenje k izboru

koncesionarja za upravljanje zavarovanega območja. Poleg tega so v omenjenem členu

navedeni različni načini sodelovanja lokalne skupnosti pri upravljanju zavarovanega

območja glede na upravitelja, ki je lahko zavod ali koncesionar.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10,

43/11, 57/12, 76/14, 14/15) je zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja

prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja

ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Sodelovanje javnosti je opredeljeno v 50.

členu, in sicer mora občina v postopku priprave občinskega prostorskega načrta javnosti

omogočiti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve. Javno

naznanilo mora vsebovati vse podatke o kraju in času javne razgrnitve ter načinu dajanja

mnenj in pripomb. Občina mora nato pripombe in predloge javnosti preučiti ter do njih

zavzeti stališče, ki ga mora nazadnje objaviti na običajen način in na spletu. Občina mora

v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta omogočiti sodelovanje

javnosti ob smiselni uporabi določb 50. člena tega zakona.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Ur. l.

RS, št. 80/10, 106/10, 57/12) določa prostorske ureditve državnega pomena, ureja

vsebino in postopek priprave državnega prostorskega načrta. Poleg tega določa način,

kako se ta postopek vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje, v skladu

s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter s postopki presoje sprejemljivosti v skladu s

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Javnost ima možnost dajati predloge, priporočila,

usmeritve in mnenja glede smernic, usmeritev in podatkov nosilcev načrtovanja urejanja

prostora. Koordinator in pobudnik lahko v tem času z namenom podrobnejše seznanitve

javnosti organizirata tudi posvet. V 25. členu je opredeljena seznanitev javnosti s študijo

variant in predlogom najustreznejše variante ali rešitve v okviru javne razgrnitve, na

kateri ima javnost pravico dajati pripombe in predloge, ki jih kasneje preučijo

koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec ter do njih zavzamejo stališče. Če se ob

primeru postopka priprave načrta izvaja tudi postopek presoj vplivov na okolje, se v

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, skupaj z osnutkom načrta razgrneta tudi

poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
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2.3.2 Agenda 21

Agenda 21 (UNSD 1992) je celovit program, sprejet na konferenci v Riu de Janeiru leta 1992,

ki opredeljuje smernice in norme za reševanje okoljskih problemov. Udeležba na konferenci

je bila visoka, saj je bilo prisotnih 178 držav. Agenda 21 obsega 27 načel, med katerimi

temeljne opredeljujejo suvereno pravico izrabe lastnih naravnih virov držav in pravico do

razvoja. Agenda pojasnjuje, da so prebivalstvo, potrošnja in tehnologija primarna gonilna sila

sprememb v okolju, in uveljavlja trajnostni razvoj kot edini sprejemljivi pri oblikovanju

vladnih politik. Izpostavlja, kaj je treba storiti za spremembo škodljivega vzorca potrošnje ter

ponuja politike in programe, s katerimi lahko dosežemo trajnostno ravnovesje med porabo,

prebivalstvom in nosilno zmogljivostjo Zemlje. Spreminja miselnost, da je gospodarski razvoj

mogoče oceniti le s količino denarja, in zagovarja, da je bogastvo naroda treba meriti s polno

vrednostjo naravnih virov in v vrednost vključiti celotne stroške degradacije okolja. Ukvarja

se z revščino na eni strani in preveliko porabo na drugi ter z zdravjem, izobraževanjem, mesti

in podeželjem. Vsebuje priporočila za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Je prvi

sklepni dokument konference sicer pravno neobvezujoče narave. Ker je za uspešno

udejanjanje trajnostnega razvoja potrebno sodelovanje vseh ljudi kot posameznikov, Agenda

21 govori tudi o osveščanju in tako vpliva na prilagajanje posameznikovih vsakodnevnih

življenjskih odločitev. Svetovne vlade poziva k širšemu sodelovanju z nevladnimi

organizacijami in javnostjo. Največjo odgovornost za vodenje k spremembam nalaga vladam

vseh držav, ki morajo svoje delovanje usmeriti v sodelovanje s partnerstvi mednarodnih

organizacij, podjetij, lokalnega upravljanja, nevladnih organizacij in skupin državljanov. Njen

namen je spodbujanje trajnostnega razvoja na lokalni ravni za izboljšanje bivanja vseh ljudi,

zato je v ospredje postavljeno prav sodelovanje vsakega posameznika. Glavna naloga Agende

21 je izkoreniniti revščino s povečanjem dostopa do trajnostne rabe naravnih virov. V

sklepnem dokumentu je prvič posebej omenjeno upoštevanje participacije lokalnega

prebivalstva z njihovimi kulturnimi značilnostmi, povezanostjo z njihovim okoljem,

veščinami in znanjem. Poglavje 28 je namenjeno iniciativam in spodbudam lokalne oblasti.

Kot osnovni namen poudarja sodelovanje, participativni proces lokalne skupnosti z lokalno

oblastjo v vseh državah podpisnicah, sodelovanje med lokalnimi oblastmi za bogatitev

izkušenj in spodbujanje razvoja pri vključevanju žensk in mladine v procese odločanja,

načrtovanja in izvajanja aktivnosti. V sklopu uresničevanja ciljev, procesa posvetovanja in

aktivnega partnerstva lokalnih deležnikov bi morala vsaka lokalna oblast v dialogu s

prebivalci in organizacijami zagotavljati stalno podporo »lokalni Agendi 21.«

2.3.3 Aarhuška konvencija

Razviti svet je zaradi šibke državljanske kulture, nezainteresiranosti javnosti pri političnem

udejstvovanju, a tudi pasivnosti na lokalnem nivoju vse bolj potreboval korak naprej k aktivni

demokraciji in ustvarjanju primernega modela družbenega delovanja. Ključni element pri

prizadevanju krepitve pravic državljanov na področju okolja pomeni, da imajo posamezniki
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polno in aktivno vlogo pri doseganju sprememb, ki so nujno potrebne za nadaljnji trajnostni

razvoj. Velik korak naprej v tej smeri je bila t. i. Aarhuška konvencija o dostopu informacij

(EC 1998), udeležbi lokalnega prebivalstva v okoljskih zadevah in dostopnosti do pravnega

varstva, sprejeta leta 1998 v Aarhusu na Danskem. Slovenija jo je podpisala skupaj še s

petintridesetimi državami. Pogodbenice konvencije se strinjajo, da je skrb za varstvo okolja

temeljna za uresničevanje človekovih pravic, kot je pravica do zdravega okolja, ter da imajo

državljani dolžnost vsak posebej in vsi skupaj varovati in izboljšati svoje okolje za sedanje in

prihodnje generacije. Za doseganje tega cilja je dostop javnosti do informacij o okolju bistven,

saj lahko le tako aktivno sodelujejo pri odločanju. Le ozaveščeni prebivalci lahko namreč

izražajo svoje mnenje, zagovarjajo interese ter po organih javne oblasti in pravnega varstva

uresničujejo okolju primeren trajnostni razvoj. Namen konvencije je povečati odgovornost in

okrepiti podporo javnosti, udeležbo pri okoljskem odločanju in s tem spodbuditi okoljsko

izobraževanje za boljše razumevanje okolja, kritično presojo javnosti in posledično večjo

samoiniciativo prebivalcev. Podpisnice konvencije se zavzemajo, da bi bili posameznikom in

organizacijam dostopni učinkoviti pravni mehanizmi za varstvo interesov vseh ljudi.

Konvencija se nanaša tudi na negotov razvoj gensko spremenjenih organizmov in njihovo

namerno sproščanje v okolje, posledično potrebo po večji osveščenosti javnosti, zagotavljanje

informiranosti o sestavinah izdelkov, torej o informiranosti potrošnikov na tem področju. V

prvem členu je povzet osrednji cilj, ki želi prispevati k varstvu pravic vsake osebe sedanjih in

prihodnjih generacij, da živi v primernem okolju, se zavzema za zdravo bivalno okolje,

zdravje in blaginjo za vsakogar.

V Sloveniji smo na podlagi Aarhuške konvencije sprejeli Zakon o ratifikaciji Konvencije o

dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v

okoljskih zadevah (MKDIOZ, Ur. l. RS št. 62/04), ki ga je sprejel Državni zbor Republike

Slovenije na seji 20. maja 2004.

Ta posameznikom omogoča aktivno udeležbo pri soustvarjanju trajnostnega razvoja na

lokalnem nivoju, in sicer ureja tri stebre demokratičnih pravic prebivalcev na področju varstva

okolja:

prost dostop do informacij o okolju,

možnost udeležbe javnosti pri okoljskih zadevah,

pravno varstvo v zvezi z varstvom pravic o informacijah in soudeležbi pri okoljskih

zadevah.

Javni dostop do okoljskih informacij pomeni, da je organ javne oblasti dolžan objavljati

oziroma dati na razpolago vse okoljske informacije brez navedbe pravnega interesa, zahtevek

za dostop pa se lahko zavrne le v določenih primerih. Na podlagi 5. člena morajo organi javne

oblasti zagotavljati okoljske informacije in jih sproti dopolnjevati. O sodelovanju javnosti pri

odločanju o okoljskih zadevah govorijo 6., 7. in 8. člen. Zagotovljen mora biti ustrezen dotok

informacij o predlaganih in obstoječih dejavnostih, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in
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imajo nepredvidene posledice na zdravje ljudi. Poleg tega mora država razvijati mehanizme

za obveščanje javnosti in na štiri leta poročati o stanju okolja v državi. Sodelovanje javnosti

pri odločanju pomeni, da pri dejavnostih, ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje, v

odločanje vključi tudi javnost, za kar so določena pravila obveščanja. Pravico do sodnega

varstva določa 9. člen konvencije, v katerem je navedeno, da mora država podpisnica v okviru

svoje nacionalne zakonodaje vsakomur, ki meni, da njegov zahtevek po določeni informaciji

ni bil pravilno upoštevan, zagotoviti pravico do hitrega in brezplačnega ali poceni revizijskega

postopka pred neodvisnim telesom (Vrbica 2012).

2.3.4 Pristop LEADER/CLLD

Pristop LEADER je pobuda Evropske unije za pomoč podeželskim skupnostim za boljši

gospodarski razvoj in večjo kakovost bivanja. Razvijati se je začel kot pobuda Evropske unije

in se je kot sestavni del politike razvoja podeželja »od spodaj navzgor« začel izvajati leta

1991. Njegov cilj je spodbujati in podpirati podeželske prebivalce ter jih motivirati za izrabo

dolgoročnih možnosti za razvoj lokalnega okolja. Razvojno politiko opredeljuje na podlagi

značilnih razmer na določenem območju ter upošteva njegove prednosti in pomanjkljivosti.

Ozaveščanje prebivalcev o možnostih razvoja z omenjenim pristopom narašča s

prepoznavanjem glavnih nosilcev razvoja o pomembni vlogi endogenih virov pri doseganju

trajnostnega razvoja. Na tak način lokalne akcijske skupine pripomorejo k zavedanju

pripadnosti in poistovetenju z ozemljem lokalnih prebivalcev (Evropski observatorij za

podeželje 2007).

Njegovi zametki v Evropi segajo v osemdeseta leta, ko je bil omenjen kot koncept

integriranega razvoja podeželja (IRD – Integrated Rural Development) in kot model, ki je

poudaril koordiniranje različnih sektorskih ukrepov na lokalni ravni. Spreminjajoče se

gospodarske razmere in raznolikost podeželskih izkušenj so zahtevale ponovni razmislek o

razvoju podeželja, tako na evropski kot na državni ravni. Postajalo je jasno, da je za uspeh

politike s podporo partnerstev treba aktivirati lokalne deležnike (Shucksmith 2010). IRD-

pristop je v politiki Evropske unije postal predhodnik pristopa LEADER. Njegov namen je

iskanje inovativnih rešitev za razvoj podeželja kot najprimernejši način, ki lahko služi kot

model za razvoj. Za kratico LEADER stoji francoski Liaison Entre Actions de Développement

de l’Économie Rurale, ki pomeni povezave med ukrepi za razvoj podeželja. Izkušnje so

pokazale, da ima LEADER pomembno vlogo za vključevanje lokalnih partnerjev pri

spodbujanju inovativnih rešitev na podeželju. Prednost pristopa je, da so glede na raznolikost

evropskega podeželskega območja strategije učinkovitejše, če o njih odločajo lokalni akterji,

hkrati pa jih spremljajo jasni postopki, podpora ustreznih javnih uprav, izkušnje prejšnjih

praks in tehnična podpora. Pristop združuje homogena in družbeno povezana območja, za

katera so značilna skupna tradicija, lokalna identiteta, občutek pripadnosti, skupne potrebe in

pričakovanja. Ukrepi so usmerjeni v reševanje konkretnih težav in zadovoljevanje potreb,

omogočajo prepoznavanje lokalnih nevarnosti in priložnosti endogenega potenciala pri
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trajnostnemu razvoju lokalnega okolja (Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželj

2006). Strategije se uresničujejo skozi instrument CLLD (Community Led Local

Development) na način, da je lokalnim akcijskim skupinam omogočeno celovito in uspešno

uresničevanje lokalnih potreb. CLLD se izvaja v okviru skupnega cilja, kot je socialno

vključevanje ranljivih skupin, boj proti revščini in diskriminaciji, a tudi ohranjanje narave,

varstvo okolja in kulturne dediščine ter trajnostni razvoj podeželja.

Poznamo sedem ključnih značilnosti pristopa LEADER (Generalni direktorat za kmetijstvo in

razvoj podeželj 2006):

lokalne razvojne strategije, ki temeljijo na lokalnem okolju,

pristop od spodaj navzgor pri izvajanju strategij,

lokalna javno-zasebna partnerstva: lokalne akcijske skupine (LAS),

povezovanje v mrežo,

sodelovanje,

inovacije,

integrirani in večsektorski ukrepi.

Posamezniki se lahko v LEADER vključujejo po LAS (lokalnih akcijskih skupinah), kamor

se lahko vključi vsaka fizična oseba, ki si želi aktivne udeležbe pri razvoju svojega kraja, je

pripravljena sodelovati s svojimi zamislimi in tako prispevati v mozaik celostnega

soudejanjenja trajnostnega razvoja v svojem okolju. Za uspešen razvoj in uresničevanje

projektov je pomembno medsebojno povezovanje vseh zainteresiranih, ki si želijo udeležbe.

Dobra organizacija in upravljanje pa pripomore k aktivnemu iskanju priložnosti in razvojnih

projektov z vidika dogovorjenih prioritet in razvojne strategije. Prebivalci se tako srečujejo na

različnih izobraževalnih delavnicah, na katerih se lahko informirajo o tekočih možnostih

sodelovanja. Člani LAS so lahko tudi različni zavodi, društva, organizacije, občine, kmetje,

podjetniki. LAS sestavljajo upravni odbor in predsednik, njihovo delo pa je javno, kar

pomeni, da imajo člani dostop do zapisnikov sej organov, javnost pa ima dostop do informacij

javnega značaja. LAS ima svojega upravljavca, skupščino, upravni odbor, predsednika in

nadzorni odbor. Deluje po načelu demokratičnosti, poudarja medgeneracijsko solidarnost in

na tak način združuje tradicionalna znanja z inovativnimi pristopi, ki so v pomoč pri razvoju

skupnih strategij in razvojnih usmeritev širšega območja. Njihove naloge so poleg

oblikovanja razvojne strategije tudi izbira primernih projektov, krepitev sodelovanja vseh

članov, vključevanje ranljivih skupin (žensk, mladih, socialno izključenih), sposobnost hitre

prilagoditve na spremembe, spoštovanje javnega interesa in človekovih pravic ter spoštovanje

pravil pri izvajanju pristopa LEADER (Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželj

2006).

Evropska komisija je februarja 2015 tudi uradno potrdila Program razvoja podeželja

Republike Slovenije 2014–2020, ki se osredinja na tri glavna področja, s katerimi bo

Slovenija zagotavljala izboljšanje biotske raznovrstnosti (29 % vključenih kmetijskih
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zemljišč), stanja voda (25 % vključenih kmetijskih zemljišč) in tal (27 % vključenih

kmetijskih zemljišč), konkurenčnost kmetijskega sektorja (3,4 % kmetijskih gospodarstev bo

prejelo podporo za naložbe), socialno vključenost in lokalni razvoj podeželskih območij (kar

66 % prebivalstva bo vključenega v lokalne razvojne strategije in vzpostavljenih bo skoraj

600 novih delovnih mest). To v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je

Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa

tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Za

krepitev konkurenčnosti bo namenjenih dobrih 20 % sredstev, za tržno povezovanje dobrih

9 %, za naravne vire skoraj 52 %, za diverzifikacijo pa več kot 15 %. Za razvoj slovenskega

kmetijstva in podeželja je namenjenih dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega 838 milijonov evrov

iz proračuna EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2013).
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3 VAROVANJE NARAVE V SLOVENIJI

Antropocentrični pogled na svet je pripeljal do čezmerne rabe naravnih virov in degradacije

okolja, kar je bil razlog za aktivnejše zavarovanje še neokrnjenih delov narave kot

zavarovanih območij. Zaradi antropogenih dejavnikov smo namreč priča izumiranju veliko

različnih vrst življenja, tako rastlin kot živali. Zavarovana območja z veliko biotsko

raznovrstnostjo so neprecenljivi vir zagotavljanja ekosistemskih storitev, ki so nemalokrat

ekonomsko neovrednotene, v javnosti pa jim namenjamo premalo pozornosti (Zavod RS za

varstvo narave 2015). Zagotavljanje pitne vode, svežega zraka, energijskih virov, varne

prehrane je le nekaj dobrin, ki nam jih nudi narava, zato je ohranjanje biotske raznovrstnosti

nesporen družbeni cilj.

Slovenija mora kot članica Evropske skupnosti poskrbeti za pravno regulativo mednarodnih

in državnih predpisov ter ozaveščanje državljanov, da bi prepoznali področje naravovarstva

kot ključno in človeka postavili v naravo in ne nadnjo. V Sloveniji imamo kot osnovni

strateški dokument na področju varstva okolja Nacionalni program za varstvo okolja (Ur. l.

RS, št. 83/99), ki ga je na podlagi 35. člena ZVO sprejel državni zbor. Njegov namen je

izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih. Obsega cilje in ukrepe za

njihovo uresničevanje v določenem obdobju, prednostne naloge, usmeritve za razvoj

dejavnosti, oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa in obveznosti iz ratificiranih

mednarodnih pogodb in strategij EU, ki se nanašajo na okolje.

3.1 Krajinski parki kot širša zavarovana območja narave

Slovenija se v Evropi uvršča med države z največjim naravnim bogastvom, zato so

prizadevanja za varovanje območij narave še toliko pomembnejša. Ohranjanje biotske

raznovrstnosti, življenjskega prostora živih bitij in neoporečnosti naravnih virov je le eden od

načinov vzpostavljanja trajnostnega razvoja naše družbe. V drugi polovici 20. stoletja je

zaradi vedno večje okoljske ozaveščenosti kot posledice različnih mednarodnih medijsko

odmevnih javnih konferenc in publikacij prihajalo do različnih mednarodnih pobud.

Posledično so bile ustanovljene organizacije, kot je IUCN, podpisani sta bili Ramsarska in

Bernska konvencija in začelo se je ustanavljanje mreže zavarovanih območij. Pri določanju

zvrsti zavarovanega območja so v Sloveniji upoštevana merila mednarodnih organizacij za

ohranjanje narave, IUCN (World Conservation Union oziroma International Union for the

Conservation of Nature and Natural Resources), katere smernice za uporabo kategorij so

mednarodno uveljavljene (Groznik Zeiler 2011). V Evropi je danes zavarovanih 16 %

površin, v Sloveniji pa zaostajamo, saj imamo po IUCN zavarovanega le 13,2 % kopnega

(Bevc Šekoranja in Pogačnik 2014). Leta 2010 je bila na konferenci v Nagoji sprejeta

Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD). V skladu z njo naj bi se delež zavarovanih

območij do leta 2020 povečal na najmanj 17 % zavarovanega kopnega ozemlja, vendar

svetovni delež zavarovanih območij IUCN raste prepočasi, zaradi česar bo ob zdajšnjem
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trendu rasti opredeljeni 11. cilj za obdobje 2011–2020 težko dosegljiv (Convention on

Biological Diversity 2010).

Svetovna zveza za varstvo narave je bila ustanovljena leta 1948 kot prva globalna okoljska

organizacija z namenom pomoči državam in mednarodni skupnosti pri ohranjanju celovitosti

in biotske raznovrstnosti ter zagotavljanju trajnostne rešitve za različne okoljske izzive.

Njihovo delo se osredinja na vrednotenje in ohranjanje narave, zagotavljanje pravičnega

upravljanja rabe naravnih virov in iskanja naravnih rešitev za globalne podnebne probleme,

prehranjenost svetovnega prebivalstva in razvoj. V organizaciji stalno sodeluje skoraj 11.000

prostovoljcev in strokovnjakov iz 160 držav. Upravljanje zavarovanih območij je razvrščeno

glede na cilje in nivo zavarovanja, od I. do VI. kategorije. Po omenjeni kategorizaciji je v

Sloveniji krajinski park uvrščen v V. kategorijo. Slovenija je članica IUCN od leta 1993.

IUCN deluje kot pobudnica oblikovanja tudi drugih konvencij, na primer Ramsarske

konvencije o zavarovanju mokrišč, izdaja publikacije in koordinira Svetovni forum za

biodiverziteto (GBF – Global Biodiversity Forum).

Cilje IUCN (b. l.) lahko strnemo v:

zagotavljanje ohranjanja celovitosti narave (biotska raznovrstnost),

zagotavljanje pravične in trajnostne rabe naravnih virov,

promoviranje sonaravnega načina življenja ljudi in uravnoteženo sobivanje z naravo,

sodelovanje pri opredeljevanju politike do okoljevarstva.

Zavarovana območja so eden od ukrepov ohranjanja narave. ZON opredeljuje širša in ožja

zavarovana območja. Pod širša spadajo narodni park, regijski park in krajinski park, pod ožja

pa strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik. Leta 2012 smo v Sloveniji

imeli: en narodni park, tri regijske parke, 44 krajinskih parkov, en strogi naravni rezervat, 54

naravnih rezervatov in 1276 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 256.315 ha, kar je 12,64 %

površine Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije 2015). V 67. členu

ZON so »širša zavarovana območja območje narave, kjer je velika abiotska, biotska in

krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi

kompleksno in funkcionalno med seboj povezane«. Razlogi za ustanovitev širših zavarovanih

območij so tudi omogočanje razvojnih možnosti prebivalstva in duhovna sprostitev in

bogatitev človeka. Z aktom o zavarovanju se lahko na zavarovanem območju glede na vrsto

širšega zavarovanega območja prepovejo, omejijo ali drugače uredijo številne dejavnosti

posegov v prostor, kot so ekonomske dejavnosti, turizem in šport, javne prireditve ter vse

dejavnosti, ki bi lahko ogrozile zavarovano območje. Krajinski park pa je v 71. členu ZON

opredeljen kot »območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z

naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost«, ki mu z aktom o zavarovanju

prav tako določimo podrobnejša pravila o ravnanju.
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3.2 Upravljanje zavarovanih območij narave in vključevanje lokalne skupnosti

Ker so zavarovana območja v prvi vrsti namenjena varovanju biotske raznovrstnosti za

zagotovitev ekosistemskih storitev in nudenja koristi naravnih virov človeku, lahko svoje

poslanstvo opravljajo le, če jih učinkovito upravljajo in jih primerno podpirajo sektorske

politike, tako s pravnimi podlagami kot tudi z denarnimi sredstvi. Danes si učinkovitega

razvoja zavarovanih območij brez aktivne soudeležbe lokalnega prebivalstva pri upravljanju

trajnostnega razvoja območja ne moremo več predstavljati.

Upravljanje zavarovanih območij se med Slovenijo in tujino razlikuje. Na globalni ravni so

glavna težava vključevanje lokalne skupnosti in njihova podpora ter t. i. okoljska vzgoja, v

Sloveniji pa so pri upravljanju zavarovanih območij ključni problemi opredeljeni kot šibka

podpora zavarovanim območjem, inšpekcijski nadzor upoštevanja omejitev in financiranje,

medtem ko sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri nas še ni prepoznano kot temeljni problem

(Breg Valjevec in Polajnar Horvat 2011).

V Sloveniji pravno podlago upravljanju zavarovanih območij določa ZON, vendar kljub temu

nimamo učinkovitega sistema upravljanja z zavarovanimi območji, saj imajo od 1300

zavarovanih območij le geografsko večja tudi upravljavca. ZON v 131. členu predvideva, da v

skladu z zakonom in aktom zavarovanja s širšim zavarovanim območjem upravlja javni

zavod, se za upravljanje podeli koncesija ali ga neposredno upravlja ustanovitelj. Ker mora

ustanovitelj poskrbeti tudi za sredstva upravljanja, zadnje velja v praksi predvsem za ožja

zavarovana območja. Pomanjkanje razvojnih strategij, načrtov, nadzora izvajanja in

monitoringa aktivnosti ostajajo pomanjkljivost pri aktivnem upravljanju zavarovanih območij.

Dalje je v 131. členu ZON opredeljeno sodelovanje lokalnih skupnosti pri upravljanju

zavarovanih območij, ki jih ustanovi država. Lokalna skupnost lahko poda mnenje k izboru

koncesionarja ali ima svoje predstavnike v svetu javnega zavoda. Če upravlja zavarovano

območje koncesionar, se sodelovanje lokalnih skupnosti pri upravljanju zavarovanega

območja zagotovi z ustanovitvijo posebnega odbora za zavarovano območje. Zavarovana

območja lahko ustanovi tudi lokalna skupnost, ki zagotovi še upravljanje z javno službo. V

tujini je uveljavljen t. i. pristop prilagodljivega ali sodelujočega soupravljanja (adaptive

management, collaborative co-management, adaptive governance), ki pri uresničevanju

trajnostne rabe naravnih virov in elastičnosti socialno-ekoloških povezav združuje

sodelovanje in prilagodljive pristope.Soupravljanje je imelo velik vpliv na upravljanje

naravnih virov in pri nedavnih prizadevanjih za integracijo ekologije, ekonomije in družbe.

Sinergijo med koncepti sodelovanja in prilagodljivim upravljanjem omogoča sistem, ki

temelji na skupnosti in zajema proces dinamičnega učenja. Izziv je v skladnem in

uravnoteženem sistemu upravljanja na več ravneh, ki je pogosto karakteriziran z razdrobljeno

organizacijsko in institucionalnimi strukturami, s sistemi zapletenih odnosov v času in

prostoru. Kot primerna oblika upravljanja je prepoznano prilagodljivo upravljanje za ravnanje
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z zapletenimi družbeno-ekološkimi sistemi, za krepitev povezanosti med institucijami in

dinamiko ekosistema (Plummer in Armitage 2007).

Ena najbolj znanih metodologij za preverjanje učinkovitosti upravljanja sistemov zavarovanih

območij se imenuje RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas), ki je

široko uporabljena pri generičnih sistemih, namenjenih ocenjevanju učinkovitosti upravljanja

zavarovanih območij. Pripravil jo je Svetovni sklad za naravo (WWF), oblikovalcem politik

in upravljavcem zavarovanih območij pa ponuja relativno hiter in enostaven način

opredeljevanja glavnih smernic in pomanjkljivosti, ki jih je treba izboljšati v vsakem

posameznem sistemu zavarovanih območij, naj bo to v državi, regiji ali lokalno. Tako lahko

pristojni organi, zadolženi za zavarovanje območij, z omejenimi sredstvi analizirajo glavne

nevarnosti, ki ogrožajo njihova zavarovana območja. Metoda jim omogoča, da pridobijo

splošen pregled najbolj perečih težav, s katerimi se soočajo pri upravljanju, dobijo vpogled v

delovanje sistema kot celote in se dogovarjajo o potrebnih konkretnih ukrepih, ki bodo

pripomogli k učinkovitejši ravni sistema upravljanja.

Z metodologijo RAPPAM, oblikovano za primerjavo določenih ravni med zavarovanimi

območji, ki skupaj tvorijo mrežo sistema, lahko (Ervin 2003):

poiščejo prednosti in slabosti upravljanja,

analizirajo obseg, resnost, razširjenost in porazdelitev različnih groženj in pritiskov,

identificirajo območja velikega ekološkega in družbenega pomena,

določijo nujnost in prioriteto zavarovanja za posamezna zavarovana območja,

razvijejo ustrezen poseg politike in nadaljnje korake za izboljšanje učinkovitosti

upravljanja.

Glavno orodje metodologije je vprašalnik, ki temelji na naslednjem upravljavskem krogu:

načrtovanje, planiranje, vlaganje, proces upravljanja, učinki upravljanja, rezultati (Ervin

2003). Taka analiza je bila v Sloveniji opravljena pri sistemu slovenskih zavarovanih območij

leta 2008. V analizo so bila vključena skoraj vsa večja zavarovana območja (78 % površine

zavarovanih območij), analiza rezultatov pa je pokazala, da eno največjih groženj za

slovenska zavarovana območja predstavljajo spremembe v tradicionalni rabi tal, pritiski

turizma in rekreacije ter invazivne tujerodne vrste. Ugotovili so tudi, da so večja zavarovana

območja bolj ranljiva, da je pravna varnost šibka predvsem zaradi pravno premoženjskih

zadev in nezadostnosti človeških in drugih virov, razmeroma dobro pa je ocenjeno

sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (Kus Veenvliet in Sovinc 2009).

3.3 Ekološko pomembna območja

Po Uredbi o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04) so ekološko pomembna

območja opredeljena kot območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje

ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
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Ekološko pomembna območja so (Uredba o ekološko pomembnih območjih):

»območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni«,

habitati ogroženih ali endemičnih vrst. Ti so mednarodno pomembni in prispevajo k

ohranjanju biotske raznovrstnosti, ter k ohranjanju naravnega ravnovesja selitvene poti

živali.

območja, ki »bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih

vrst«.

Določi jih vlada, ki tudi predpiše varstvene usmeritve za ohranitev in zagotavlja ekološko

varstvo z ukrepi, opredeljenimi v zakonu (slika 2).

Slika 2: Ekološko pomembno območje predvidenega Krajinskega parka Dragonja

Vir: Zavod RS za varstvo narave 2015.

Pri rabi naravnih virov in urejanju prostora se upoštevajo pravila ravnanja, varstveni režimi ali

razvojne usmeritve, določene v aktih, izdanih na podlagi ZON-a. Na ekološko pomembnih

območjih je treba izvajati ukrepe ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst. Kot primer

najpomembnejšega ekološkega območja lahko izpostavimo Naturo 2000, ki je na ozemlju

Evropske unije pomembna za ohranitev ptic in njihovih habitatov (ZON). Ekološko

pomembna območja imajo določene varstvene usmeritve in pravila ravnanja ter monitoring,

ki omogoča spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov ter ugotavljanje
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učinkovitosti ukrepov varstva glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in

habitatnih tipov (Uredba o ekološko pomembnih območjih).

3.3.1 Posebno varstveno območje Natura 2000

Mreža območij Natura 2000 je ključni mehanizem varovanja narave v Evropski uniji. Pravno

podlago za vzpostavitev zavarovanih območij predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju

prostoživečih ptic. Do decembra 2006 je bilo na podlagi direktive o pticah v Evropski uniji

razglašenih 4617 območij s skupno površino več kot 254.000 km2. Na podlagi habitatne

direktive pa je bilo določenih 20.862 območij skupne površine 560.445 km2. Države članice

se tako med seboj razlikujejo v načinu izvajanja Nature 2000, vendar se vse države soočajo s

povezovanjem, skupnimi cilji ohranjanja družbenih in gospodarskih interesov, kar je skupna

odgovornost in izziv za celotno Evropsko unijo (slika 3).

Slika 3: Območja Natura 2000

Vir: Zavod RS za varstvo narave 2015.

Določitev območij samo po sebi območja ne varuje, zato je treba način uspešnega lokalnega

upravljanja uskladiti z državno resorsko politiko. Veliko držav je za upravljanje z varovanimi

območji pooblastilo regionalne in lokalne oblasti. Po Zakonu o ohranjanju narave je pri nas v
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33. členu opredeljeno posebno varstveno območje Nature 2000, za katerega velja Uredba o

posebnih varstvenih območjih Natura 2000 Uredbe o posebnih varstvenih območjih

(območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04), kjer je opredeljen način določitve območij na

podlagi strokovnih meril in kartografske določitve območja za ocenjevanje za posamezni

habitatni tip in posamezno vrsto, katerih ohranjanje je v interesu EU. Kot sestavni del uredbe

so navedena strokovna merila za opredelitev območij Natura, ki se nanašajo na habitatne tipe,

rastlinske in živalske vrste. Podrobneje so našteti varstveni cilji in usmeritve, načrtovanje

območij, program upravljanja ter presoja spremenljivosti planov, programov, načrtov,

prostorskih ali drugih aktov oziroma presoja sprejemljivosti posegov v naravo v primerih in

na način, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. V Sloveniji imamo

določenih 354 območij, od tega 323 na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive

o pticah. Slovenija je država, ki ima 37,16 % ozemlja zavarovanega z Naturo 2000, kar je

največ v EU (Natura 2000 2015).

3.3.2 Ramsarske lokalitete

Ramsarska konvencija o mokriščih je medvladna pogodba, sprejeta v iranskem mestu Ramsar

leta 1971. Do danes ima konvencija 153 držav podpisnic. Zagotavlja okvir za nacionalne

ukrepe in mednarodno sodelovanje za ohranitev in smotrno rabo mokrišč in njihovih virov.

Mokrišča so eden pomembnejših dinamičnih ekosistemov, saj zaradi ohranjanja biotske

pestrosti, vzdrževanja in zbiranja vode, zmanjševanja možnosti za poplave, erozijo, valovanje

in čiščenje vode blagodejno vplivajo na blaženje podnebnih sprememb. Mokrišča imajo

ekološko, družbeno in ekonomsko funkcijo, ki so med seboj tesno povezane (Beltram, Sovinc

in Lengar 1999). Negativen odnos in nepoznavanje njihove koristi v okolju sta pripeljala do

tega, da so se površine mokrišč na svetovni ravni v zadnjih sto letih prepolovile in po Evropi

že prihaja do prvih renaturacij (Ramsar 2014). Slovenija je ratificirala konvencijo leta 1992.

Skupna površina mokrišč pri nas obsega 5,9 % ozemlja države, od tega na porečjih slovenske

Istre 0,01 %. Dokumenti kažejo, da je bilo največ mokrišč izgubljenih prav v obalnem pasu,

glede na stanje leta 1940 pa je Slovenija skupno izgubila 40 % mokrišč (Ramsar 2015).
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4 PREDSTAVITEV PRIZADEVANJ ZA USTANOVITEV KRAJINSKEGA PARKA

DRAGONJA IN ZNAČILNOSTI OBMOČJA

Želja, zanimanje in podpora ustanovitvi Krajinskega parka Dragonja se na občinskem nivoju

kaže že od leta 2007, naravovarstvena namembnost tega območja pa je v občinskih

dokumentih predvidena že od leta 1985, ko je takratni Medobčinski zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Piran (MZVNKD) v presojo prejel tehnično dokumentacijo za

načrtovanje hidrotehničnih in agrotehničnih posegov na območju Dragonje. Dokumentacija je

predvidevala melioracijska dela, ki bi dolino Dragonje popolnoma spremenila in uničila

naravno okolje. Leta 1985 je bil z namenom odvajanja odvečne površinske, talne in

padavinske vode ter z namenom namakanja nasadov hrušk zgrajen namakalni sistem. Vodna

vira sta bili reki Dragonja in Drnica. Uporabnik, podjetje Vinakoper, d. o. o., je nasade

postopoma krčil in nadomestil z vinogradi, ki niso potrebovali namakanja (Sklad kmetijskih

zemljišč in gozdov Republike Slovenije 2014). Prirodoslovni muzej Slovenije, Inštitut za

biologijo Univerze v Ljubljani in Zavod SRS za varstvo narave in kulturne dediščineso

opravili temeljno raziskavo favne, flore in vrednotenje nežive kulturne dediščine, na podlagi

katerih so leta 1987 načrtovane posege preprečili. Tri leta kasneje je Skupščina občine Piran

sprejela Odlok o razglasitvi posameznih naravnih spomenikov, v okviru katerega je bila reka

Dragonja razglašena za hidrološki, geomorfološki, botanični in zoološki spomenik.Občina

Koper je v dolgoročnem družbenem planu 1986–2000, v Odloku o prostorsko ureditvenih

pogojih v občini Koper ter v Spremembah in dopolnitvah dolgoročnega družbenega plana

občine Koper reko Dragonjo s pritoki opredelila za naravni spomenik, celotno porečje pa za

kulturno krajino in naravno dediščino. Posledica tega je bilo oblikovanje pobude za začasno

zavarovanje reke Dragonje s pritoki. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran, je

junija 2001 pripravil Odlok o začasnem zavarovanju reke Dragonje s pritoki, ki ga je občinski

svet Mestne občine Koper podaljšal še dvakrat, končno pa je prenehal veljati s sprejetjem

Zakona o ohranjanju narave leta 2006. Zavod RS za varstvo narave je skupaj s predstavniki

lokalne skupnosti izdelal številne strokovne podlage in študije za pripravo prostorskih

izvedbenih aktov na območju porečja Dragonje, ki so temeljile na usmerjanju dejavnosti v

varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih posebnosti slovenske Istre ter na iskanju

najprimernejših možnosti trajnostnega razvoja (Tomšič in Koželj 2012). Po letu 1998 se je

pod vodstvom MZVNKD in občine Koper ter v sodelovanju z občinama Izola in Piran začel

projekt Krajinski park Dragonja – park za življenje. Izpeljani so bili študijski krožki in izdane

številne publikacije, ki so dvignile ozaveščenost prebivalstva glede naravne in kulturne

dediščine. Zaradi različnih interesov, rab in dejavnosti ter zaradi kompleksnosti lastninskih

razmerij začasno zavarovanje zagotovo ne more ponuditi zadovoljivih možnosti za

usklajevanje nujnih varstvenih in trajnostnih razvojnih interesov znotraj obravnavanega

območja (Mreža za park Dragonja 2009). Na osnovi 117. člena Zakona o ohranjanju narave je

Zavod RS za varstvo narave v dogovoru z MOP v letu 2009 pripravil strokovni predlog za

zavarovanje Krajinskega parka Dragonja. Strokovni predlog pokriva le področje ohranjanja

narave in je izhodišče za pripravo akta o zavarovanju in usklajevanju z drugimi sektorji ter
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dejavnostmi v prostoru (Zavod RS za varstvo narave 2015). Ustanovitev Krajinskega parka

Dragonja je vključena v razvojni program za južno Primorsko 2014–2020, aktivno pa jo

podpirajo tudi nevladne organizacije (Mreža za park Dragonja 2009). Kot smo že omenili, je

krajinski park v 71. členu ZON-a opredeljen kot »območje s poudarjenim kakovostnim in

dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko

vrednost«, kar v celoti ustreza značilnostim porečja Dragonje, Malinske in Bracane.

Preglednica 1: Predstavitev prizadevanj za ustanovitev Krajinskega parka Dragonja v

zadnjih tridesetih letih

Leto Dogodek/aktivnost
Odgovorna
inštitucija

Zajeto
območje

Naziv aktivnosti

1985 Pregled v oceno prejete
dokumentacije za
načrtovanje hidrotehničnih
in agrotehničnih posegov

Medobčinski zavod
za varstvo naravne in
kulturne dediščine
Piran

Porečje
Dragonje

Oblikovanje
naravovarstvene
namembnosti

1985 Opravljene so bile temeljne
strokovne raziskave na
terenu.

- Prirodoslovni
muzej Slovenije

- Inštitut za biologijo
Univerze E.
Kardelja

- Zavod SRS za
varstvo naravne in
kulturne dediščine

Porečje
Dragonje

- Inventarizacija favne
- Inventarizacija flore
- Pregled nežive naravne

dediščine

1987 Oblikovanje argumentov in
podpora ekološko
ozaveščene javnosti

Skupščina občine
Koper

Porečje
Dragonje

Zavrnitev načrtovanih
posegov

1989 Sprejet Odlok o razglasitvi
posameznih naravnih
spomenikov in spomenikov
oblikovane narave v občini
Piran

Skupščina občine
Piran

Porečje
Dragonje

Razglasitev posameznih
naravnih spomenikov in
spomenikov oblikovane
narave

1986–
2000

- Dolgoročni družbeni plan
- Spremembe in

dopolnitve dolgoročnega
družbenega plana občine
Koper

Občina Koper Porečje
Dragonje

- Reka Dragonja in njeni
pritoki so opredeljeni
kot naravni spomenik.

- Celotno porečje je
opredeljeno za kulturno
krajino in naravno
dediščino.

1998 Spremembe dolgoročnega
plana RS

Občina Koper Porečje
Dragonje

Opredelitev območja
varovanja naravne in
kulturne dediščine, in
sicer kot krajinski park

1998 Začetek aktivnosti pri
projektu Krajinski park
Dragonja – park za
življenje

MZVNKD in občina
Koper v sodelovanju
z občinama Piran in
Izola

Območje
predvidenega
Krajinskega
parka
Dragonja

Izpeljani študijski krožki
in ogledi na temo
ekološkega kmetijstva in
turističnih kmetij in
izdane publikacije

Se nadaljuje.
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Preglednica 1 – nadaljevanje

Leto Dogodek/aktivnost
Odgovorna
inštitucija

Zajeto
območje

Naziv aktivnosti

2001 Oblikovanje pobude za
začasno zavarovanje reke
Dragonje s pritoki

Zavod RS za varstvo
narave, OE Piran

Reka
Dragonja s
pritoki

Odlok o začasnem
zavarovanju reke
Dragonje s pritoki

2006 Odlok o začasnem
zavarovanju reke Dragonje
s pritoki preneha veljati.

Sprejet novi Zakon o
ohranjanju narave

Reka
Dragonja s
pritoki

Veljati začne ZON in ni
več pravne osnove za
trajno zavarovanje reke
Dragonje na osnovi
odloka.

2007 Naslovljena pobuda za
trajno zavarovanje porečja

Občini Koper in
Piran

Območje
predvidenega
Krajinskega
parka
Dragonja

Uresničevanje
prizadevanj za trajno
zavarovanje območja

2012 Izid knjige Park Dragonja
(rezultat diplomskega dela)

Fakulteta za
arhitekturo, Univerza
v Ljubljani

Območje
predvidenega
krajinskega
parka

Namen ozaveščanja s
podporo lokalnega
prebivalstva.

2014 Priprava Regionalnega
razvojnega programa Južne
Primorske 2014–2020

Regionalni razvojni
center Koper

Območje
predvidenega
krajinskega
parka

Namen ozaveščanja s
podporo lokalnega
prebivalstva.

2014 Pobuda za ustanovitev
krajinskega parka

Občina Piran Območje
predvidenega
KP

Aktivna podpora NVO

Vir: prirejeno po Trampuš 2009 in Mreža za park Dragonja 2009.

4.1 Lega in oris območja predvidenega Krajinskega parka Dragonja

Predvideno območje Krajinskega parka Dragonja leži v obsredozemskem delu Slovenije, v

slovenski Istri in ob meji s Hrvaško. Obsega 116,5 km2 ozemlja v porečjih rek Dragonje,

Malinske in Bracane. Predlagana meja poteka po glavnih cestah in državni meji, in sicer med

pomembnima prometnicama Koper–mejni prehod Dragonja na zahodu in Črni Kal–mejni

prehod Sočerga na vzhodu ter med tržaškim krasom na severu in bujskim (državna meja s

Hrvaško) na jugu. V Strokovnem predlogu za zavarovanje Krajinskega parka Dragonja

(Trampuš 2009) se meja razlikuje od meje, ki je bila začrtana v nekaterih starejših predlogih.

Zaradi celovitosti upravljanja območja, možnosti prijave razvojnih projektov, pa tudi

pripadnosti prebivalcev temu prostoru vključuje tudi nekatera »robna«, na predvideni meji

ležeča naselja, kot so Šmarje in Marezige.

Omenjeni predlog obsega različna varstvena območja (Trampuš 2009):

V prvem območju je varstvo najstrožje. Poleg reke Dragonje in pritokov z vplivnim

območjem (priobalna zemljišča, območja poplav ob Dragonji in Rokavi), ki so hidrološke
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naravne vrednote, obsega tudi cone kvalifikacijskih vrst na območjih Natura 2000 ter

habitatna tipa reke in potoki.

V drugo varstveno območje so uvrstili gozdove, grmičevja in travnike.

V tretje varstveno območje pa spadajo območja intenzivnih rab in človekovih posegov,

katerih širjenje želijo na območju predlaganega parka omejiti oziroma možnosti širjenja

opredeliti že z določitvijo mej teh območij.

Vodilni pokrajinski element je reka Dragonja, dolga slabih 30 km. Teče po podeželju in je

odmaknjena od urbanih centrov. Na več odsekih je težje dostopna, kar je vplivalo na

neokrnjenost bogate naravne dediščine. Izvira v vzhodnem Šavrinskem gričevju, na svoji poti

proti Piranskemu zalivu dobi pritoke: Rokavo in Drnico z desne ter Poganjo z leve strani.

Kljub dolžini in razvejanosti vodnih tokov ima malo vode oziroma je ta med letom

neenakomerno razporejena. Pozimi ima nadpovprečni vodostaj, poleti pa lahko na nekaterih

odsekih celo presahne.

Prevladuje gričevnata pokrajina s prevladujočo nadmorsko višino do 400 m, ki jo členijo

globoke grape in ozke doline pritokov Dragonje in Drnice. Med grapami se dvigajo planotasti

hrbti in slemenske uravnave, na katerih je večina naselij. Reka Dragonja s pritoki je

narekovala razvoj pokrajine skozi čas, svoj pečat pa je pustil tudi človek. Človekove

dejavnosti in izjemne naravne danosti so ustvarile današnjo kulturno krajino z zaselki na

slemenih, kulturnimi terasami in arheološkimi ostanki mlinov, poljskih kamnitih hišic, kali,

poljskimi potmi ter nasadi kulturnih rastlin, oljk in trt (Tomšič in Koželj 2012).

Celotno območje slovenske Istre je pod vplivom blagega submediteranskega podnebja, ki se z

naraščanjem nadmorske višine zaostruje. Osnovna pedogenetska dejavnika v porečju

Dragonje sta eroziji izpostavljeni fliš in submediteransko podnebje. Človek je stoletja z rabo

tal in krčenjem naravnega rastja povečeval negativne učinke erozije in poplavljanja,

izboljševal lastnosti prsti za kmetijstvo, na pobočjih pa si je pomagal z izgradnjo teras, s

katerimi je zadrževal denudacijo pobočij in vlago prsti, kar je ustvarilo značilno podobo

terasaste kulturne pokrajine (Križan 2002).

Zemljevid lege predvidenega Krajinskega parka Dragonja je v prilogi 1.

4.2 Družbeni in ekonomski razvoj območja v preteklosti in danes

O zgodovinskem sobivanju človeka z naravo priča raznolika kulturna krajina v porečju

Dragonje, ki je v bližnji zgodovini zapisana kot izredno rodovitno območje. Ker je bila dolina

Dragonje zaradi lege, rodovitne prsti in mediteranskega podnebja živahno poseljena že v

antični dobi, smo kljub slabi arheološki raziskanosti območja priča najdbam iz rimskega

obdobja. Živahen razcvet gospodarstva so zabeležili že v 1. stoletju pr. n. št. Na območju

Dragonje je bilo razvito mlinarstvo; mleli so koruzo, pšenico in ječmen. Dobre letine pšenice,
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oljk, trte in zelenjave niso dopuščale lakote in so odsluženim rimskim veteranom nudile

lagodno življenje, kar se danes odraža v bogati stavbni kulturni dediščini (Križan 2002).

Pred prvo svetovno vojno je zaradi regulacij in melioracij na Dragonji prišlo do razvoja

kmetijstva najprej v spodnjem delu doline, kjer je bila obdelava lažja, območje pa donosnejše.

Zaradi opuščanja solinarstva in propadanja mlinarstva (številne mline so nadomestili

manjštevilni, električni) je prišlo do širjenja kmetijstva tudi v zgornjem delu doline, kjer so

začeli gojiti bolj donosne rastline, kot so vinska trta in vrtnine. Za pridobitev prostora so

močno razširili tudi gradnjo kulturnih teras, ki so sicer nastale že v rimskih časih (Križan

2002). Poleg vinogradov so se pojavljali tudi drugi tipi izrabe tal, zlasti pašniki, travniki in

gozdovi. Med svetovnima vojnama se je dojemanje pokrajine navezovalo na preživetje na

zemlji, ki je to omogočala, zato je človek razvil tesen odnos, ki je iz ekonomske vrednote

prerasel v družbeno-kulturno (Urbanc 2011). Po drugi svetovni vojni se je struktura

gospodarstva na tem območju zelo spremenila. Bližje morju se je začela širiti industrija, kar je

povečalo dnevne migracije s podeželja v obalna mesta. V kmetijstvu so se pojavile velike

družbene posesti in monokulturni način obdelave, zemljišča nižje kakovosti so bila opuščena

in z njimi nekoč obdelana terasasta pobočja (Tomšič in Koželj 2012). Zaraščanje je začelo

spreminjati tudi vzdrževan in prehoden gozd v neprehodnega, kar je povzročilo, da se je

krajina ljudem odtujila, posledica pa je bilo tudi zmanjšanje vodnatosti rek in naraščanje

števila divjadi. Ker se je obseg Istre kot upravnopolitične enote v zgodovini spreminjal jo

danes zaznamujejo večetničnost, večkulturnost in raznolikost. Istra ni bila do druge polovice

19. stoletja nikoli samostojna upravna enota. Leta 1797 je čez slovensko Istro potekala meja

med Beneško republiko in Habsburško monarhijo, od 1866 do 1920 je bila pod Kraljevino

Italijo, leta 1947 pa je večji del slovenske Istre spadal pod cono B (Urbanc 2011).

Pred 20. stoletjem je bila demografska struktura prebivalstva v Istri jasno razdeljena na

italijansko prebivalstvo v mestih in slovensko podeželje. Nova državna meja je zmanjšala

povezanost obalnega zaledja s Trstom in usmerila gospodarstvo na druge trge. V zadnjem

desetletju pa postaja kakovost življenja na podeželju iz dneva v dan pomembnejša, saj ponuja

več možnosti za samooskrbo lokalnega prebivalstva in razvoj različnih naravi prijaznih

dejavnosti (Tomšič in Koželj 2012). V času upada samooskrbe z zelenjavo na slovenskem

trgu se vse bolj uveljavljaekološko sonaravno kmetijstvo. Prehranska samooskrba in lastna

proizvodnja hrane v Sloveniji znova postajata strateško politično vprašanje (Perpar in Udovič

2010). Za nadaljnji uravnoteženi razvoj prepletanja človekove dejavnosti z naravo bi bilo

območje treba zavarovati kot celoto. Regionalni razvoj lokalne skupnosti bi tako moral

temeljiti na revitalizaciji podeželja, zelenih zaposlitvenih možnosti lokalnega prebivalstva,

krepitvi pomena ekoloških kmetij, izobraževalno-raziskovalni dejavnosti in ohranjanju

kulturne in naravne dediščine, ki bi pripomogla tudi k oblikovanju tržnega območja za

vzpodbujanje trajnostnega turizma (Mreža za park Dragonja 2009).
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Največji del predvidenega parka leži v občini Koper, le manjši del v Mestni občini Piran.

Skupno obsega 52 naselij, od tega kar 48 v Mestni občini Koper. V celoti znotraj

predlaganega parka leži 41 naselij, 11 pa jih je delno zunaj območja, predvidenega za

zavarovanje. Naselja »na meji« so: Sočerga, Maršiči, Šmarje, Marezige, Dragonja, Babiči,

Gračišče, Lukini, Pomjan in Sv. Anton, medtem ko v Kubedu živijo vsi prebivalci zunaj

območja. Po popisu prebivalstva leta 2002 je bilo ocenjeno, da na območju predvidenega

parka živi približno 4000 prebivalcev, največ v Šmarjah, Sv. Petru, Krkavčah, Koštaboni,

Pučah, Marezigah in Novi vasi (Trampuš 2009). Po novejših podatkih, pridobljenih za leti

2011 in 2013, v primerjavi z letom 2002 opažamo znaten porast prebivalstva. V mejnih

naseljih je leta 2013 živelo 4339 prebivalcev (v 1439 gospodinjstvih), v naseljih znotraj

predvidenega Krajinskega parka Dragonja pa 3192 prebivalcev (v 1196 gospodinjstvih)

(preglednica 2 in 3).

Preglednica 2: Število prebivalcev v mejnih naseljih predvidenega Krajinskega parka

Dragonja v letu 2013 in gospodinjstev v letu 2011

Naselja na meji Število prebivalcev Število gospodinjstev

Babiči 287 93

Dragonja 400 155

Gračišče 211 62

Lukini 61 19

Marezige 503 164

Maršiči 17 5

Pomjan 179 63

Sočerga 67 24

Sveti Anton 1813 586

Šmarje 801 268

Skupaj 4339 1439

Vir: SURS b. l.

Preglednica 3: Število prebivalcev v naseljih znotraj predvidenega Krajinskega parka

Dragonja v letu 2013 in gospodinjstev v letu 2011

Naselja Število prebivalcev Število gospodinjstev

Belvedur 8 1

Bočaji 33 9

Boršt 175 68

Brezovica pri Gradinu 63 21

Brič 0 0

Butari 40 17

Dilici 12 6

Fijeroga 26 10

Galantiči 12 7

Se nadaljuje.
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Preglednica 3 – nadaljevanje

Naselja Število prebivalcev Število gospodinjstev

Glem 59 21

Gradin 73 24

Grintovec 103 38

Karli 2 1

Kaštabona 239 82

Koromači – Boškini 27 12

Kozloviči 40 23

Krkavče 294 111

Labor 52 20

Lopar 119 43

Močunigi 0 0

Nova vas 235 94

Olika 2 2

Padna 175 73

Peraji 0 0

Poletiči 78 23

Popetre 145 40

Pregara 156 61

Puče 256 109

Sirči 47 20

Sokoliči 4 1

Sveti Peter 399 142

Šeki 9 3

Topolovec (Hrvoji) 52 19

Trebeše 58 22

Trsek 53 23

Truške 65 18

Tuljaki 14 7

Zabavlje 25 10

Zupančiči 42 15

Skupaj 3192 1196

Vir: SURS b. l.

4.3 Naravne vrednote, biotska pestrost in kulturna krajina

Ena temeljnih naravnih značilnosti za Dragonjo je tipično submediteransko podnebje, kar

povzroča, da reka v času poletne suše na nekaterih delih skoraj v celoti ponikne v prod in

značilno sezonskoniha. Na ekstremne življenjske razmere presihajoče reke je prilagojeno tudi

živalstvo in rastlinstvo v njej, ki ima sposobnost preživetja v visokih temperaturah in ob

pomanjkanju vode. V dolini Dragonje živijo različne redke, ogrožene in ranljive vrste

vretenčarjev in nevretenčarjev. Med nevretenčarje, ki jih najdemo na tem območju, bi lahko
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prišteli kačje pastirje, metulje, stenice, čebele in pajke, med vretenčarje pa ribe, dvoživke,

plazilce, ptice, ujede, sesalce in celo male zveri. Za živalstvo so izredno pomembni habitatni

tipi, kot so grmišča, brežine, trstišča, erozijske stene in vodni biotopi. Rečni tolmuni, brzice,

mrtvice so pomembni za ohranjanje ekološkega ravnovesja v dolini. Vrsta žuželk, imenovane

vrbnice, je zelo občutljiva na onesnaževanje, zato je njihova prisotnost dober pokazatelj

ekoloških razmer na terenu (Križan 2002).

Najvišjo diverziteto v dolini Dragonje v obrežnih hladnih habitatih dosežejo žužkojedi in

glodavci. V raziskavi, opravljeni že leta 1986, je bilo ugotovljeno, da je kar nekaj sesalcev

uvrščenih na rdeči seznam IUCN, razlog pa je bil sistematično uničevanje močvirskih

habitatov, kar pomeni potrebo po zavarovanju njihovega življenjskega prostora, torej bregov

reke Dragonje. Osnovna strategija v varovanju malih sesalcev je v ohranjanju prehranjevalne

verige, v kateri so na koncu redke in ogrožene vrste plenilcev, kot so ujede in sove, zato je

ohranjanje vlažnih habitatov neobhodno potrebno tudi za varstvo ogroženih plenilcev

(Kryštufek in Lipej 2002).

Rastline so značilne za submediteransko podnebje, pobočja doline ob gornjem toku so porasla

z gozdno vegetacijo, na flišnih prodiščih pa srečujemo rastline, ki jih drugače najdemo na

višjih kraških travniških legah. Posebna zanimivost doline ob zgornjem rečnem toku je

pestrost habitatnih tipov, kot so biotopi gozdno-grmovne vegetacije, biotopi mezofilne

gozdno-grmovne vegetacije, biotopi hidrofilnih grmišč, biotopi labilnih prodišč in senčnata

rastišča (Križan 2002).

Večji del območja predvidenega Krajinskega parka Dragonja spada med ekološko pomembna

območja, in sicer (Križan 2002):

porečje Dragonje, ki obsega celotno območje predlaganega krajinskega parka (porečji

Dragonje, Bracane in Malinske), z identifikacijsko številko 71500 in

Sečoveljske soline z identifikacijsko številko 75200. Slednje na karti niso vidne, pač pa je

vidno območje Krasa, ki z majhnim delom pod cesto Sočerga–Gračišče tudi sega v

predvideni krajinski park.

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na nekem območju, to je tisto bogastvo, ki

je dragocen ali znamenit naravni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del

naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava (ZON).V slovenski zakonodaji

določitev naravnih vrednot za državni ali lokalni pomen ureja Pravilnik o določitvi in varstvu

naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15), ki opredeljuje naravne

vrednote po zvrsteh, določa razvojne usmeritve, lahko omejuje ogledovanja in obiskovanja,

jih označuje in kartografsko določi.Kulturno dediščino v Sloveniji varuje Zakon o varstvu

kulturne dediščine (ZVKD), ki v 2. členu opredeljuje dediščino kot dobrine, podedovane iz

preteklosti, ki so kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in

drugih prepričanj, znanj in tradicij. Kulturno dediščino lahko razdelimo na kulturno krajino,

naselbinsko, etnološko in arheološko kulturno dediščino (Tomšič in Koželj 2012).
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Na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja so med naravnimi vrednotami prisotne

geološke, geomorfološke in hidrološke zvrsti, kot so struge, bregovi, slapovi in slapišča. V

vaseh so še ohranjeni puči ali kali, evidentirana so drevesa izjemnih velikosti in flišne jame.

Najslikovitejši slapovi so zaradi odpornejše plasti apnenčevega peščenjaka na reki in pritokih

nastali na pritokih Supota, Vruje in na Pasjoku. Posebno zanimive naravne vrednote so ob

sotočju Dragonje in Rokave pri Škrlinah, kjer so geološki profili, soteske, meandri, prodišča,

podorni bloki, izviri in slapovi. Med ozkimi dolinami izstopata soteski Stranice in Poganje, ki

sicer ležita na hrvaški strani. V spodnjem delu doline se dvigata apnenčevi golici, Sv. Štefan

in v spodmol oblikovana Stena, ki sta geomorfološki, geološki, botanični in ekosistemski

naravni vrednoti državnega pomena (Tomšič in Koželj 2012).

V Strokovnem predlogu za zavarovanje Krajinskega parka Dragonja (ZRSVN, OE Piran

2009) je Zavod RS za varstvo narave opredelil obstoječa zavarovana območja:

Stena – apnenčasta stena z rastiščem mediteranske flore. Zavarovana je kot naravni

spomenik, in sicer z Odlokom o razglasitvi posameznih naravnih spomenikov oblikovane

narave v občini Piran.

Reka Dragonja s pritoki je zaradi hidroloških, zooloških botaničnih vrednosti in

krajinskih danosti ter znanstvenoraziskovalne pomembnosti razglašena za naravni

spomenik. Zavarovana je z Odlokom o razglasitvi posameznih naravnih spomenikov

oblikovane narave v občini Piran.

V skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednost (Ur. l. RS, št. 111/04 in

70/06) je na območju, skupno z jamami, 85 naravnih vrednot. Najobsežnejša so mokrišča, kot

so doline z vodotoki, kali, izviri, slapišča in slapovi, več krajev s hrasti izjemnih dimenzij,

različne apnenčaste stene, flišni profili, skladi, soteske, pa tudi travišča, rastišče venerinih

laskov, nahajališče fosilnih rakovic, dva kostanja ter jame in brezna (Trampuš 2009).

Arheološki spomeniki na območju Krajinskega parka Dragonja so (ZRSVN, OE Piran 2009):

Grubeljice pri Dragonji, kjer so pod zaselkom ohranjeni temelji vile rustike (območje je

razglašeno za arheološki spomenik),

v kraju z ledinskim imenom Sv. Štefan so ohranjeni ostanki sakralnega objekta (skeletno

grobišče),

v dolini pod vasjo Dilici so odkrili rimsko mlinsko kolo in dobro ohranjene ostanke

arhitekturnega objekta ter rimsko keramiko,

nad sotočjem Rokave in Dragonje je bil najden rimski nagrobnik, ki ga danes hrani

Pokrajinski muzej v Kopru,

po dolini Dragonje je z odcepom na Kaštabono in Pomjan potekala antična cesta, ki je

bila pomembna komunikacijska pot, tudi vojaškega značaja,

druga najdišča so v Pejžanah, Sečovljah, Mlinih in Šterncih.

Stari mlini, ki so najpomembnejša etnološka dediščina doline, so večinoma propadli, zato je

njihovo točno število težko ugotoviti. Edini mlin, še ohranjen v celoti in zavarovan kot

etnološka dediščina, je Mazurinov mlin pod Trsekom. Stavbe v dolini so večinoma ostanki
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mlinov. Ohranjena sta še mlin pri Zankoliču in Blažev mlin pod Krkavčami. Na slemenih je

kot etnološka dediščina pomembna Tonina hiša v Sv. Petru. Nekaj je tudi tehničnih in

etnološko-arhitekturnih spomenikov, na primer kamniti most čez Krkavški potok (Tomšič in

Koželj 2012).
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA

V okviru empirične raziskave smo opravili kvalitativno študijo primera, ki spada med

eksplorativne raziskave. Z njo smo želeli pridobiti odgovore na raziskovalna vprašanja in jih

pojasniti. Študija primera je temeljiti opis in analiza posamezne enote ali zaokroženega

sistema, na primer posameznika, skupine, institucije ali skupnosti (Merriam 1998). K

predmetu raziskovanja smo pristopili s sistematskim pristopom zbiranja podatkov, obdelave

in analize rezultatov. Ključ razumevanja kvalitativne raziskave je v zamisli, da je pomen

individualno družbeno zgrajen v interakciji s svojim svetom. Induktivne ugotovitve so tako v

obliki tem, kategorij, tipologij, konceptov, poskusnih hipotez ali samostojnih teorij (Merriam

2002). Kvalitativno raziskovanje je raziskovalni pristop, ki pri zbiranju in analizi podatkov

poudarja moč besede in želi videti svet skozi oči udeležencev v raziskavi, obsega upoštevanje

konteksta v procesu, prožnost, oblikovanje konceptov in teorij rezultatov raziskovalnega

procesa. Pri zbiranju podatkov v kvalitativni raziskavi smo se z namenom osvetliti poglede

udeležencev v raziskavi, določiti enote kodiranja in zapisa pojmov, ki jim po naši presoji

ustrezajo, opirali na vsebinsko bogate opise ljudi, dogodkov in situacij. Brez dodatnih

utemeljitev pa ugotovitev ni mogoče posploševati. Kvalitativno raziskovanje daje poudarek

preučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga pripisuje

posameznim dogodkom, kar je v skladu z načeli interpretativne paradigme (Vogrinc 2008a).

Cilj kvalitativnega raziskovanja ni posploševanje (reprezentativnost) vzorca na osnovno

množico, ampak celovit pogled na raziskovani problem ali pojav.

Po Merriam (1998) je kvalitativna paradigma raziskovanja določitev koncepta več različnih

oblik raziskovanja, katerih skupne značilnosti so:

prepričanje, da realnost gradijo posamezniki, ki so v medsebojnem vplivanju s svojim

družbenim okoljem,

zanimanje za razumevanje pomena resničnosti, ki je individualno družbeno izdelan,

preučevanje izkušenj različnih resničnosti, ki niso samo enostranske in merljive,

zanimanje za delovanje različnih delov pojava v celoti.

Raziskovalec je primarni instrument pri zbiranju in analizi pridobljenih podatkov. Ker je cilj

raziskave razumevanje, je človek kot raziskovalec hitro odziven in prilagodljiv. Raziskovalec

lahko razširi svoje razumevanje tako skozi neverbalno kot verbalno komunikacijo ter ima

možnost takojšnje obdelave podatkov, razjasni in povzame ter preveri točnost interpretacije

nenavadnih ali nepričakovanih odgovorov. Šibka stran človeka kot raziskovalnega

instrumenta je pristranskost ali subjektivnost, ki ima lahko vpliv na raziskavo. Končni rezultat

kvalitativne raziskave je bogat opis pojava, podatki v obliki citatov dokumentov, zapiski

intervjujev s terena, ki na koncu poskušajo razumeti in razjasniti pojav z vidika udeleženca

raziskave. Raziskovalec lahko pristopi k raziskovalni temi z razlagalnega, kritičnega vidika.

Kvalitativna raziskava ne pripada le eni disciplini, ampak je v različnih oblikah ali strategijah

pogosto uporabljenih osem pristopov k raziskavi: osnovna interpretativna metodologija,
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fenomenologija, utemeljitvena teorija, etnografija, pripovedna analiza, kritična, postmoderna

– poststukturna metodologija in študija primera (Merriam 2002).

Študija primera je široko uporabljena v družboslovnih znanostih, še posebej tistih, usmerjenih

v prakso, čeprav jo spremljajo nejasnosti v pojmovanju. Ponekod je opredeljena kot metoda,

drugod pa kot vrsta kvalitativne raziskave. Vendar kot interpretativna paradigma poudarja

proučevanje subjektivnih doživetij posameznika, ugotavljanje pomena, ki ga posameznik

pripisuje določenim dogodkom, vključno s subjektivnim pogledom raziskovalca v

obravnavanem primeru. Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova

analiza, torej opis značilnosti primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja značilnosti

procesa samega raziskovanja (Starman 2013).

Strategija študije primera ima po Yinu (2014) pet ključnih sestavin. To so:

raziskovalno vprašanje primera,

predlogi, ki se odražajo v teoretičnem izhodišču,

merske enote analize (dogodek, subjekti ali posamezniki, zabeleženi v raziskovalnih

vprašanjih),

logika, ki povezuje podatke s predlogom v teoretičnem izhodišču,

merila in kriteriji za tolmačenje rezultatov.

Izvajanje raziskave vključuje pripravo zbiranja podatkov, zbiranje dokazov, analizo dokazov

in sestavo poročila študije primera. Proces zbiranja podatkov je odvisen od veščin in znanja

raziskovalca, postavljanja vprašanj, aktivnega poslušanja, prilagoditve na nepredvidene

okoliščine, razumevanja obravnavanih vprašanj in opredelitve osebne pristranskosti. Uporaba

podatkov študije primera je v obliki beležk, opomb, dokumentov, pripovedi, kar omogoča

raziskovalcu organiziranje in hranjenje surovih neobdelanih podatkov, ki povečujejo

zanesljivost. Predstavljamo tri splošne strategije za analizo podatkov (Brown 2008):

Za pomoč pri usmerjanju pozornosti na določene podatke in informacije morajo biti

upoštevani teoretični predlogi, ki vodijo k študiji primera.

Nasprotujoče si razlage morajo biti upoštevane, prav tako je treba izdelati opisni okvir študije

primera. Analiza mora upoštevati vse dokaze, nasloviti vse nasprotujoče si interpretacije,

upoštevati vse pomembne vidike študije primera in uporabljati strokovno znanje in veščine

raziskovalca. Ta pa mora razviti močne, uresničljive in trdne argumente, ki so podprti s

podatki, da bi zagotovil primerno analizo.

Pomembni so rezultati in ugotovitve. Opisna študija primera uporablja linearno-analitično,

primerjalno, kronološko ali nezaporedno strukturo za poročanje. Treba je zagotoviti, da so

obravnavane vse teme, sicer bomo podvrženi lastni presoji pristranskosti.
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Yin (2014) trdi, da »izkušnje iz prakse lahko pišemo iz različnih motivov, vključno s

preprosto predstavitvijo posameznih primerov ali željo, da bi dobili široko posplošitev na

osnovi dokazov, zbranih v študiji primera«. To je najprimernejši raziskovalni pristop za

»upoštevanje zapletenosti organizacijskih pojavov«. Vsaka raziskovalna strategija ima svoje

prednosti in slabosti, kar je odvisno od tipa raziskovalnih vprašanj, nadzora raziskovalca nad

potekom dogodka in usmerjenostjo v sedanjosti kot nasprotje preteklosti. Avtor kot najboljšo

strategijo navaja tisto z vprašanji, kot sta kako in zakaj, ko ima raziskovalec omejen nadzor

nad dogodki.

Opozoriti je treba, da lahko pri kvalitativnih družboslovnih raziskavah pride do neprimernih

posegov v zasebnost oziroma posledic, ki izhajajo iz njega, saj gre za subjektivno presojo

posameznika glede narave tematike in metode intervjuja, ki je tematsko bolj odprt in

interaktiven (Malnar 2010). Kvale (2007) poskuša razumeti svet z vidika razumevanja

subjekta, razkriti pomen izkušenj udeleženca, odkriti izživeto zgodbo pred znanstvenimi

razlagami. Intervju je metoda zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je obojestranski

odnos med ljudmi, saj mora biti spraševalec pozoren na vse odzive intervjuvancev,

neverbalno komunikacijo, mimiko obraza, ton govora in na celotno vedenje, saj se nam le ob

upoštevanju socialne dinamike med pogovorom spraševalca z vprašanim pokaže verbalni

odgovor v pravi podobi. Med seboj jih ločimo po stopnji standardizacije, torej

strukturiranosti. Za namene te raziskave smo uporabili polstrukturirani intervju. To je metoda,

pri kateri si raziskovalec poleg splošnih ciljev postavi tudi vprašanja, ki jih zastavi vsakemu

intervjuvancu. Je zelo prožna tehnika zbiranja podatkov z zaprtim in odprtim tipom vprašanj,

pri čemer lahko pričakujemo tako kratke kot poglobljene odgovore (Vogrinc 2008a).

Z uporabo kombinacije različnih metod lahko raziskovalec naredi velik korak v premagovanju

skepticizma ene metode, analize in teorije z le ene perspektive (Patton 1999). Triangulacija

metod pomeni kombiniranje različnih raziskovalnih pristopov, torej tehnik raziskave.

Uporabili smo vzporedni način kombiniranja raziskovalnih metod, kar pomeni, da so bile tri

uporabljene metode izvedene sočasno v istem časovnem obdobju. Pri triangulaciji se postavlja

vprašanje, ali jo lahko uporabimo tudi kot kriterij presojanja kakovosti znanstvenih priznanj

kvalitativnega raziskovanja, zato je deležna tudi kritik, ki jih lahko uvrstimo v dve skupini

(Vogrinc 2008a):

Zavračanje triangulacije kot kriterija presojanja kakovosti spoznanj zaradi nesprejemanja

obstoja referenčne točke »resnica« pomeni, da ne obstaja samo ena resnična zgodba,

ampak različne perspektive iste zgodbe, ki so vse resnične, kar pomeni, da so vse

percepcije raziskovalcev in virov spoznanj, pridobljene s posameznimi raziskovalnimi

pristopi, pomembne in enakovredne, zato jih kot take ni mogoče uporabljati kot kriterij

zagotavljanja kakovosti raziskave.

Zavračanje triangulacije, ker temelji na epistemoloških predpostavkah kvantitativnega

raziskovanja in je zato v nasprotju s temeljnimi značilnostmi kvalitativnega raziskovanja.
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Ker je vpliven instrument kvalitativnega raziskovanja prav raziskovalec, je napačno

pričakovati, da bi opažanja različnih raziskovalcev bila enaka, zato je namen kombinacije

različnih metod oblikovanje celovitejšega pogleda v preučevano situacijo. Tudi ko

intervjuvamo več oseb, nam na enaka vprašanja vsaka pove svojo zgodbo, vendar ne moremo

eni zgodbi pripisati več veljavnosti in zanesljivosti kot drugi, saj je vsaka pripoved izraz

doživljanja posamezne intervjuvane osebe. Osebni pogledi, mnenja, pričakovanja in potrebe

udeležencev v raziskavi so pripomogli, da smo preučevani pojav spoznali bolj celovito

oziroma z različnih vidikov, zato je slika popolnejša, vendar ne objektivnejša. Katero

strategijo zbiranja podatkov bomo uporabili, je odvisno od raziskovalnih vprašanj študije in

izbire vira informacij. Izbrali bomo tisto, ki nam bo nudila kar največ uporabnih odgovorov

na naša raziskovalna vprašanja. Velikokrat pa je osnovna metoda podprta z dodatnimi

(Merriam 2002).

5.1 Uporabljene metode empirične raziskave

V nalogi smo se odločili za študijo primera, ker nas zanimajo možnost in pogoji soudeležbe

lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju predvidenega zavarovanega območja

Krajinskega parka Dragonja. Z opravljeno raziskavo smo želeli pridobiti poglobljen vpogled v

dejavnike aktiviranja za sodelovanje vprašanih pri razvoju lokalnih skupnosti, ki naj bi bil

bolj skladen z varovanjem narave. Raziskava je potekala v dveh delih, in sicer smo najprej

preučili sekundarne vire, torej obstoječo literaturo in druge vire. Podrobno smo analizirali

dosedanje empirične raziskave na temo participacije lokalnega prebivalstva pri urejanju

okolja in delovanju skupnosti ter s tem pridobili vpogled v rezultate tujih in domačih študij

različnih primerov soudeležbe prebivalcev pri lokalnem razvoju in varovanju narave.

Pridobljeno znanje nam je bilo v pomoč pri oblikovanju in sestavi vprašanj polstrukturiranega

intervjuja. Kot kriterij ali strategijo presoje zagotavljanja kakovosti znanstvenih spoznanj

kvalitativnega raziskovanja smo uporabili triangulacijo metod, ki pomeni uporabo različnih

metod, saj vsaka metoda odkrije drugačen vidik empirične resničnosti, zato je to v

morebitnem primeru nasprotujočih si rezultatov najboljša rešitev problema. S triangulacijo

smo želeli povečati kredibilnost in veljavnost raziskave. Omogoča nam tudi popolnejše

razumevanje proučevanega pojava ter tako poveča širino, globino in kompleksnost spoznanj.

V raziskavi smo za prevladujočo metodo izbrali postrukturirane intervjuje, kot podporno pa

metodo opazovanja in analizo dokumentov.

Polstrukturirani intervju

Metodapolstrukturiranega intervjuja pomeni soočenje različnih pogledov, pri čemer

intervjuvani pripovedujejo svoje videnje, razmišljanje in pojasnjujejo razumevanje. Prednost

polstrukturiranega intervjuja je, da izpraševalec vodi proces pridobivanja informacij s

pomočjo vnaprej postavljenih vprašanj, po potrebi pa lahko vprašanja tudi dodaja. Da bi
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izpraševalec lažje interpretiral situacijo z vidika intervjuvanega, se poskuša postaviti v

njegovo vlogo. Če kot izpraševalec/-ka izključimo možnost različnih odgovorov in želimo

potrditev predvidenega mnenja, ne bomo izvedeli nič novega, zato moramo z naborom

vprašanj ustvariti ogrodje oziroma okvir, s pomočjo katerega se bo vprašani odzval na način,

ki bo privedel do oblikovanja stališča na določeno temo (Partington 2001). Ta metoda nam je

omogočila vpogled v odnos do okolja in vrednot, želja glede razvoja lokalne skupnosti,

aktivne udeležbe pri tem in poznavanja razvojnih projektov. Na ta način smo pridobili

pojasnila izbire, odločitev ali ocenjevanja intervjuvancev, s čimer lahko pojasnimo vzročno-

posledične povezave in način razumevanja, poleg tega nam omogoča presojo možnosti za

participacijo prebivalcev pri trajnostnem razvoju lokalne skupnosti. Pri odgovorih se namreč

lahko srečamo z določenimi omejitvami, npr. da pridobimo neiskrene, družbeno sprejemljive

ali celo zaželene odgovore. Pri pripravi intervjuja smo skrbno in poglobljeno analizirali

strokovno literaturo o obravnavani temi, pri čemer smo dobili kar nekaj zamisli za pripravo

vprašanj. Pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev smo se določili za namenski vzorec.

Poiskali smo deset oseb, ki so aktivno vključene v proces sodelovanja in odločanja v razvoju

svojega kraja in širše na lokalni ravni. To so osebe, ki delujejo na področju turizma,

podjetništva, kmetijstva, izvrševalci lokalne volje – predsedniki krajevnih in vaških skupnosti,

aktivni v društvih in združenjih, ki se ukvarjajo tudi z implementacijo trajnostnih praks.

Udeležencem smo predstavili cilje raziskave, razloge za izbiro polstrukturiranega intervjuja

kot raziskovalne metode in poudarili pomembnost novih spoznanj, ki bi jih pridobili z

njihovim sodelovanjem. V uvodnem nagovoru smo na kratko predstavili vprašanja.

Polstrukturirani intervju smo zasnovali na devetih vprašanjih z več podvprašanji oziroma

točkami, s katerimi smo si pomagali pri vodenju pogovora. Temeljno vodilo pri sestavi

vprašanj je bilo pridobiti osebni pogled intervjuvancev na raziskovalno temo. Tako smo poleg

kratkih odgovorov dobili tudi utemeljitve in nepričakovane odgovore. Udeležence smo

usmerjali k odgovorom na osrednja vprašanja, z dodatnimi vprašanji po natančnejšem

pojasnjevanju pa smo izvedeli tudi podrobnosti, osebno noto presoje ipd. Nekatera vprašanja

so se nanašala na dejstva, izkušnje, potrebe, informiranost, druga pa na stališča, znanje,

ozaveščenost ali občutke vprašanih. Vprašanja sta sestavljala dva sklopa. Prvi sklop je vezan

na poznavanje razvojnih aktivnosti in vpetost intervjuvancev v razvoj njihovega kraja oziroma

širšega območja istrskega podeželja, želje po spremembah in njihovo pripravljenost za

sodelovanje pri razvojnih aktivnostih, drugi del pa se nanaša na vrednotenje okolja, varovanje

narave in podporo ustanovitvi Krajinskega parka Dragonja. Splošno temo smo odprli z

vprašanji o oceni njihovega življenjskega okolja, zadovoljstvu, pričakovanjih glede

nadaljnjega razvoja in njihovem vsakdanjem ravnanju. Glede na to da so vsi intervjuvanci na

svojih področjih delovanja dobro poznali tematiko razvoja lokalne skupnosti in niso bilo

potrebno obširnejše pojasnjevanje, je izvedba intervjujev trajala približno uro. Obseg

odgovorov je večinoma presegal zastavljena vprašanja, v kar nekaj primerih pa prešel v širšo

izmenjavo mnenj in izkušenj.
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Za intervju smo pripravili naslednja vprašanja:

1. Po mnenju strokovne javnosti je podeželje bližje trajnostnemu razvoju kakor mesto. V

kolikšni meri menite, da vaše vsakdanje ravnanje podpira trajnostni razvoj kraja?

2. Kaj bi si želeli, da bi se v največji meri spremenilo v vašem okolju? Tu sprašujemo po

urejenosti kraja, infrastrukturi, oskrbi, kakovosti bivanja.

3. Če ste aktivno vključeni v dogajanje v vašem kraju, nas zanima, ali ste seznanjeni z

razvojnimi projekti in njihovimi cilji in ali ste morda pri katerem od projektov že

sodelovali?

4. V razvoju katerih dejavnostih vidite možnosti razvoja vašega kraja in istrskega

podeželja?

5. Kaj bi bilo po vašem mnenju treba najbolj varovati in ohranjati v vašem kraju in istrskem

podeželju nasploh?

6. Ali menite, da bi varstvo narave oviralo razvoj vašega kraja?

7. Ali poznate pobude o zavarovanju širšega območja Dragonje (npr. kot krajinski park)?

8. Ali bi vi osebno podprli pobudo za zavarovanje območja Dragonje, kot denimo krajinski

ali regijski park?

9. Ali menite, da bi vaši sokrajani podprli pobudo za zavarovanje območja Dragonje?

Upoštevali smo osnovna etična načela in principe za zagotavljanje zaupnosti in zasebnosti.

Posebno skrb smo namenili zagotavljanju anonimnosti udeležencev v polstrukturiranih

intervjujih, pri katerih smo uporabili označbe s črkami (A, B, C …).

Preglednica 4: Pregled profila vprašanih oseb

Intervjuvane osebe Stopnja izobrazbe Vloga

A V. predsednik krajevne skupnosti 1

B VI. predsednik turističnega društva

C VII. predsednik krajevne skupnosti 2

Č VII. lastnik nastanitvenih zmogljivosti 1

D VII. lastnik ekološke kmetije

E V. raziskovalec trajnostnega razvoja

F VIII. član društva Ekologi brez meja

G VII. lastnik nastanitvenih zmogljivosti 2

H VIII. predsednik društva za varovanje okolja

I VI. zaposlen v javni upravi za podeželje

Kljub zakritju imen pa lahko pride do prepoznavanja oseb po vlogah, ki jih zavzemajo

posamezniki v širši javnosti. V pomoč smo si pripravili zelo natančen opis vprašanj in

podvprašanj ter beležili komentarje pod vsako točko posebej, tako smo pri obdelavi podatkov

lažje kodirali in oblikovali teme. Podroben zapis pogovora smo opravili takoj po pogovoru in

tako zabeležili vse relevantne podatke.
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Na koncu intervjuja smo vprašali tudi po kraju bivanja (če intervju ni potekal na

intervjuvančevem domu), starosti in doseženi izobrazbi. Intervjuvane osebe, zapisane v moški

slovnični obliki, so bile naslednje:

Opazovanje

Opazovanje je ena najstarejših tehnik zbiranja podatkov. Temeljni raziskovalni instrument je

opazovalec, ki zbira podatke, predvsem z vidom, uporablja pa lahko tudi druga čutila. V

primerjavi z drugimi tehnikami zbiranja podatkov so glavne prednosti opazovanja v

neposrednem zbiranju podatkov; zbira jih v naravnem okolju, opazovalec lahko pridobi

podatke, ki jih z drugimi tehnikami ne more. Treba pa je poudariti, da so opazovalčeva

opažanja vedno ontološko determinirana, kar pomeni, da so odvisna od opazovalčeve

konceptualizacije sveta in njegovega mesta v njem.

Pri opazovanju ločimo različne oblike opazovanja, glede na to, koliko je opazovanje

standarizirano oziroma strukturirano, in glede na vlogo, ki smo jo kot opazovalec/-ka zavzeli

v preučevani skupini (Vogrinc 2008a).

Glede na to, koliko je opazovanje standarizirano oziroma strukturirano (prav tam):

Raziskovalec si vnaprej določi strukturo, torej kaj in kako bo zapisal svoja opažanja, kjer

je pri opazovanju vezan na vnaprej določene kategorije. Bistvo strukturiranosti je

poenotenje postopka zbiranja podatkov, podvržen je visoki stopnji nadzora in

standardizacije.

Raziskovalec ima določene le splošne smernice ali osnovne vsebinske kategorije, po

katerih vodi svoje opazovanje proti zastavljenemu cilju. Raziskovalni načrt je določen le

okvirno, zasnovan je na holističnem pristopu, opazovalec pa ima možnost zapisati tudi

opažanja, ki nepričakovano pritegnejo njegovo pozornost.

Glede na vlogo, ki smo jo kot opazovalec/-ka zavzeli v preučevani skupini (prav tam):

Raziskovalec brez udeležbe. Opazovalec ne sodeluje aktivno v dejavnostih skupine, ki jo

preučuje. Če nastopi le kot raziskovalec opazovalec, respondenti ne vedo, da so

opazovani, zato je verjetnost za bolj verodostojne in izvirne podatke večja.

Raziskovalec z aktivno udeležbo. Zelo aktiven sodelujoči opazovalec je del skupine in

njihovih dejavnosti ali organizacije. Hkrati sodeluje in opazuje. V skupini prevzame

enako vlogo kot drugi člani. Zaradi njegove navzočnosti lahko pride do sprememb pri

vzdušju v skupini.

Druge oblike opazovanja so še: neznanstveno/znanstveno opazovanje, tajno/javno

opazovanje, samoopazovanje/opazovanje drugih, neposredno/posredno opazovanje,

opazovanje simulacij/opazovanje realnih situacij idr. Strateška metoda opazovanja se

uporablja za zbiranje primarnih podatkov, saj nam udeležba pri opazovanju pomaga tako pri
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izgradnji vprašanj kot tudi pri vzpostaviti primernega odnosa, ki nam omogoča pogovor in

beleženje podatkov (Vogrinc 2008a).

Do intervjuvancev smo prišli s pomočjo metode snežne kepe oziroma snowball sampling.

Snežna kepa spada med neslučajnostne vzorce, bolj znana je kot metoda raziskovanja skrite

populacije in ranljivih skupin, ker temelji na zaupanju in identifikaciji socialnih mrež, kar je

ustrezalo tudi našim kriterijem pri določanju vzorca. Z njo smo lažje prišli do primernih

sogovornikov, ki aktivno delujejo v svojem okolju in so bili pripravljeni deliti z nami svoje

znanje, mnenje in želje. Za snežno kepo velja naslednje: respondente, zajete v vzorec,

prosimo, naj nam pomagajo pri iskanju njim znanih oseb, ki poznajo temo in bi bile

pripravljene sodelovati v raziskavi. To je prva faza. V nadaljevanju nam osebe, ki so »na

novo« sprejete v vzorec posredujejo njihov krog znancev iz socialne mreže, kar tvori drugo

fazo. Na enak način se snežna kepa nato »kotali« dalje. Postopek ponavljamo, dokler ne

pridemo do primernega števila udeležencev v raziskavi (Goodman 1961). S pomočjo snežne

kepe smo našli primerne sogovornike, vendar ima ta metoda tudi pomanjkljivost

reprezentativnosti vzorca, saj tako vzorčenje ne omogoča sklepanja na vso populacijo, kar pa

tudi ni bil naš namen. Slabost te metode je tudi, da vzorčenje temelji na povezavah socialnih

mrež, zato obstaja verjetnost, da izgubimo posameznike, ki niso vključeni v nobeno socialno

mrežo, hkrati pa v vzorec dobimo več posameznikov, ki izhajajo iz iste ali določene socialne

mreže, kar se lahko odraža tudi v njihovih odgovorih. Napako smo morda nekoliko popravili

z izborom več izoliranih začetnih respondentov. Pazili smo, da smo v vzorec zajeli različne

profile ljudi, ki s svojim delovanjem vplivajo na trajnostni razvoj območja.

Avtorja Atkinson in Flint (2001) menita, da ima pri kvalitativni raziskavi, ki je ekplorativna in

deskriptivna kot naša, metoda snežne kepe določene prednosti:

metoda omogoča dostop do skritih populacij, še posebno ko je za vzpostavljanje stika z

respondentom in izvedbo intervjuja potrebna določena mera zaupanja.

je relativno poceni in učinkovita metoda.

Analiza dokumentov

Kot tretji vir zbiranja podatkov v kvalitativni raziskavi je bila poleg intervjuja in opazovanja

uporabljena analiza dokumentov. Ta se lahko uporablja kot samostojna tehnika zbiranja

podatkov ali v kombinaciji z drugimi tehnikami, kot priprava na intervju ali opazovanje

(Vogrinc 2008b).

V primerjavi z drugimi tehnikami ima analiza dokumentov več prednosti, in sicer (Vogrinc

2008b):

je nevsiljiva,

je nereaktivna tehnika zbiranja podatkov,

ni časovno in prostorsko omejena,
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raziskavo lahko večkrat ponovimo, saj je gradivo vedno na voljo,

je gospodarna in logistično preprosta tehnika,

temelji na dokumentih, ki obstajajo neodvisno od raziskovalnega procesa.

Analiza dokumentov ima tudi določene pomanjkljivosti. Omejena je namreč na dostopno

gradivo, kar pomeni, da je naša analiza odvisna od ohranjenosti gradiva. Druga

pomanjkljivost je, da je reprezentativnost gradiva navadno majhna; tak primer je zgodovinsko

gradivo, ki je nastalo v nepreverjenih okoliščinah. Obstoj gradiva je pogojen tudi z zgodovino

in kulturo naroda, saj je presoja, ali bo določeno gradivo shranjeno, v rokah ljudi, hkrati pa se

pogledi na določeno dejstvo v času in prostoru spreminjajo, zato bo morda raziskovalcu

želeno gradivo nedostopno, saj se tema raziskovanja preteklim generacijam morda ni zdela

pomembna. Kot četrto pomanjkljivost bi omenili, da je interpretacija določenega gradiva

vedno odvisna od subjektivne presoje raziskovalca, ki je pod vplivom različnih dejavnikov,

kot so njegove izkušnje, pričakovanja ali svetovni nazor. To pomeni, da lahko enako gradivo

različnim raziskovalcem sporoča različne stvari, hkrati pa raziskovalec nima možnosti, da bi

preveril, kaj je avtor z določenim gradivom dejansko želel sporočiti (Vogrinc 2008b).

Med dokumente uvrščamo različne oblike besedila, osebne zapise, javne zapise, pogodbe,

poročila, časopisne ali spletne članke, pa tudi vizualna gradiva, kot so filmi in fotografije.

Moč analize dokumentov je v tem, da je tako gradivo vedno na razpolago in obstaja

neodvisno od naše raziskave (Merriam 2002). Preučevanje različnih sporočil virtualnih

medijev raziskovalcem omogoča, da preučijo in analizirajo vpliv, ki ga ti imajo na

oblikovanje pomena in vrednosti, ki ga ljudje pripisujejo različnim dogodkom iz svojega

vsakdanjega življenja. V zadnjem desetletju je raziskovanje, ki vključuje preučevanje sporočil

s spletnih strani, v vzponu. Tudi država izda veliko dokumentov, ki imajo vrednost tudi v

družboslovnem raziskovanju. Med omenjene dokumente štejemo različne statistične podatke,

uradne liste, poročila parlamentarnih komisij, obvestila za javnosti itd. (Vogrinc 2008b).

Raziskava je potekala v petih korakih:

1. Analiza strokovne literature:

spletni viri (domači in tuji strokovni članki, slike, zemljevidi),

tiskani viri (monografije, znanstveni in strokovni članki),

arhivsko gradivo,

pravni viri (slovenski in mednarodni dokumenti).

2. Polstrukturirani intervju:

oblikovanje vprašanj,

izbira informatorjev, dogovor in izvedba intervjujev,

kvalitativna analiza pridobljenih odgovorov.

3. Opazovanje:

udeležba in opazovanje na delavnici,

kvalitativna analiza zabeleženih opažanj.
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4. Analiza dokumentov:

pregled izbranega spletnega gradiva,

analiza gradiva o organizacijah dogodkov na podeželju,

preučitev programa LEADER,

pregled programov regionalnega razvoja.

5. Predstavitev dobljenih rezultatov.

5.2 Metode analize in prikaza rezultatov

Podatke smo analizirali s kvalitativno vsebinsko analizo zbranega gradiva. V zbranem gradivu

smo poiskali teme, pod katere smo kodirali besedilo. To pomeni interpretacijo oziroma

določanje pomena posameznim delom besedila. S kategoriziranjem besedila smo poskušali

oblikovati teoretično razlago ali pojasnitev preučevanega pojava. Analiza besedila zajema:

določitev enot kodiranja, zapis pojmov, ki jim po naši presoji ustrezajo, analiziranje

značilnosti teh pojavov in formuliranje neke pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve.

Postopek kvalitativne analize lahko razdelimo na šest korakov (Vogrinc 2008a):

urejanje gradiva,

določitev enot kodiranja,

kodiranje,

izbor in definiranje ključnih pojmov in oblikovanje kategorij,

definiranje kategorij,

oblikovanje končne teoretične formulacije.

Kodiranje pomeni interpretacijo analiziranega besedila ter določanje pomena ključnim

besedam in posameznim delom besedila. Smiselno združeno besedilo smo začeli kodirati, in

sicer na način, da smo odstavkom z enakim ali podobnim smislom pripisali enako kodo. Tako

smo izločili za nas relevantne smiselne enote, ki so nam na neki način ponujale soroden in

globlji pomen. Preostanek besedila, ki ga za raziskavo nismo potrebovali, smo iz nadaljnje

analize izključili.

Pri procesu kodiranja smo uporabili deduktivni pristop, pri čemer raziskovalec že pred

začetkom analize podatkov pripravi seznam kod in pri pregledu gradiva preverja, ali so se

določene kode pojavile ali ne. Deduktivni pristop nam omogoča, da smo sistematični in

analitični, saj z vnaprej določenimi kodami usmerjamo potek raziskave (Vogrinc 2008a).

Vnaprej smo pripravili vprašanja za intervju, na podlagi pričakovanih odgovorov pa smo pred

začetkom analize oblikovali tudi kode. Kljub temu pa smo si pustili toliko svobode, da smo,

če je bilo treba, oblikovali novo kodo, ki se nam je ponudila med analizo.
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Rezultati, do katerih smo prišli po eksporatorni poti, so prikazani v opisni obliki. Struktura je

vsebinska, pri čemer smo najprej prikazali stanje, nato pa razčlenili različne povezave. Iskali

smo vzroke in primerjave s teorijo ter ugotavljali, kaj pridobljeni rezultati pomenijo v praksi.
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6 REZULTATI RAZISKAVE IN RAZPRAVA

V tem poglavju je predstavljena analiza podatkov, pridobljenih iz desetih polstrukturiranih

intervjujev oseb, ki so aktivno udeležene v lokalnem razvoju z različnimi aktivnostmi in

vlogami. Vzorec je obsegal 6 moških in 4 ženske. Empirična raziskava je bila opravljena v

dveh mesecih. Kraji, kjer smo intervjuvali osebe, so: Truške, Šmarje, Padna, Sveti Peter,

Hrvoji, Korte, Belvedur, Šmarje in Topolovec. Povprečna starost intervjuvank je bila 34,5

leta, povprečna starost intervjuvancev pa 43,1 leta.

Slika 4: Intervjuvane osebe po izobrazbi

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali naslednje teme:

seznanjenost z razvojnimi projekti,

možnosti razvoja kraja in želja po spremembah,

sodelovanje pri soudejanjenju trajnostnega razvoja,

pomen varovanja narave, seznanjenost o pobudah in ustanovitev krajinskega parka,

vloga ravnanja prebivalcev danes.

6.1 Seznanjenost prebivalstva z razvojnimi programi in projekti

Vseh deset oseb je z razvojnimi projekti, ki so potekali v slovenski Istri, dobro seznanjeno,

nekateri zaradi delavnic. Šest oseb je sodelovalo pri razvojnih projektih, dve pa sta bili

povezani s projekti zaradi zaposlitve ali vloge v lokalni skupnosti. Kljub temu da so

sogovorniki informirani o razvojih projektih, je oseba A zatrdila, da: »sta učinkovitost

izvedenih projektov in njihov vpliv na kakovost življenja odvisna od vsebine projekta in

kakovosti njegove izpeljave, nujno potrebno pa bi bilo več informiranja prebivalstva«. Iz

odgovorov smo izvedeli, da so bili izvedeni projekti, s katerimi so bili sogovorniki seznanjeni,

večinoma usmerjeni v obnovo infrastrukture in revitalizacijo vaških jeder z namenom

izboljšanja bivalnega okolja lokalnega prebivalcev in razvoja turizma, kar prinaša višjo

dodano vrednost. Izvedba projektov je bila opisana pozitivno; nihče ni izpostavil kakih težav

med trajanjem projekta ali negativnega izida rezultatov končanega projekta. Oseba B je

potrdila: »[O] tem imam veliko informacij in menim, da je bilo veliko uspešnih projektov, ki
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so imeli vpliv na kakovost bivanja, saj je bilo veliko starih kamnitih hiš obnovljenih, bila je

izvedena tudi obnova infrastrukture.« Oseba D je želela s sodelovanjem pri projektu svojo

ekokmetijo urediti tudi kot učni center trajnostnega razvoja, enako dejavnost pa želi razvijati

tudi oseba C, ki pravi: »[Ž]elimo ustvariti podporno okolje za izobraževanje in aktivno prakso

trajnostnega razvoja.« Pri osebi D in C opažamo dodatno skrb in zanimanje za razvoj

skupnosti, saj želita s svojimi dejavnostmi prispevati k razvoju celotne skupnosti. Tudi oseba

I je odgovorila pozitivno: »Razvojni projekti imajo pozitiven učinek na življenje ljudi,če so

planirani v dobro družbe.« Oseba D pogreša več projektov, ki bi urejali infrastrukturo:

»[M]anjka nam kanalizacija, pogrešamo pa tudi kakšne spodbude za gradnjo bioloških

čistilnih naprav.« Osebi Č in H, ki se ukvarjata s turizmom, imata sicer pozitivne izkušnje s

projekti za pridobivanjem sredstev, namenjenih razvoju turizma, vendar menita, da območju

še vedno primanjkuje vsebina. Verjameta, da je za aktivne počitnice turista potrebno več, kot

le urejena okolica in bivanje v ohranjeni naravi na podeželju Istre. Oseba H je izpostavila:

»[M]enim, da obstaja potreba po neki vrste službe, ki bi ljudem pomagala do sredstev,

namenjenih za razvoj podeželja, ker je potrebno veliko dokumentacije in postopki niso

enostavni.« Pogoj za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev za razvoj podeželja je

organiziranje LAS (lokalne akcijske skupine), ki ima nalogo, da na podlagi poznavanja

lokalnih virov, problemov in priložnosti nudi pomoč pri izdelavi projektov in potrebne

dokumentacije.

Opazili smo, da osebe, ki so s projekti povezane zaradi svoje zaposlitve oziroma vloge v

krajevni skupnosti ali kot zasebniki, ki so finančna sredstva potrebovali za zagon dejavnosti

ali kot pomoč pri njenem razvoju, menijo, da je edini pravi razvoj v slovenski Istri trajnostno

naravnani razvoj dejavnosti, ki bodo temu območju prinesle dodano vrednost in hkrati boljše

življenje lokalnega prebivalstva. Na osnovi analize dokumentov smo potrdili, da so bili

izvedeni projekti osredinjeni na obnovo in izboljšanje infrastrukture, obnovo vaških jeder in

ustvarjanje pogojev za razvoj turizma. Sogovorniki so bili dobro seznanjeni z vsebino

projektov in imajo izkušnje z zahtevno pripravo dokumentacije za prijavo projektov. Če

povzamemo odgovore sogovornikov, ugotovimo podobnost mnenj glede razvojnih možnosti

in izpeljave projektov. Vsi sogovorniki namreč dobro poznajo vlogo in prispevek razvojnih

projektov, saj v njih vidijo razvojne priložnosti tako svojega kraja kot istrskega podeželja za

trajnostni razvoj. Vsi opredeljujejo razvojne projekte kot zelo pomembne, prav tako se jim

zdijo dodatni napori pri pridobivanju sredstev iz razvojnih skladov, ki so za to namenjeni,

upravičeni. Enako meni Perez (2000), ki v svoji raziskavi ugotavlja, da je program LEADER

Španiji prinesel nov zagon, saj so ga lokalni akterji sprejeli kot pomembno politično orodje, s

katerim so se lotili zbiranja ciljnih investicij in uresničevanja razvojnih projektov. Ljudje so

ga prepoznali kot močan dejavnik pospeševanja promocije razvoja podeželja in spodbujanja

lokalne kolektivne vključenosti.

Pri analizi dokumentov smo preučili oba regionalna razvojna programa za južno primorsko

regijo, tako iz preteklega obdobja 2007–2013, kot tekočega, za obdobje 2014–2020. V
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preteklem obdobju je bil kot pomemben ukrep na podeželju slovenske Istre opredeljen razvoj

novih in ohranjanje tradicionalnih proizvodov in storitev ter spodbujanje naravi prijaznega

kmetovanja z ohranitvijo poseljenosti podeželja. Omenjena je bila diverzifikacija dejavnosti

na podeželju kot konkurenčna prednost zagotavljanja skladnega razvoja in modernizacija

podeželja. V razvojnem programu 2014–2020 je razvoj podeželja umeščen na tretje mesto

prioritet, in sicer s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in kulturnimi viri

(ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, sonaravno kmetijstvo in razvoj podeželja).

Predvideni so ukrepi za razvoj zelenega turizma in kmetijstva, na območjih Natura 2000 pa

podpora celostnemu upravljanju, ki je prilagojeno pogojem zavarovanih območij. Ugotovili

smo, da za omenjeno obdobje ni opredeljenega nobenega projekta strateškega pomena za

razvoj podeželja, razen nadaljevanja izvajanja manjših posegov in vzdrževanja infrastrukture.

S programom LEADER je LAS Istra od ustanovitve leta 2008 skupno potrdila izvajanje 25

projektov v skupni višini 728.966,02 evra, ki so vplivali na izboljšanje stanja in nadaljnji

razvoj podeželja. To je v minulem programskem obdobju povečalo promocijo in aktivnosti z

vključevanjem prebivalstva ter izboljšalo infrastrukturo. Tako se je povečalo število ekoloških

kmetij (predvsem na račun oljkarjev), izboljšala se je infrastruktura, povečal se je obseg

izobraževanj prebivalstva, spodbudilo se je socialno podjetništvo.

Na delavnici sta bila predstavljena primer dobre prakse trajnostnega razvoja podeželja in

primer razvojnih aktivnosti iz drugih slovenskih regij. Kot primer dobre prakse povezovanja

in razvoja podeželja je bila podrobneje predstavljena Lokalna akcijska skupina za razvoj

podeželja med Snežnikom in Nanosom ter njihova uspešnost pri izvajanju razvojnih

projektov. Na delavnici smo sodelovali kot opazovalec brez aktivne udeležbe, imeli smo le

osnovne smernice opazovanja. Zanimali so nas: starostna in spolna sestava udeležencev,

njihov namen udeležbe, kar smo ugotovili s postavljenimi vprašanji obiskovalcev

organizatorjem. Na delavnici je bilo prisotnih 20 oseb. Pri opazovanju udeležencev smo

beležili vedenje, aktivnost sodelovanja, vsebino vprašanj. Iz liste prisotnih smo ugotovili, da

je večina udeleženih že aktivna v podjetništvu, kmetijstvu, turizmu ali se zaradi svoje vloge

ukvarjajo z razvojem podeželja.

V drugem delu delavnice je bilo izvedeno skupinsko delo, kjer so udeleženci identificirali

razvojne možnosti projektnih idej, izdelana pa je bila tudi SWOT-analiza razvojnih

potencialov podeželja. Kot prednosti so bile prepoznane: biotska raznovrstnost, krajinska

pristnost, kulturna identiteta (dediščina), dobra ohranjenost površin za kmetijstvo, geografska

lega blizu trgov, dobre povezave (bližina letališč) in možnost oblikovanja blagovne znamke

Istra. Udeleženci delavnice so priložnosti videli v povezovanju kmetijstva in ribištva, znanjih

in obrteh, možnostih trženja naravne in kulturne dediščine, zelenem turizmu, revitalizaciji

zapuščene infrastrukture za različne namene in večkulturnost. Med slabosti so uvrstili:

pomanjkanje identitete in znanja uporabe lokalnih virov, razdrobljeno lastništvo, zaraščenost

in zapuščenost, slabo povezanost in sodelovanje med prebivalci ter slabo infrastrukturo. Kot

nevarnosti pa vidijo prezapleteno birokracijo, pomanjkanje denarnih sredstev in razvojnega
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fokusa. Med razvojne potenciale in cilje so uvrstili obnovo zapuščenih solinarskih hišic z

namenom razvoja turizma, učno rekreacijsko pot Stena–Dragonja ter povezovanje ribičev,

oljkarjev in vinarjev v enotni turistični produkt. Priznavajo tudi, da je za uspešen razvoj

potrebno primerno podporno okolje, ki je naklonjeno trženju, povezovanju idej za nove

projekte. Kot generator razvoja je izpostavljena infrastruktura, potrebna obnove, ponekod pa

je nujna postavitev kanalizacije.

Za boljše razumevanje postopkov za pridobivanje sredstev iz Regionalnega razvojnega

programa Južne Primorske 2014–2020 (RRC Koper 2014) smo preučili program LEADER in

spremljajoče pogoje za pridobivanje denarnih sredstev. V dokumentu sta predpisana način in

zahtevana dokumentacija za financiranje izvedbe projekta. Na spletnih straneh smo pregledali

predstavitve obstoječih društev in zavodov ter nevladnih organizacij, ki so povezani v Mrežo

za preporod Istre. Njihov namen je krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami,

izboljšanje in promocija njihovega položaja, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju politik

razvoja ter vključevanje prebivalstva v procese javnega odločanja. Zavzemajo se tudi za

krepitev lokalnega medsektorskega in čezmejnega sodelovanja z lokalnimi prebivalci ter

svoje poslanstvo opredeljujejo kot željo po aktivnem prispevanju k trajnostnemu razvoju Istre

(Mreža za preporod Istre b. l.). Poiskali in pregledali smo spletne vire, ki vzpodbujajo

prebivalce k aktivnejši udeležbi pri različnih dogodkih, kot so izobraževanja, delavnice,

kulturne prireditve, šagre in drugi dogodki, značilni za podeželje.

6.2 Pričakovanja prebivalcev glede razvoja in sprememb v lokalnem okolju

Vsi sogovorniki so bili do razvoja svojega kraja zelo pozitivno naravnani in v nadaljnjem

razvoju vidijo veliko priložnosti. Na vprašanje, kje vidijo največji potencial razvoja v

slovenski Istri, je kar pet intervjuvancev odgovorilo, da ima zaradi neokrnjene narave in

prijaznih ljudi po njihovem mnenju največji potencial turizem. Kot pogoj za razvoj turizma pa

je nujna urejenost infrastrukture in okolice kot celote. Oseba B je navedla: »Naselja je treba

stalno obnavljati in skrbeti za izgled ter jih napolniti z vsebino.« S tem se strinja tudi oseba Č,

ki je zatrdila: »Za razvoj turizma je treba celovito urediti kraj, več obnovljenih hiš za bolj

pristen videz naselja.« Pri razvoju turizma je bil poudarjen inovativni, avtentični, doživljajski

turizem, ki temelji na aktivnosti obiskovalcev, spoznavanju tipičnih značilnosti (stavb,

gospodarjenja z zemljišči, znanj, izdelkov, domače hrane) in neokrnjene narave. Kot

dopolnilna dejavnost turizmu je bila večkrat omenjena kulinarična ponudba tipične lokalno

pridelane sezonske hrane, pri čemer je oseba D poudarila: »Gostinski ponudbi bi bilo treba

pripisati več pomena, predvsem ’lokalnim krožnikom’ kot prepoznavnim lokalnim dobrotam«.

Dva sogovornika sta menila, da je priložnost podeželja v ekološkem kmetijstvu ter pridelavi

in trženju lokalnih pridelkov, en sogovornik pa je na prvo mesto postavil osebnostno

usposabljanje ljudi, kar je pojasnil kot: »osveščanje in izobraževanje ljudi ter vzpostavljanje

sinergij«. Vsi, ki so izpostavili turizem kot primarno dejavnost, so kot dopolnilno navedli tudi

tradicionalno ali ekološko kmetijstvo ter pridelavo in trženje domačih pridelkov (vrtnin,
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oljčnega olja, vina). S tem v zvezi oseba H pravi: »[S]em zadovoljna, da vedno najdem dovolj

lokalno pridelanih živil, da lahko pripravim našim gostom domač zajtrk, kar zelo cenijo.«

Izpostavili so, da lokalno pridelana hrana oskrbuje tudi lokalno prebivalstvo pri samooskrbi,

kar je pomembno, saj je splošno znano, da je v Sloveniji nivo samooskrbe z zelenjavo in

sadjem zelo nizek. Z intervjuji smo izvedeli, da si vprašani želijo tudi svoje blagovne znamke.

Oseba C je poudarila: »[Z]a višjo dodano vrednost pri prodaji lokalnih živil in izdelkov bi

bilo treba izdelati lastno blagovno znamko ISTRA, pod katero bi lahko tržili izdelke po višji

ceni, saj bi bili kot taki prepoznani kot kakovostni.« Za povečanje dodane vrednosti je oseba

C povedala: »Potrebno bi bilo okrepiti čezmejno sodelovanje, ko ne bo več meje …« in

razložila, »da je obiskovalcem treba oblikovati zgodbo in jo znati ’prodati’, s tem pa povečati

prepoznavnost«. Kot pomembno dejavnost so izpostavili podjetništvo in obrt ter socialno

podjetništvo, ki bi prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest. Vsi sogovorniki so se

strinjali, da je treba narediti vse, da bi čim več mladih ostalo na podeželju, kjer bi se ukvarjali

z zgoraj navedenimi dejavnostmi, saj je to pogoj za oživitev podeželja. Oseba B je zatrdila:

»Želimo ustvariti pogoje, zagotoviti evropska in druga sredstva, da bi se nadaljevalo

oživljanje in razvoj turizma na podeželju, potem pridejo tudi nova delovna mesta.« Oseba I je

poudarila: »[R]azvoj mojega kraja kot podeželja vidim v trajnostnem razvoju vseh

razvijajočih se dejavnosti«. To nam pove, da je celosten pristop prepoznan kot pomemben.

Prav vsi sogovorniki pa so menili, da je za uspešen razvoj potrebno aktivno sodelovanje

lokalnega prebivalstva. Šest vprašanih je glede sodelovanja prebivalstva zelo kritičnih, saj

zatrjujejo, da tega resnično primanjkuje. Zagovarjajo, da je treba ljudi pritegniti, a so ti zelo

pasivni in veliko stvari ostane le pri besedah. Oseba D je zatrdila: »Potrebno bi bilo več

sodelovanja ne samo med mladimi, ampak tudi starejšimi, med NVO, občino in lokalnim

prebivalstvom.« Oseba G je sodelovanju dodala še prostovoljstvo: »Potrebujemo sodelovanje

in razvoj prostovoljstva, pomoč prebivalcem in kmetom …« in nadaljevala, »da bi se

prebivalci morali bolje povezati in biti solidarni.« Prav tako je oseba H izpostavila, da je

potrebne: »več povezanosti in manj sebičnosti. Ljudje se ne zavedajo, da bi skupaj lahko

dosegli več.«

Iz navedenega lahko sklepamo, da so si sogovorniki pri oceni razvojnih možnosti enotni.

Razvoj območja vidijo v turizmu in ekološki pridelavi živil kot dopolnilni dejavnosti in

konkurenčni prednosti turistične ponudbe. Zanimivo je, da sta pridelava in prodaja ekoloških

pridelkov po mnenju vprašanih bolj povezana s kakovostno turistično ponudbo kot s

kakovostjo bivanja in samooskrbo lokalnega prebivalstva, saj jih obravnavajo kot vir

zaslužka. Polovica jih »turistični produkt« vidi v avtentičnem doživetju neokrnjene narave,

biotske pestrosti reke Dragonje in prijaznosti lokalnega prebivalstva. Iz odgovorov smo lahko

razbrali, da sogovorniki visoko cenijo gastronomsko ponudbo, sestavljeno iz lokalnih

domačih sezonskih specialitet. Tudi Bessiere (1998) poudarja, da je lokalna hrana in

gastronomija z vidika ohranjanja kulturne dediščine za podeželski turizem pomembna lokalna

identiteta območja, ki združuje lokalne proizvajalce, lokalno prebivalstvo in podeželski
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turizem. Kombinacija tradicije in inovativnosti obiskovalcem nudi lokalne jedi kot avtentično

gastronomsko izkušnjo.

Trije vprašani so izpostavili potrebo po urejenih kolesarskih in učnih poteh, kot inovativni

pristop pa trženje destinacije za ljubitelje opazovanja ptic, t. i. ptičji safari (bird watching). Iz

odgovorov vprašanih smo ugotovili, da se vsi dobro zavedajo velikega potenciala naravnih

virov. Prepričani so, da lahko le s trajnostnim razvojem gospodarskih dejavnosti

pripomoremo k ohranitvi okolja in izboljšanju kakovosti bivanja za vse ljudi. Zavedajo se tudi

pomena podjetništva oziroma socialnega podjetništva, oživljanja starih obrti in ponovnega

razvoja dejavnosti, ki iz njih izhajajo. Poudarjajo, da je za uspešen in tržno zanimiv turistični

produkt pomembna prepoznavnost območja in blagovna znamka izdelkov, s katero je mogoče

doseči višjo dodano vrednost. Za uvrstitev na turistični zemljevid »skritih kotičkov« pa sta

potrebni tudi zgodba, ki pritegne, in celovito urejeno okolje. Opazili smo zaskrbljenost zaradi

velikega deleža starejšega prebivalstva in njihove oskrbe. Vsi sogovorniki so menili, da je

cestna povezava z Obalo pomembna, s stanjem cestnega omrežja in javnega prevoza pa so bili

v glavnem zadovoljni. Sogovorniki so izpostavili, da je za dosego želenih sprememb na bolje

potrebne več povezanosti in manj sebičnosti ter da se ljudje ne zavedajo, da bi skupaj lahko

dosegli več, kar bi prineslo pozitivne rezultate za vse. Ugotovitev, da se zadovoljstvo

prebivalcev ne meri le z materialnim blagostanjem posameznikov, ampak tudi z uspešnim

razvojem kraja, urejenostjo infrastrukture, izobraževanja, zdravstvene oskrbe in z možnostjo

kakovosti izrabe prostega časa, kot so ugotovili Nicolao, Irwin in Goodman (2009), je

pravilna.

Prepoznavanju razvojnih možnosti je bila namenjena triurna delavnica 5. maja 2015, ki smo

se je udeležili kot opazovalec. Namen omenjene dejavnosti je bil povezovanje in sodelovanje

lokalnega prebivalstva pri udejanjanju trajnostnega razvoja in varovanju okolja ter seznanitev

z vsebinami in novostmi programa LEADER/CLLD v obdobju 2014–2020, ki predstavlja

ključni vir sredstev, namenjenih za razvoj podeželja. Delavnica je bila povezana s promocijo

solidarnosti, povezovanja in skupnega aktiviranja pri oblikovanju pobude izvajanja projektov

za razvoj podeželja (Občina Piran 2015).

6.3 Presoja možnosti participacije lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju

Vsi naši sogovorniki aktivno sodelujejo pri razvoju lokalne skupnosti oziroma podeželja

slovenske Istre, in sicer pet od njih s svojo vlogo v družbi (krajevna skupnost, turistično

društvo, društvo za varovanje okolja, javna uprava), trije svojo soudeležbo opredeljujejo kot

»prostovoljstvo«, dva pa sta aktivna zaradi samozaposlitve v lokalni skupnosti (ukvarjata se s

turizmom, in sicer oddajanjem prenočišč). Večina vprašanih izpostavlja informiranje in

osveščanje prebivalstva kot nujno aktivnost, saj bodo tako ljudje znali bolje opredeliti in

izraziti svoje potrebe in želje ter pri njihovem udejanjanju tudi aktivno sodelovali. Oseba C je

o možnostih za večjo participacijo prebivalcev povedala, da: »bi se z lokalnimi skupnostmi
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moralo organizirati več akcij s prostovoljci, samo voljo in samoiniciativo je treba vzpodbujati.

Sami želimo odpreti tudi pisarno za pomoč pri razvoju in kritični presoji dobrih idej za lokalni

razvoj, za izobraževanje in promocijo območja«. Poudarila je tudi, da»je ljudi treba zbuditi,

jih obveščati, pomagati in bodriti, da vidijo, da se skupaj da, če se hoče.« Oseba D je na

osnovi svojih izkušenj ugotovila zelo podobno: »Sama sodelujem pri trajnostnem razvoju

našega kraja, kot prostovoljka delam v društvu upokojencev, kjer mi povejo, kaj pogrešajo in

česa si želijo. Njihove potrebe posredujem pristojnim, saj hodim na sestanke krajevne

skupnosti in ugotavljam, da so ljudje zaspali, da niso motivirani, da ne sodelujejo, ker niso

informirani. Treba jih je zbuditi, zmotivirati, nekateri pridejo enkrat na leto, resnično ni

nobenih pobud in premalo aktivnih ljudi.« Tudi oseba G, ki je v soudejanjenje trajnostnega

razvoja vključena s prostovoljstvom, je povedala: »Pomagam drugim ljudem, kmetom, s

povezovanjem lokalnih prebivalcev in pomočjo pri organizaciji različnih aktivnosti, s

solidarnostjo ter z moderiranjem raznih dogodkov, pri iskanju naravnih alternativ, poskušam

sooblikovati trajnostno skupnost. Pišem tudi knjige za osveščanje ljudi in izobraževanje.

Vodim predavanja in delavnice o ponovni združitvi človeka z naravo, socialnih veščinah,

odnosih med ljudmi, izboljšanju komunikacije, reševanju sporov, kako se naučiti graditi

skupnost ... Objavljam tudi članke na temo sonaravnega sožitja ljudi in narave.« Oseba I je

izpostavila vzrok nesodelovanja prebivalcev v svojem kraju: »[Z]aradi ogromno priseljencev

je naš kraj postal spalno naselje, ljudje se ne vključujejo aktivno v razvoj kraja, ni videti neke

pripadnosti, se ne integrirajo v lokalno skupnost in se bolj držijo zase, kar nam povzroča

precejšnje težave, saj ni nobene samoiniciative, inovativnosti in zagona, da bi se kaj

naredilo.« Oseba B meni enako: »[Z] aktivnostmi osveščanja in informiranja prebivalstva

preko razvojnih projektov lahko dosežemo veliko, saj ko ljudje vidijo, da se zadeve da urediti,

so bolj samozavestni in tudi sami pomagajo z različnimi idejami.« Oseba E nam je zatrdila, da

je motiviranje lokalnega prebivalstva nujno, tudi z lastno aktivnostjo: »Sam sem aktiven na

lokalnem nivoju. Želimo pospešiti razvoj kmečkega turizma, želimo si več lokalne ponudbe

za turiste, kot so odprta vrata kmetij, prenočišča z zajtrkom, izboljšati vso ponudbo za

obiskovalce in jo stalno izboljševati.«

Našim sogovornikom smo postavili tudi že velikokrat slišano vprašanje: Ali bi varovanje

narave oviralo razvoj vašega kraja? Prav vsi vprašani so zatrdili, da varovanje narave nikakor

ne sme ovirati razvoja, je pa kar nekaj vprašanih bilo skeptičnih glede izvajanja varovanja v

praksi. Ohranjeno naravo so prepoznali kot konkurenčno prednost pri soudejanjenju

trajnostnega razvoja podeželja. Oseba A je izpostavila: »Razvoj ne more zastati zaradi

varovanja narave, ker varovanje narave je nujno skupaj z iskanjem razvojnih gospodarskih

možnosti, izvajanjem projektov. To je priložnost. Treba je stalno iskati rešitve, take z dodano

vrednostjo, saj brez pritoka denarja ne bo razvoja.« Oseba H je poudarila, da je na to težko

odgovoriti: »[O]dvisno je od omejitev s predpisi, ki onemogočajo razvoj, potrebna je tretja

pot, včasih je bilo nenadzorovano, si lahko delal vse, tudi, kar je škodilo in estetsko in naravi,

zdaj pa ne moreš več narediti nič, kljub temu pa je nekomu v vasi uspelo narediti hišo z rdečo

fasado, ne vem, kako to dovolijo.« Predlagala je rešitev: »[P]redlagam restrikcijo in
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subvencijo za obnavljanje starih hiš, kar je sicer veliko dražje in potratno s časom. Če bi oboje

stalo približno enako, bi se ljudje bolj odločali za obnovo stare hiše kot gradnjo nove, zdaj pa

se to ne splača, prav tako je preveč birokracije, to bi morali poenostaviti. Na tak način se

izgublja tipična krajinska arhitektura.«

Iz odgovorov vseh sogovornikov smo ugotovili enotnost glede pomembnosti vključevanja in

sodelovanja, medgeneracijske solidarnosti, pa tudi prostovoljstva pri razvoju lokalnih

skupnosti. Opazili smo potrebo po izobraževanju prebivalcev o trajnostnem razvoju in

podpori lokalni pripadnosti. Večina sogovornikov je bila do nesodelovanja v prostovoljskih

akcijah za skupno dobro kritična. Tako so na primer v čistilni akciji Očistimo Dragonjo 2015,

ki je bila organizirana maja kot del globalne čistilne akcije Let’s do it Mediteranean, pogrešali

udeležbo lokalnega prebivalstva. Menijo, da je prebivalce z ozaveščanjem in informiranjem

treba spodbuditi, da bi se pogosteje aktivno udeleževali podobnih dejavnosti. Lukšič (1998)

zagovarja, da je tovrstne aktivnosti v nadaljnjem razvoju smiselno podpreti, saj oblikujejo

avtonomno osnovo za oblikovanje alternativnih konceptov, ki krepijo participativni potencial

in spodbujajo prostovoljstvo. V raziskavi je ugotovil, da je za večji izkoristek volonterskega

potenciala treba povečati zainteresiranost javnosti, s profesionalnim angažiranjem vzpostaviti

boljše organizacijske pogoje, za kar pa je potrebna celovita finančna politika.

Glede prepoznavanja varovanja narave kot priložnosti za razvoj so vsi sogovorniki menili, da

je varovanje narave konkurenčna prednost in velika priložnost za trajnostni razvoj ter ga zato

ne smemo ovirati. Opazili smo pozitivno naravnanost k razvoju, ki ne uničuje okolja in je

ekonomsko in družbeno privlačen za vse prebivalce. Razvoja, ki bi kompromitiral ohranitev

okolja, si ne želijo in menijo, da je škodljiv in bi poslabšal kakovost življenja na podeželju.

Razmišljajo, da je treba čisto okolje in neokrnjeno naravo ponuditi kot kapital okolja, npr. pri

turizmu. Po izkušnjah dveh sogovornikov prihaja pri izvedbi varovanja narave do težav za

lokalne prebivalce, kar zadeva posege v prostor. Menita, da je varovanje smiselno do razumne

meje in je odvisno od predpisov, ki so včasih tudi nerazumni in povzročajo spore med ljudmi.

Prav tako smo iz odgovorov ugotovili, da sogovorniki v trajnostnem razvoju podeželja vidijo

konkurenčno prednost območja, saj pravijo, da bi pripomogel k zdravemu okolju, novim,

zelenim delovnim mestom, razvijal bi dejavnosti, ki prinašajo višjo dodano vrednost, in bi

pozitivno vplival na kakovost življenja vseh prebivalcev. Da smo prišli do točke, pri kateri je

potrebno varovanje narave in razvoj obravnavati skupno in ne ločeno, kot je to bilo nekoč, se

strinja tudi Folke (2006), ki v svojem članku primerja ekonomsko rast z varovanjem narave.

Pravi, da nam na to vprašanje narava sama nudi tudi odgovor: ekonomska rast in napori za

varovanje okolja so odvisni od ekosistemskih storitev, njihov obstoj pa je pod antropogenimi

pritiski.
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6.4 Prepoznavanje vrednot v lokalnem okolju in odnos prebivalstva do varstva narave

Izraženo je bilo, da je varovanje kulturne in naravne dediščine potrebno za turizme, hkrati pa

je oseba A izpostavila tudi nematerialno kulturno dediščino, ohranjanje starih obrti: »[T]ukaj

je bilo razvito sodarstvo. To bi morali oživiti in po takih stvareh postati prepoznavni.

Ohranjanje Dragonje in vodnih virov je pomembno. To bi lahko razvijali v izobraževalne

namene kot izletniška ali destinacija naravoslovnih dni za šole, kar v nekem obsegu že poteka.

Zavarovati bi bilo treba identiteto istrskega človeka kot avtentičnost tega območja, skupaj z

načinom življenja.« Oseba B je poudarila pomembnost ohranitve vaških jeder, vodnjakov in

podobnih objektov. Med nematerialno kulturno dediščino je prištela istrsko gostoljubnost do

gostov in turistov ter poudarila pomembnost pospeševanja dejavnosti, ki so povezane z

varovanjem kulturne in naravne dediščine in jih kot take lahko izkoristimo za pospešitev

razvoja. Oseba C nam je o ohranjanju nematerialne kulturne dediščine zatrdila, da: »je treba

ohranjati istrski jezik, narečje in ustna izročila«. Glede materialne kulturne dediščine sta si bili

osebi, ki se ukvarjata s turizmom, enotni, da je za razvoj turizma nujno ohranjanje obojega,

saj obiskovalec potrebuje celovito zgodbo, da se varovanje kulturne in naravne dediščine

dopolnjujeta in sta obe cilj obiska. Vendar oseba H s stanjem ni zadovoljna: »Materialne

kulturne dediščine je ostalo malo. V glavnem so nova naselja, kamnite hiše so podrli, naredili

nove, ker je ceneje in lažje kot restavriranje in obnova na stari način, kar je žalostno. Za

turistično ponudbo je zelo zanimiva tudi reka Dragonja, ki bi jo bilo treba ohranjati in tržiti,

urediti in označiti poti, njen obisk pa opisati kot celodnevno aktivnost, celovito zgodbo in ga

tako tudi načrtovati.« Oseba Č meni, da so: »čisti vodni viri […]nujni za ljudi, kot življenjski

prostor ogroženih rastlin in živali. Kot izredna danost tega območja so redke vrste ptic, kar bi

lahko izkoristili za večji obisk ljubiteljev ptic.« Oseba D je dejala, da bi bilo treba obnoviti še

katerega od starih mlinov, tipične kulturne terase, pri ohranjanju lokalne kulture pa je nujno:

»oživljanje starih običajev«. Glede ohranjanja narave je menila naslednje: »[N]ujno je aktivno

varovanje vodnih virov. Ker kanalizacija ni urejena, pride do onesnaženosti vodnih virov s

fekalijami, kar bi morali odpraviti. Biotska raznovrstnost je velik potencial, vendar ni nobene

kontrole.« Oseba H je glede opuščanja kmetijskih zemljišč povedala: »[T]u je problem

razdrobljenega lastništva še od časov, ko so se zaradi revščine ljudje izseljevali (po 2.

svetovni vojni) iz podeželja v Avstralijo ali Argentino in je dedovanje potekalo po ustnem

dogovoru. Zato imajo danes zemljišča veliko lastnikov, razseljenih po celem svetu, in je

nemogoče urediti lastništvo. Ker lastnik ni znan, ni vlaganja in rabe zemljišča. Da bi se to

uredilo, je pa predrago, predolgi postopki, ne da se priti do vseh dedičev in je zato nemogoče,

ker stane postopek več kot njiva na koncu.«

S pobudami za zavarovanje območja kot krajinski park so bili vsi sodelujoči seznanjeni in bi

jo vsi razen osebe A tudi podprli. Oseba C je podprla pobudo o krajinskem parku in pravi: »S

tem bi več naredili za promocijo produktov, moramo dati poudarek na trženje, več denarja bi

prišlo na podeželje, večja dodana vrednost za pospešitev trajnostnega razvoja.« Za

sogovornika Č bi bila ustanovitev parka priložnost: »[P]omembno je zavarovati in ohranjati
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naravo zaradi vseh prostoživečih živali, posebno ptic, kar bi lahko tržili kot ptičji safari. [Š]e

posebej bi morali zavarovati posebne vrste in ogrožene vrste ptic. Večji poudarek bi moral biti

na veliki pestrosti različnih živalskih vrst, tega nimajo povsod, morali bi bolje poskrbeti za

promocijo in osveščanje lokalnega prebivalstva glede tega.« Ekonomsko korist je v svojem

odgovoru izpostavila tudi oseba D: »Kakovost bivanja je pomembna, pridelovalci lokalnih

izdelkov bi lahko tržili izdelke pod skupno blagovno znamko, imeli bi večjo prepoznavnost,

bili bi večji ekonomski učinki, višja dodana vrednost, nove možnosti za ustvarjanje prihodkov

na podeželju.« Oseba I je v zavarovanju prepoznala priložnost, da se posledično zavaruje

celotno območje istrskega podeželja, kjer bi lahko razvijali kmečki turizem, vinogradništvo,

rekreacijo v naravi in druge aktivnosti, ker »ko enkrat začnemo, pride do domino reakcije, ker

več kot je ponudbe, bolj bo naš kraj in podeželje obiskano, s tem pa delovna mesta in dodana

vrednost in boljše življenje za domačine«. Določeno stopnjo nezaupanja nam je posredovala

oseba E: »[P]restrogo varovanje ni primerno, vsaj osnovne posege bi morali dovoliti, kot

recimo rekonstrukcijo starih kolovozov, ki so danes že čisto izginili in propadli, treba je

uskladiti človekove potrebe z varovanjem narave.« Dva sogovornika sta poudarila, da je za

ohranjanje celovitosti območja treba varovati tudi kulturno krajino, oljčnike, vinograde in

kmetijska zemljišča. Kot lokalne vrednote je bila prepoznana tudi nematerialna kulturna

dediščina, kot so stari običaji, šege, istrsko narečje kot ustno izročilo in na splošno identiteta

istrskega človeka, kar je še posebej poudaril eden od sogovornikov.

Problematiko zaraščanja kmetijskih zemljišč je izpostavila ena sogovornica in neurejeno

stanje utemeljila z nerešenim lastništvom zemljišč še iz časa po drugi svetovni vojni, ko so se

ljudje zaradi revščine izseljevali drugam in je dedovanje potekalo po ustnem dogovoru, kar je

vzrok, da imajo danes zemljišča veliko lastnikov, razseljenih po vsem svetu (Avstralija,

Argentina), in je lastništvo nemogoče urediti, saj velikokrat lastnik niti ni znan. Predlaga tudi

ureditev stanja, saj so danes postopki predolgi in predragi. Problematiko zaraščanja zemljišč

obravnava tudi Barbič (2010), ki meni, da zaraščanje kmetijskih zemljišč, predvsem na

odmaknjenih območjih podeželja slovenske Istre, ni mogoče zaustaviti brez oživljanja

podeželskih naselij in prisotnosti ljudi.

Dva sogovornika opažata, da ni ostalo več veliko kulturne dediščine. Pomembnost ohranitve

materialne kulturne dediščine jih večina vidi kot potencial za turistično ponudbo. Da je

ohranitev kulturne dediščine za razvoj turizma potrebna, potrjujejo tudi raziskave (Timothy in

Nyaupane 2009), v katerih ugotavljajo, da obisk zgodovinskih krajev stimulira učenje, poteši

radovednost in nostalgična čustva, ima blagodejen vpliv na duhovno rast, sprostitev, pozitivno

vpliva na druženje z najdražjimi in pripomore k odkrivanju samega sebe. Devet bi jih

ustanovitev Krajinskega parka Dragonja tudi podprlo, saj menijo, da bi s tem pripomogli k

promociji in trženju lokalnih izdelkov, zaradi česar bi bil finančni priliv na podeželje večji.

Hkrati bi obstajala formalna ureditev proti onesnaževanju, divjim odlagališčem in škodljivim

posegom v prostor.
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Za našo raziskavo smo preučili uradni dokument, ki ga je leta 2009 sprejel Zavod RS za

varstvo naravepri območni enoti Piran in se imenuje Strokovni predlog za zavarovanje

Krajinskega parka Dragonja, kjer smo pridobili relevantne podatke o poteku prizadevanj za

ustanovitev predvidenega Krajinskega parka Dragonja. Strokovni predlog pokriva področje

ohranjanja narave in je izhodišče za pripravo akta o zavarovanju in usklajevanju z drugimi

dejavnostmi v prostoru.

6.5 Ravnanje prebivalstva v smeri trajnostnega razvoja

Zanimalo nas je ravnanje v vsakdanjem življenju sodelujočih v raziskavi in ali je to trajnostno

naravnano. Ugotovili smo, da imajo skoraj vsi sodelujoči možnost vsaj delne samooskrbe, le

ena oseba nam je povedala, da vrta nima. Vsi, ki sami pridelujejo hrano, pa živila tudi

kupujejo in dajejo prednost slovenskim izdelkom. Če je le mogoče, kupijo hrano pri lokalnih

proizvajalcih. Osebi C in G sta v večji meri samooskrbni in svoje pridelke tudi izmenjujeta z

drugimi pridelovalci, ki imajo viške pridelkov. Odpadke ločujejo vsi vprašani, oseba G je

izpostavila: »[P]ri skrbnem načinu oskrbe so odpadki večinoma razgradljivi na kompostu,

tako da jih proizvedem minimalno!« O varčevanju z elektriko in vodo, ogrevanju in nakupu

energijsko varčnih naprav vsi sogovorniki pravijo, da se trudijo po najboljših močeh. Oseba H

za kurjavo uporablja drva, ki jih ima v bližnjem gozdu, o porabi vode pa pravi: »[I]mamo

vodni vir na parceli, kjer imamo urejeno črpalko, nekajkrat smo vodo dali v analizo in je

dobra voda, sicer je ne pijemo, ker ni dovolj redno analizirana.« Sogovorniki, ki si šele urejajo

bivališče, zagotavljajo, da se bodo ogrevali z obnovljivimi viri, sicer pa štirje sogovorniki

živijo v obnovljenih starih kamnitih hišah, ostali v novogradnjah. Sogovornik C je povedal, da

je njihov objekt iz povsem naravnih materialov: »Hišo, ki je bila nekoč župnišče, obnavljamo

na star način, pomagali so nam tudi strokovnjaki z zavoda za kulturno dediščino. Ometi so iz

gline, izolacija iz trstičja, kot nekoč, zidovi so kamniti.« Sogovorniki so večinoma aktivni pri

akcijah v lokalnem okolju: sodelujejo pri čistilnih akcijah, sokrajanom priskočijo na pomoč s

prostovoljstvom, kadar je to mogoče, pa tudi prosti čas preživljajo v svojem okolju. Oseba D

je zatrdila: »Udeležujem se čistilnih akcij, ampak tudi občina bi morala za divja odlagališča

poskrbeti skupaj s komunalo, po svojih močeh pomagam sokrajanom, bi pa bilo treba več

sodelovati med nami, preveč pasivnosti je.« Kar se čistilnih akcij tiče, je oseba C povedala:

»Udeležujemo se čiščenja odpadkov in podobnih akcij, vendar pogrešam več lokalne

udeležbe in samoiniciative lokalnega prebivalstva.« Sogovorniki opažajo, da je pri veliko

možnostih vključevanja lokalnega prebivalstva v dejavnosti in pozitivne spremembe v okolju

opaziti pasivnost in nezainteresiranost ljudi. Pomanjkanje samoiniciative in solidarnosti je po

njihovem mnenju velika ovira pri splošnem razvoju območja.

Iz odgovorov lahko povzamemo, da sogovorniki v svojem vsakodnevnem ravnanju poskušajo

upoštevati priporočila trajnostnega razvoja. Enakega mnenja je tudi Barbič (2010), ki

ugotavlja, da ima večina gospodinjstev vsaj manjši vrt/njivo, kjer prideluje vsaj nekaj vrtnin

za samooskrbo. Samo dva sogovornika nimata možnosti pridelave lastnih pridelkov, drugi so
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vsaj delno samooskrbni. Prav tako menijo, da je ogrevanje iz obnovljivih virov potrebno in ga

tudi uporabljajo, le en sogovornik pa to pri obnovi hiše načrtuje. Nadalje lahko iz odgovorov

povzamemo, da intervjuvanci poskušajo zmanjšati porabo vode in za zalivanje uporabljajo

deževnico, nekateri pa si želijo zagotoviti tudi delno samooskrbo z vodo, kar je sicer mogoče

le, če obstaja v bližini lokalni vodni vir. Kljub temu da je večina z javnim prometom

zadovoljna, se v mesto vozijo z osebnim avtomobilom in javnega prevoza ne uporabljajo.

Torkar (2014) meni, da je za transformacijo družbe v trajnostno potrebno učenje in

izobraževanje za razvoj kompetenc, ki so za to nujne. Ljudem je treba v zgodnji dobi

pomagati pri razvijanju spretnosti kritičnega mišljenja in omogočiti razvoj odnosa do lastnega

okolja za aktivno oblikovanje trajnostno naravnane prihodnosti. V raziskavi poudarja, da bodo

ljudje tako lažje sprejeli in celoviteje razumeli kontekst današnjega stanja v družbi in bodo

aktivneje iskali rešitve za boljšo prihodnost. Ta proces imenuje ekološka pismenost.

Glede »trajnosti« podeželja smo v analizi dokumentov preučili, kaj je na tem področju

planirala oblast. V Regionalnem razvoju programa za Južno Primorsko iz preteklega obdobja

2007–2013 je bila poudarjena ureditev trajnostne mobilnosti, veliko pozornosti je bilo

namenjeno tudi razvoju infrastrukture, kot je odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z

odpadki in oskrba s pitno vodo.
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7 ZAKLJUČEK IN SKLEPI

Namen naloge je bil raziskati možnosti in pripravljenost soudeležbe lokalnega prebivalstva pri

trajnostnem razvoju na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja. Z opravljenimi

polstrukturiranimi intervjuji smo želeli pridobiti poglobljeni vpogled v dejavnike aktiviranja

za sodelovanje vprašanih pri razvoju lokalnih skupnosti, ki bo čim bolj skladen z varovanjem

narave. S tem namenom in da bi spoznali situacijo še z drugega zornega kota, smo v raziskavo

vključili še opazovanje dogodka, organiziranega v krajevni skupnosti znotraj proučevanega

območja, in analizirali različne dokumente, vezane na to temo.

Rezultati raziskave kažejo, da je uspešna izvedba razvojnih projektov gonilna sila

podeželskega razvoja. Prizadevanja za učinkovito črpanje evropskih in drugih sredstev za

razvoj podeželja so že obrodila sadove, saj je bila v nekaterih vaseh znotraj predvidenega

območja Krajinskega parka Dragonja izvedena obnova infrastrukture, prenova starih vaških

jeder s poudarkom na obnovi tipičnih kamnitih istrskih hiš, trgov in vodnjakov, postavitev

turistične infrastrukture (označene tematske poti, opisi kulturnih spomenikov itd.). Poleg tega

je bil spodbujen razvoj ekoloških kmetij, kar smo ugotovili tudi pri terenski izvedbi

intervjujev in opazovanja. Pri obisku sogovornikov smo namreč opazili obnovljene objekte v

starih jedrih vasi, ki so rezultat projektov oživljanja starih vaških jeder in so bila financirana

iz sredstev za razvoj podeželja. Osebne izkušnje sogovornikov s pridobivanjem sredstev iz

pristopa LEADER so pozitivne. Pri opazovanju na delavnici smo ugotovili, da je motiv za

prisotnost sodelujočih temeljil predvsem na zanimanju o možnostih za pridobivanje denarnih

sredstev za njihove dejavnosti. Ob tem so izpostavili tudi potrebo po boljšem informiranju

prebivalcev o možnostih in načinih pridobivanja sredstev iz strukturnih skladov Evropske

unije, saj bi to pospešilo generiranje zamisli za snovanje projektov in črpanje sredstev za

razvoj. Brez dvoma je prevladalo mnenje, da podeželje potrebuje nove vsebine, ker se je v

preteklih desetletjih močno spremenilo, ter da so razvojni projekti hitrejša in prava pot do

uresničevanja razvojih ciljev. Podeželska naselja v predvidenem krajinskem parku niso več

naselja kmetov. Z živinorejo se ukvarjajo redki, večinoma starejši prebivalci in zemljišča se

močno zaraščajo. Mlajši prebivalci so večinoma zaposleni in dnevno migrirajo v mesta

zaposlitve, zato se naselja vse bolj spreminjajo v t. i. spalna naselja. Ker so prepoznana kot

kakovostna za bivanje, je vedno več tudi priseljencev iz mest, ki imajo povsem drugačne

potrebe, in ker so prepoznana kot kakovostna za preživljanje prostega časa, je vedno več tudi

obiskovalcev, zlasti ob koncih tedna, ki pa imajo spet druge potrebe. Zelo je pomembno, da

uspešnost izvedenih projektov krepi sodelovanje in partnerstva ter lokalne prebivalce

spodbuja k nadaljnjemu aktivnemu sodelovanju. Ti razvoj podeželja vidijo v razvoju turizma

in ekološkem kmetovanju, pomembne pa se jim zdijo t. i. podporne dejavnosti, kot so

podjetništvo in storitvene dejavnosti za zadovoljevanje vsakdanjih potreb, prav tako pa

ponovna vzpostavitev starih obrti in gostinstvo za turizem. Za obogatitev turistične ponudbe

je po njihovem mnenju treba poleg varovanja naravne dediščine obnoviti tudi stavbno

dediščino in kulturno krajino. Z lokalnim znanjem in tradicionalno gostoljubnostjo bi
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zaokrožili turistično ponudbo, ki bi obsegala gastronomijo, učne in rekreacijske poti,

obiskovanje starih mlinov in drugih etnoloških oziroma kulturnih zanimivosti ter edinstvena

doživetja v skritih kotičkih Dragonje. Po izraženem izrazito ekonomskem vidiku lokalnega

razvoja lahko sklepamo, da je antropocentričen pogled na varovanje narave še vedno zelo

prisoten. Pomen varovanja narave vidijo v koristi za razvoj turizma.Na prvem mestu sta zanje

denarna in materialna preskrbljenost, šele nato pa kakovost bivalnega okolja. Pomanjkanje

občutka za intrinzične vrednosti narave in spoštovanja njenih vrednot kot takih in zaradi

samega sebe nam kaže, da ne prepoznavajo integritete naravnega okolja.

Glede nekdaj zakoreninjenega stereotipa, da varovanje narave ovira razvoj območja, lahko

povzamemo, da danes ni več tako. Sogovorniki ugotavljajo, da razvoj brez varovanja okolja

ni dolgoročno sprejemljiv, zato je treba morebitne »slabe prakse«, kot so divja odlagališča

odpadkov, okolju neprimerne obnove stavb ipd., ukiniti takoj. Za uspešen razvoj lokalnega

okolja je ekonomska rast neobhodna, za sožitje ekonomskega razvoja z naravo pa je potreben

ekosistemski, celovit pristop. Človek je del ekosistema, zato je treba ekosistemske storitve, ki

so pogoj za uravnotežen družbeni, okoljski in ekonomski razvoj, zavarovati in obnoviti. Glede

na rezultate raziskave lahko razvoj podeželja slovenske Istre in znotraj njega predvidenega

Krajinskega parka Dragonja umestimo v model zelo šibke trajnosti, saj ob zavedanju po nuji

zavarovanja življenjsko pomembnih naravnih virov obstaja (pre)močna želja po količinski

materialni gospodarski rasti. Zaradi antropocentričnega pogleda na naravo je okolje

ovrednoteno le na podlagi pridobitnih dejavnosti, zanemarjeni pa so nematerialni, etični in

duhovni vidik. Iz pregleda dogajanja na tem območju v preteklosti na osnovi različnih

dokumentov lahko ugotovimo, da je pobuda za zavarovanje območja odziv na predvidene

posege v okolje (zajezitev reke Dragonje za potrebe namakalnih sistemov), ki so bili povod za

presojo stanja okolja in nadaljnje spoznanje o stanju nadpovprečne biotske raznolikosti.

Prebivalci so poseg prepoznali kot grožnjo svojemu okolju, strokovnjaki pa so izpostavili

pomen neokrnjene narave in nadpovprečne biotske raznolikosti ter potrebo po zavarovanju

območja. Zavarovanje kot krajinski ali regijski park je formalno potrebno, da ne bi prihajalo

do škodljivih posegov v naravo, ki so lahko posledica širjenja turistične infrastrukture ali

drugih pridobitnih dejavnosti. Pobudniki so običajno podjetja za izvajanje profitabilnih

ekonomskih dejavnosti. Do predlogov negativnih posegov v okolje namreč še vedno prihaja.

Spomnimo samo na željo portoroškega turizma po izgradnji golfišča za petične goste in

širjenje letališča. Zavarovano območje narave že samo po sebi narekuje določeno smer

razvoja, spodbuja sonaravno naravnane projekte in načrte ter že v osnovi prepoveduje

škodljive posege v prostor in posledično degradacijo okolja. Seveda pa mora biti skladno s

tem pripravljen in izvajan tudi načrt upravljanja. Pri zavarovanju in upravljanju zavarovanega

območja imajo pomembno vlogo tudi občine, NVO ter krajevne in vaške skupnosti, saj lahko

sodelujejo pri snovanju razvoja ter ozaveščajo in motivirajo prebivalce o pozitivnih učinkih in

priložnostih zavarovanja.
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Kljub skepticizmu nekaterih v zvezi z načinom zavarovanja narave in mnenja, da je potreben

razmislek, je večina sogovornikov ustanovitvi zavarovanega območja kot krajinskega parka

naklonjena. Temu navkljub pa je zaznati strah, da bi zavarovanje v vsakdanjem življenju

imelo določene negativne posledice in bi prebivalce omejevalo. To lahko povežemo s

splošnim nezaupanjem prebivalstva v državne in lokalne inštitucije, včasih z absurdnimi in

nerazumnimi birokratskimi postopki, kar negativen odnos samo še povečuje. Sogovorniki

možnosti razvoja in varovanja narave v povezavi z bodočim upravljavcem formalno

ustanovljenega parka, kar je po našem mnenju prav tako ali še bolj pomembno, niso omenjali.

Ugotovili smo, da vprašani vidijo zavarovanje območja bolj kot formalnopravno ureditev in

ne priložnost za usmerjen in trajnostno naravnan razvoj, tudi gospodarskih panog. Menimo,

da še niso dovolj dobro prepoznali potrebe po varovanju narave zaradi njene notranje

vrednosti ter kakovosti bivalnega okolja zanje in za svoje potomce. Ugotovljeno nas ni

presenetilo, saj je materialno preživetje polovice sogovornikov odvisno od dejavnosti oziroma

zaposlitev v domačem okolju, torej znotraj predvidenega Krajinskega parka Dragonja. Kot

veliko težavo pa smo, tako kot naši sogovorniki, zaznali potrebo po močnejšem aktiviranju

lokalnega prebivalstva pri soudeležbi pri odločanju in sodelovanju pri skupnih, prostovoljskih

in solidarnostnih akcijah. Ko se je v lokalni skupnosti treba nekaj dogovoriti ali sprejeti

odločitev, je odziv pogosto skromen ali prepozen, posledično pa to povzroči neučinkovitost in

nezadovoljstvo. Cilj razvoja bi moral biti dvig (samo)zavesti prebivalcev in pripadnosti

lokalni skupnosti, skupna prizadevanja k ohranjanju kulturne krajine ter obogatitev razvojnih

idej z izmenjavo znanj in veščin ter vzpostavitvijo medgeneracijske solidarnosti. Na ta način

bi uspeli povečati zanimanje lokalnega prebivalstva in ti bi prepoznali priložnost za aktivno

sodelovanje. Sogovorniki pri tem ugotavljajo, da potrebujemo organizirano informiranje,

spodbujanje in ozaveščanje, kar bi lahko dosegli z različnimi prireditvami, organizacijo

kreativnih delavnic, predstavitvami lokalnih obrti idr. Pri spremljanju obvestil o dogodkih

smo ugotovili, da se na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja organizira veliko

prireditev ter se v izvedbo vključujejo lokalna turistična, kulturna in druga društva.

Menimo, da se vprašani pri zmanjševanju obremenitev in vsakodnevnem ravnanju zavedajo

pomena okoljske zavesti. Izvedeli smo, da vestno ločujejo odpadke, varčujejo pri porabi pitne

vode, zbirajo dežnico za zalivanje terz gojenjem vrtnin in drugih pridelkov skrbijo za

samooskrbo. Tudi svoja domovanja večinoma ogrevajo z drvmi, verjetno tudi zaradi cenovne

ugodnosti. Sčasoma je treba v družbi spremeniti vrednote in moralno-etična načela ter

napraviti korak k družbeno sprejemljivim normam v odnosu človeka do svojega okolja, kar je

dolgoročni proces. Trajnostna družba mora upoštevati tudi načelo previdnosti, saj če želimo

naravne vire ohraniti za zadovoljevanje potreb prihajajočih generacij, moramo rabi naravnih

virov in onesnaževanju okolja nameniti posebno pozornost. Da bi dosegli sonaravni trajnostni

razvoj območja je namreč potrebno sodelovanje ozaveščenega in izobraženega prebivalstva,

saj je to prava pot v trajnostno prihodnost.
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Priloga 2

VPRAŠALNIK ZA INTERVJU

1. Vi ste aktivno vključeni v dogajanje vašega kraja. Prosimo vas za mnenje, ali
posameznatrditev velja tudi za vas, oziroma ali se z njo strinjate. Odgovorite z da ali
ne in kratko pojasnite kaj poznate, oziroma pri čem ste sodelovali.

Dejavnosti Ocena

1.1 Seznanjen/a sem z razvojnimi projekti, si se izvajajo v mojem kraju ali na
območju podeželja Istre

Utemeljitev:

1.2 Sodeloval/a sem pri vsaj enem razvojnem projektu, ki so se v zadnjih petih letih
izvedli v mojem kraju ali na podeželju Istre

Utemeljitev:

1.3 Želel/a bi si več informacij in predstavitev razvojnih projektov, ki se izvajajo v
mojem kraju ali na podeželju Istre

Utemeljitev:

1.4 Razvojni projekti imajo pozitiven učinek na kakovost življenja lokalnega
prebivalstva (v čem?)

Utemeljitev:

1.5 Seznanjen sem z nameni in cilji razvojnega programa LEADER/CLLD

Utemeljitev:

1.6 Želel/a bi si več informacij o programu LEADER/CLLD in možnostih mojega
vključevanja ter pridobivanja sredstev

Utemeljitev:

2. V katerih dejavnostih vidite možnosti razvoja vašega kraja in istrskega podeželja?
(Izberite tri, ki se vam zdijo najpomembnejši in jih ocenite od 1 – najpomembnejše
do 3 – najmanj pomembno.)

Dejavnosti Ocena

2.1 Intenzivno kmetijstvo

Utemeljitev:

2.2 Ekološko in tradicionalno kmetijstvo

Utemeljitev:

2.3 Pridelava in trženje lokalnih živil

Utemeljitev:

2.4 Turizem

Utemeljitev:

2.5 Kulinarika in/ali gostinstvo

Utemeljitev:

2.6 Socialno podjetništvo in/ali zadružništvo

Utemeljitev:

2.7 Podjetništvo in obrt

Utemeljitev:
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3. Kaj bi, po vašem mnenju, bilo najbolj pomembno varovati in ohranjati v vašem kraju
in na podeželju Istre? Predlagano ocenite od 1 do 5 (5 – zelo pomembno, 4 –
pomembno, 3 – niti pomembno/niti nepomembno, 2 – nepomembno, 1 – zelo
nepomembno). Kratko utemeljite odgovor.

Naravna in kulturna dediščina Ocena

3.1 Materialno kulturno dediščino (naj sami navedejo, kaj bi bilo treba varovati)

Utemeljitev:

3.2 Nematerialno kulturno dediščino enako

Utemeljitev:

3.3 Kmetijska zemljišča

Utemeljitev:

3.4 Krajevne vodne vire

Utemeljitev:

3.5 Reko Dragonjo s pritoki

Utemeljitev:

3.6 Biotsko in pokrajinsko raznovrstnost

Utemeljitev:

3.7 Drugo

Utemeljitev:

4. Kaj od spodaj naštetega bi si želeli, da bi se v največji meri spremenilo v vašem
okolju? Ponujene odgovore ocenite od 1 (ni pomembno) do 5 (zelo pomembno) in
navedite kratko utemeljitev.

Želimk si, da Ocena

4.1 … bi bila naselja bolj urejena, da bi bilo več obnovljenih objektov.

Utemeljitev:

4.2 … bi bili vaščani bolj povezani in več sodelovali.

Utemeljitev:

4.3 … bi se zmanjšale zaraščene površine, da več bi bilo obdelanega.

Utemeljitev:

4.4 … bi bila boljša oskrba, več bi bilo trgovin.

Utemeljitev:

4.5 … bi izgradili kanalizacijo in čistilne naprave.

Utemeljitev:

4.6 … bi obnovili ceste in izboljšali prometno povezanost.

Utemeljitev:

4.7 … bi se povečala gostinska in turistična ponudba.

Utemeljitev:

4.8 … bi uredili javne površine v naseljih in poti v okolici.

Utemeljitev:

4.9 … bi bilo bolje poskrbljeno za otroško varstvo in izobraževanje (bližje vrtec in
osnovna šola).

Utemeljitev:
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4.10 … bi bilo bolje poskrbljeno za starejše prebivalstvo.

Utemeljitev:

4.11 … bi bolje uredili javni promet.

Utemeljitev:

4.12 … bi se več mladih ostalo doma in se ukvarjalo s kmetijstvom, podjetništvom,
turizmom.

Utemeljitev:

4.13 … bi bile boljše zaposlitvene možnosti v bližnjih krajih.

Utemeljitev:

4.14 … drugo.

Utemeljitev:

5. Podeželje je, po mnenju strokovne javnosti, bližje trajnostnemu razvoju, kakor mesta.
V kolikšni meri spodaj navedeno velja tudi za vas? Pri trditvah navedite oceno od 1
(ne drži) 2 (niti ne, niti da) 3 (da, povsem drži) in, po želji, navedite kratko
utemeljitev.

Trditve Ocena

5.1 Pri nakupu dajem prednost v Sloveniji pridelani hrani.

Utemeljitev:

5.2 Kupujem lokalne pridelke oziroma živila.

Utemeljitev:

5.3 Imam možnost lastne pridelave in samooskrbe.

Utemeljitev:

5.4 Imam možnost uporabe javnega prometa.

Utemeljitev:

5.5 Pri obnovi (gradnji) moje hiše so imeli prednost naravni materiali.

Utemeljitev:

5.6 Odpadke ločujem in jih skušam zmanjšati.

Utemeljitev:

5.7 Pri nakupu naprav in strojev dajem prednost energijsko varčnejšim.

Utemeljitev:

5.8 Za ogrevanje uporabljam obnovljive vire (sončne celice, toplotna črpalka, drva).

Utemeljitev:

5.9 Poskušam zmanjšati porabo vode in električne energije.

Utemeljitev:

5.10 Za zalivanje uporabljam bližnje vire vode ali deževnico.

Utemeljitev:

5.11 Udeležujem se akcij čiščenja odpadkov, zaraščenih poti in okolice.

Utemeljitev:

5.12 Prosti čas preživljam v naravi blizu doma.

Utemeljitev:
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5.13 Po svojih močeh pomagam sokrajanom, sodelujem kot prostovoljec v različnih
akcijah.

Utemeljitev:

5.14 Drugo

Utemeljitev:

6. Na kakšen način ste vključeni v aktivnosti za spremembe in razvoj vašega kraja?

7. Ali menite, da bi varstvo narave oviralo razvoj vašega kraja?

Da, ker

Ne, ker

8. Ali poznate pobude o zavarovanju širšega območja Dragonje (npr. kot krajinski
park)?

Da Ne

9. Ali bi vi osebno podprli pobudo za zavarovanje območja Dragonje (npr. kot krajinski
park)?

Da, ker

Ne, ker

Podatki o intervjuvancu

10. Spol:

moški ženska

11. Starost: _____________

12. Stopnja izobrazbe:

Osnovna šola Srednja šola

Višja, strokovna, I. bolonjska stopnja Univerzitetna, II. bolonjska stopnja

Magisterij, doktorat
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ZAPISI ODGOVOROV INTERVJUJEV

Tema 1: Seznanjenost z razvojnimi projekti

Oseba A:

Sem seznanjen z nekaterimi projekti, tudi razvojnim programom LEADER, kjer sem
sodeloval pri projektu Vrata v osrčje Slovenske Istre, s katerim smo želeli revitalizirati center
istrske vasi Šmarje. Informiranost o možnosti sodelovanja pri projektih je vedno dobrodošla,
učinkovitost in njihov učinek na kakovost življenja pa je odvisna od vsebine projekta in
kakovosti njegove izpeljave, menim, da bi bilo potrebno več informiranja prebivalstva.

Oseba B:

Preko piranske občine sodelujem na projektih, tudi pri programu LEADER in imam o tem
veliko informacij, menim pa da je bilo veliko uspešnih projektov, ki so imeli tudi vpliv na
kakovost bivanja, saj je bilo veliko starih kamnitih hiš obnovljenih, bila je izvedena obnova
infrastrukture in za pospešitev razvoja turizma na podeželju delamo na projektu »razpršeni
hotel«, ki se v zasedenosti kapacitet že kaže kot uspešen projekt. Občina pa ima v lasti še kar
nekaj nepremičnin, ki jih planira usposobiti, (oddati v najem) za razvoj turizma.

Oseba C:

Naš zavod Trajnostni park Istra sodeluje v Mreži za Dragonjo, sodelovalni smo že pri manjših
projektih, poznam program LEADER in planiramo se prijaviti tudi za sredstva za kakšen večji
projekt, zato se redno informiram in spremljam razpise, vendar so za večja denarna sredstva
potrebne primerne reference, zato se želimo temeljito pripravit, ko bomo konkurirali za nas
primeren projekt; saj kvalitetni projekti dobro vplivajo na razvoj podeželja, prepoznavnost in
razvoj turizma, ki ga vidim kot največji potencial na tem območju. Trajnostni park Istra želi
ustvariti podporno okolje za izobraževanje in informiranje ter pomoč potencialnim
podjetnikom pri razvoju svoje ideje, ki bi aktivno pripomogla k trajnostnem razvoju.

Oseba Č:

Poznam projekte, tudi sami smo sodelovali s tem, da smo obnovili staro kamnito hišo, kjer
imamo zdaj dva apartmaja in delujemo pod razpršenim hotelom, obisk je dober, imamo polno
od maja do oktobra, območje bi bilo treba napolniti z vsebino, da bi turisti imeli več
aktivnosti na razpolago.

Oseba D:

Večinoma sem seznanjena z projekti in LEADER programom, tudi sami smo sodelovali z
LAS Istra. Poznam Projekt za spodbujanje trajnostnega razvoja in aktivnega varovanje
naravne ter kulturne dediščine porečja Dragonje, imamo ekološko kmetijo, ki pa jo želimo
razvijati tudi kot učni center. Želela bi več projektov za ureditev infrastrukture, manjka nam
kanalizacija, pogrešamo pa tudi kakšne finančne spodbude za biološke čistilne naprave.
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Oseba E:

Ja, projektov je veliko, nisem seznanjen z vsemi, kako so uspešni je odvisno od osnovne
ideje, pa tudi od izvedbe, če pa so na voljo evropska sredstva, jih je pametno izkoristit.

Oseba F:

Poznam LEADER, sodelovala sem v nekaj projektih, zdaj poteka projekt za ohranjanje dreves
murve, ki je skoraj več nimamo. Sodelovala sem tudi na projektu Gastronomski zakladi Istre,
v sodelovanju z MOK. Uspešni projekti imajo tako ekonomske kot socialne učinke.

Oseba G:

Projekte poznam, imam dovolj informacij tudi o pristopu LEADER, obiskujem delavnice in
sodelujem pri Ekovasi v Hrvojih. Za uspešnost projektov za družbo je treba vključiti tudi
lokalne prebivalce, meni pa se zdi zelo pomembno prostovoljstvo.

Oseba H:

O razvojnih projektih sem srednje seznanjena, ker so projekti različni, menim, da manjka
neke vrste služba, ki bi ljudem pomagala do sredstev namenjenih za razvoj podeželja, ker je
potrebno veliko dokumentacije in postopki niso enostavni. Potreben je nekdo, ki bi informiral
ljudi in jim tudi pomagal s konkretnimi koraki. Uspešnost projektov pa je odvisna od tega,
kako se pozicioniraš, nekdo lahko tudi samo pobere denar. Za izgradnjo turističnih kapacitet,
sem pridobila državna sredstva, kar pozdravljam, vendar so postopki dolgi in dokumentacija
zapletena. Ko pa enkrat pridejo turisti, manjka urejenih znamenitosti in vsebine, ki bi bile
urejene v celoto.

Oseba I:

Poznam razvojne projekte, sodelujem pri projektu razvoja KS Šmarje, ki poteka za obnovo
centra vasi Šmarje. Delamo na postavitvi igrišča za otroke, kot tudi nogometnega igrišča prav
na lokaciji, kjer je igrišče postavljeno že sedaj, vendar bo zasnova drugačna, izgledalo bo kot
neka mala bonifika. Razvojni projekti imajo pozitiven učinek na življenje ljudi, če so
planirani v dobro družbe. Objekt, ki leži ob »piazzetti«, ki se nahaja blizu cerkve, je v
prenovi, namenjen bo v pritličju za vinoteko, kot prostor za druženje, v prvem nadstropju pa
bo apartma za turiste. Sicer je objekt v zasebni lasti. Po mojem se da delat, če si človek akcije
(kot jaz), če pa je preveč demokracije, se nič ne zmenimo in ni nič narejeno, treba se je
odločiti in naredit.
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Tema 2: Možnosti razvoja kraja in želja po spremembah

Oseba A:

Možnosti razvoja vidim v ekološkem kmetijstvu in pridelavi in trženju lokalnih živil, kot
tretjo dejavnost bi rekel turizem, ki je tudi povezan s prvima dvema, saj danes turist išče
avtentičnost in doživetje kraja. Za dejavnosti v turizmu potrebujemo nove ideje, nekaj
tipičnega, avtentičnega (v gostinstvu, oskrbi, drugi turistični ponudbi). Seveda je urejenost
območja pomembna, veliko pomeni tudi povezanost in sodelovanje prebivalcev. Urejena
infrastruktura je pogoj, ki olajša ljudem življenje, mladi bi se morali bolj vključiti v razvoj, da
bi prišlo do boljših zaposlitvenih možnosti.

Oseba B:

Razvoj podeželja vidim v prvi vrsti v turizmu, ker imamo krasno neokrnjeno naravo v dolini
Dragonje, lepe razglede iz vasi in prijazne ljudi, kar turisti prepoznajo pri nas in tudi cenijo.
Podeželje ima potencial pri trženju lokalnih živil, zato sem za spodbujanje eko pridelave
vrtnin, oljk in vina. Potencial vidim tudi v socialnem podjetništvu. Naselja je treba stalno
obnavljati in skrbeti za izgled, ter jih napolniti z vsebino.V Padni smo obnovili kulturni dom
Božidarja Jakca, kjer se lahko vaščani družijo, kjer imamo različna predavanja, delavnice in
predstavitve projektov tudi na temo razvoja podeželja. Kmetijske površine bi morale biti v
ravnovesju s potrebami, več infrastrukture za turiste (trgovine, gostilne), pa kanalizacijo si
želimo, dodatna turistična ponudba bi se povečala, če bi več mladih ostalo na podeželju in se
ukvarjalo s turizmom. Ceste in javni promet pa menim, da sta urejena. Želimo ustvariti
pogoje, zagotoviti EU in druga sredstva, da bi se nadaljevalo z oživljanjem in razvojem
turizma na podeželju, potem pridejo tudi nova delovna mesta. Pomembna je tudi splošna
urejenost krajev.

Oseba C:

Potencial zaledja Istre vidim v turizmu, to je glavna panoga, ki bi jo morali razvijati na tem
območju, tudi sami se v Parku Istra nameravamo ukvarjati s turizmom, kot podporno okolje in
pomoč ljudem, ki želijo realizirati svoje ideje na tem področju. Na tem območju bi morali
razvijati stare obrti, znanja, ki se prenašajo iz roda v rod, tako v kulinariki kot na drugih
področjih. Za višjo dodano vrednost pri prodaji lokalnih živil in izdelkov, bi bilo treba izdelati
lastno blagovno znamko ISTRA, pod katero bi lahko tržili izdelke po višji ceni, saj bi bili kot
taki prepoznani kot kakovostni. treba bi bilo okrepiti čezmejno sodelovanje, ko ne bo več
meje, se lahko bolj intenzivno dela na temu, obiskovalcem je treba narediti zgodbo in znati
prodati to zgodbo, s tem bi povečali prepoznavnost. V našem zavodu veliko delamo na
volunterstvu (prostovoljstvo). Temelj za razvoj turizma je urejenost območja, vendar z
zgodbo in svojo blagovno znamko. Ceste so primerne, ne potrebujemo avtoceste, tisti ki si
želi naravo in mir nas najde in ne želi hrupa avtoceste. Turisti potrebujejo svojo ponudbo,
vendar avtentično, istrsko, z lokalnimi živili, istrskimi jedmi. Poti je treba urediti, vendar
diskretno, ne preveč umetno. Vaščani bi morali bolj sodelovati, vendar imajo slabe izkušnje,
zato jih je težko spraviti skupaj in zmotivirat. Šola v Gračišču je dovolj za to območje in
primerna, javni promet je urejen, nerealno je pričakovati avtobus na 20 min, ker ni potrebe. Z
vsemi temi izboljšavami pridejo tudi boljše zaposlitvene možnosti.
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Oseba Č:

Razvoj vidim najprej v turizmu, s katerim se tudi ukvarjam, saj smo del »razpršenega hotela«,
oddajamo apartmaje. Kot drugo, bi rekla da je pomembno socialno podjetništvo, razvoj vidim
tudi v pridelavi lokalnih živil. Pa tudi podjetništvo bi moralo biti prilagojeno potrebam
podeželja, saj bi tako bil razvoj celovitejši. Za razvoj turizma je treba celovito urediti kraj, več
obnovljenih hiš (istrskih, kamnitih, ne novogradenj) za bolj pristen videz. Potrebno bi bilo več
sodelovanja med prebivalci, bolj kot kmetijske površine bi želela neokrnjeno naravo, oskrba
trgovin je dobra, pogrešamo pa kanalizacijo. Za povečanje turistične ponudbe bi morali tudi
urediti in označiti poti, narediti kakšno učno pot, označiti kraje za opazovanje ptic ali izdelati
lesene opazovalnice, to bi povečalo prepoznavnost kraja kot naravovarstveno destinacijo, z
več ponudbe pride več turistov.

Oseba D:

Najprej turizem, drugi potencial je pridelava in trženje lokalnih živil, kot tretje pa povezano s
prvim, ekološko kmetijstvo. Intenzivno kmetijstvo spreminja kulturno krajino in uničuje
živali. Sami se ukvarjamo z ekološkim oljkarstvom, olje prodajamo kot dodatno ponudbo
turistom, saj smo pričeli tudi z oddajanjem sob, kjer vidimo velik potencial. Gostinstvu bi bilo
treba pripisati več pomena, predvsem lokalnim krožnikom in jih tržiti kot lokalne dobrote.
Sama se ukvarjam tudi z zeliščarstvom in ročnimi deli. Naselja bi morala biti bolj estetska,
vaščani ne sodelujejo dovolj, razvoj bi bil bolj kakovosten na ta način, morali bi urediti
infrastrukturo, predvsem kanalizacijo. Mi imamo biološko čistilno napravo za katero smo
sami morali poskrbeti, tudi finančno, nekatere občine imajo to urejeno, naredili smo tudi
analizo vode in našli onesnaženost s fekalijami iz greznic. Ceste za povezavo z obalo morajo
biti urejene tudi za potrebe turistov, ki na podeželje prinesejo denar. Za njih bi morali
predvsem označiti izobraževalne poti in urediti kolesarske steze. Potrebno bi bilo več
sodelovanja ne samo z mladimi, tudi med NVO, občino in lokalnim prebivalstvom. Ko je vse
to urejeno, pridejo tudi boljše možnosti zaposlovanja. Tudi za starejše prebivalstvo bi lahko
izboljšali stanje, šola in vrtec sta relativno v redu.

Oseba E:

Po mojem mnenju je najpomembnejša pridelava in trženje lokalnih živil (oljčno olje, vino),
turizem in kot tretje bi izpostavil ekološko kmetijstvo. Sam se ukvarjam z vinogradništvom,
prodajam grozdje in vino. Potencial vidim v turizmu, potrebovali bi več prenočišč, recimo sob
z zajtrkom (bed and breakfast) in več spremljajoče gostinske ponudbe z lokalno sezonsko
hrano. Obnova naselij v sodelovanju z vaščani in primerna obdelana zemljišča sta pomembni.
Pa postavitev infrastrukture, kanalizacije in v naših krajih tudi prenova cest, nekaj jih je še
makadamskih. Kot gostinsko ponudbo bi izpostavil raje kmečki turizem, da turisti pokusijo
domače dobrote. Skrb za starejše prebivalstvo je povsod problem podeželja. Preveč javnega
prometa ni v redu, ni potrebe, bi pa želel, da se več mladih vrne ali ostane na podeželju, za
oživitev.

Oseba F:

Kot največjo možnost razvoja vidim v pridelavi in trženju lokalnih živil, podjetništvu (to je
pomembno za nova delovna mesta) in obrti, ter kot tretjo dejavnost bi razvijala ekološko
kmetijstvo. Pri razvoju turizma sta pomembni tudi trženje in prodaja. V turističnem društvu
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Šmarje se ukvarjamo s turizmom in projekti .V projektu Gastronomski zakladi Istre smo
zbirali tipično jed KS Šmarje, kot del turistične ponudbe so prireditve pomembna dejavnost.
Kraje je treba prostorsko urediti in jih narediti arhitekturno skladne, za dober razvoja je
potrebna solidarnost in povezovanje lokalnega prebivalstva. Trgovin je dovolj, mogoče bi
prilagodili urnik, ker je ta, v moji bližini, odprta samo do treh, torej ko pridem iz službe, je že
zaprta. Prometna povezanost je zelo pomembna, za potrebe turizma bi se lahko povečala
tipična istrska ponudba sezonskih jedi. Za konstanten razvoj kraja je pomembno, da bi mladi
ostali na vaseh in pomagali pri razvoju, s podjetništvom, ki se ukvarja z dejavnostmi, ki
razvijajo kraj.

Oseba G:

Kot osnova za razvoj je potrebno »osebnostno usposabljanje ljudi«, kar pomeni osveščanje in
izobraževanje ljudi, vzpostavljanje sinergij! To je bistvo, sicer pa razvoj območja vidim v
ekološkem kmetijstvu in pridelavi lokalnih živil ter njihovem trženju. Za turizem je priložnost
za lokalno prebivalstvo v pridelavi in prodaji lokalnih pridelkov. Potrebujemo sodelovanje in
razvoj prostovoljstva in s tem nudenje pomoči tudi drugim kmetom. Razvijati je treba
raziskovalno dejavnost, organizirano po modelu socialnega podjetništva. Ureditev naselij je
dobrodošla, vendar po vzoru sodelovanja prebivalcev, ki bi se morali bolj razumeti in biti
solidarni pri razvoju. Trgovin je dovolj, osebno sem proti kanalizaciji (za kompostiranje).
Ceste je treba vzdrževati, gostinsko ponudbo bi pa morda povečali zgolj za obiskovalce in
turiste, vendar primerno tem krajem, ohraniti je treba stare kolovoze in jih označiti, urediti
poti. Menim, da bi v osnovnih šolah morali več poučevati o sonaravnem razvoju in bivanju,
podeželje bi morali oživeti tudi za potrebo mladih, s tem ali pa posledično bi prišle tudi nove
zaposlitve.

Oseba H:

Razvojne možnosti vidim v turizmu, tudi sami imamo apartmaje in hiške za oddajo, kot
največji potencial zaradi neokrnjenosti narave. Kot drugo dejavnost bi rekla gostinstvo, kot
podporno dejavnost v turizmu, saj imamo tudi sami okrepčevalnico. Ponavadi najdem dovolj
lokalno pridelanih živil, da lahko pripravim našim gostom domač zajtrk, kar zelo cenijo.
Tretja pomembna dejavnost je zame pridelava in trženje lokalnih živil, kar velja za ljudi-
domačine kot turiste. Podpiram tudi obrt in podjetništvo, tudi kot dodatno dejavnost za razvoj
turizma, ki prinaša nova delovna mesta, vse je med seboj povezano. Naselja so relativno
urejena, problem je ohranjanje kulturne dediščine kar jo je še ostalo, tu je starih hiš malo, ker
je drago obnavljat. Občina bi morala poskrbeti za pogoje, da se to ohranja. Vaščani bi morali
bolj sodelovati, ker so po slovensko vsi skregani, ko turisti zaidejo k sosedu in iščejo
apartmaje jih ta »ne zna« nasloviti na pravi naslov. Opažam da je nujno več povezanosti in
manj sebičnosti, saj ljudje se ne zavedajo, da bi skupaj lahko dosegli več, da mora turistična
destinacija zaživeti kot območje, ne le kot kraj ali celo eden, ki ima sobe ali apartmaje.
Potrebujemo kanalizacijo, zdaj imamo greznico in naš kraj ni v načrtu, da bi jo uredili. Menim
da gre za volilne točke in koliko denarja je treba vložiti, ker nas tu živi malo, se občini Koper
ne splača, raje ta denar vložijo v mesto Koper, kjer je volilcev več. S šolo smo zadovoljni,
imamo jo v Marezigah Verjetno bi morali poskrbeti za starejše prebivalstvo, ne vem. Z
razvojem vsega tega pridejo nova delovna mesta in dodana vrednost in dobro vpliva na kraj.
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Oseba I:

Razvoj mojega kraja kot podeželja vidim v trajnostnem razvoju vseh razvijajočih se
dejavnosti, kot na primer pridelave lokalnih pridelkov in turizma. Vendar za uspešnim
razvojem stoji sodelovanje vseh prebivalcev, želim si da bi se podjetništvo bolje razvijalo, da
bi se več mladih pričelo ukvarjati s lokalnim podjetništvom, kot je turizem in eko kmetijstvo.
Vlaganja v infrastrukturo, kot so boljše ceste (povezanost med kraji), ureditev kanalizacije,
javnih površin, označitve poti so pogoj za razvoj gospodarske dejavnosti (turizem-gostinska
ponudba in prenočitve, turistične kmetije in vinogradništvo) v smislu trajnostnega razvoja, ki
bodo s seboj prinesla tudi nova delovna mesta in posledično več denarja na podeželje.
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Tema 3: Sodelovanje pri soudejanjanju trajnostnega razvoja

Oseba A:

V trajnostni razvoj sem že vključen, v glavnem z razvojnimi projekti, pa tudi preko politike;
po mojem mnenju manjka povezovanja s Hrvaško Istro, čezmejni projekti bi bili dobrodošli.
Sodelujem tudi preko KS, pa prej preko Pangea, društva za varovanje okolja Koper in
Istraneo vinskega kluba, kjer sem predsednik. Razvoj ne more zastati zaradi varovanja narave,
ker varovanje narave je nujno, hkrati pa je nujno tudi iskanje razvojnih, gospodarskih
možnosti. Izvajanje projektov, to je priložnost, treba je stalno iskati rešitve in z dodano
vrednostjo, saj brez pritoka denarja ne bo razvoja.

Oseba B:

V trajnostni razvoj sem vključen preko občine, z aktivnostmi osveščanja in informiranja
prebivalstva. Preko razvojnih projektov lahko dosežemo veliko, saj ko ljudje vidijo, da se
zadeve da urediti, so bolj samozavestni in tudi sami pomagajo z različnimi idejami. Sam sem
strokovni sodelavec zadolžen za podeželje, delujem na področju oživljanja vasi slovenske
Istre, še posebej konkretno Padne. treba je napisati zgodbo, pomembna je avtentičnost
ponudbe in ustvarjanje dodane vrednosti, obiskovalci, ki so zadovoljni, se vračajo. Potrebo je
pogledati tuje dobre praske in se naučiti kaj novega. Zdaj v Padni poteka projekt ‘razpršeni
hotel’, kot primer dobre prakse iz tujine. Varstvo narave ne bi vplivalo na razvoj kraja, ker
varovanje okolja lahko le izboljša kakovost kraja, je pogoj za preostali razvoj, ki prinaša
ekonomsko korist, razvoj turizma vsekakor številka ena in spremljajoče dejavnosti. Potrebnih
bi bilo tudi več družbenih dejavnosti kot so športne, razna izobraževanja, tečaji in kulturne
prireditve, ki pripomorejo k oživitvi. Tak razvoj ne onesnažuje in pripomore k dvigu
standarda življenja domačinov.

Oseba C:

V soudejanjanje trajnostnega razvoja smo že vključeni, z lokalno skupnostjo bi si pa želeli
rednih akcij s prostovoljci, da podpremo dejavnosti. Veliko se da narediti sam, samo voljo in
samoiniciativo je treba imeti, želimo odpreti tudi pisarno za pomoč pri razvoju dobrih idej za
lokalni razvoj, za izboljšavo in kritično presojo idej. Z izobraževanjem in promocijo območja,
je treba ljudi zanimirat, jih obveščat, pomagati in bodriti, da vidijo, da se skupaj da, če se
hoče. Nudili bomo pomoč lokalnemu prebivalstvu, ko se bodo (upam, da se bodo) česa lotili.
Varstvo narave nikakor ne bi oviralo razvoja, ker bomo šele v razumevanju potencialov dobili
delovna mesta, saj dokler ljudje tega ne prepoznajo, bomo težko dosegli tudi varovanje, ker
narava ni ovira, ampak premišljeno sožitje z domačini in obiskovalci; potencial št. 1 je
turizem.

Oseba Č:

Vključena sem s promocijo in informiranjem obiskovalcev, naših gostov, turistov in
osveščanjem in informiranjem lokalnega prebivalstva, tega je vsekakor premalo. Sodelovala
bi tudi pri oblikovanju dodatne turistične ponudbe, kot so izleti, raziskovanje neobljudenih
kotičkov in opazovanje ptic. Ne, varstvo narave ne ovira razvoja kraja, ker bi ohranjanje
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narave pripomoglo k vzdrževanju raznolikosti narave, potrebno je dodatno osveščanje ljudi,
da pazijo na okolje in ne onesnažujejo, pa strogo poskrbeti za divja odlagališča.

Oseba D:

Že sodelujem, kot prostovoljka delam v društvu upokojencev, kjer mi povejo kaj jim manjka
in česa si želijo, hodim na sestanke krajevne skupnosti in ugotavljam, da so ljudje zaspali, da
niso motivirani, da ne sodelujejo in niso informirani. treba jih je zbudit, zmotivirat, na seje
krajevnih skupnosti pridejo le enkrat na leto, ni nobenih pobud in aktivnih ljudi. Doma imamo
ekološko kmetijo, ki je tudi učni center za šole, pa tudi druge obiskovalce. Z osveščanjem
lokalnih prebivalcev, da vidijo da se da združiti pridelavo živil, poljedelstvo in ohranjanje
narave bi se dalo več narediti. Varovanje ne bi oviralo razvoja mojega kraja, ker bi prav
nasprotno, izboljšalo kvaliteto življenja vsem deležnikom, domačinom in obiskovalcem.
Potrebno je izobraževanje mladih in odraslih, da prepoznajo možnosti za razvoj, z
inovativnimi zelenimi produkti in višjo dodano vrednost.

Oseba E:

Vključen sem preko KS, menim, da je motiviranje lokalnega prebivalstva nujno, tudi z lastno
aktivnostjo kjer promoviramo kmečki turizem. Želimo si več lokalne ponudbe za turiste, kot
so odprta vrata kmetij, prenočišča z zajtrkom, izboljšati vso ponudbo za obiskovalce in jo
stalno izboljševati. Strožje varstvo narave bi oviralo razvoj kraja in območja, vendar bi se
dalo oboje vzporedno urediti. Morali bi razvijati panoge, ki ne onesnažujejo, na primer
Abitanti in Topolovec so zaščiteni kot kulturni spomenik, zato so aktivnosti omejene. Vasi s
takim statusom je treba ohranjat, razvoj pride le, če so ostale stvari urejene, zato je kulturna
dediščina zelo pomembna. Narava mora biti pristna, želimo si ekoturizma, ne pa trum
turistov, ki puščajo samo smeti, vendar za razvoj je treba najprej nekaj ponudit, da se pridobi
obisk in prepoznavnost in denar za reklamo.

Oseba F:

S turističnim društvom Šmarje, izvajamo različne projekte promocije in organiziramo različne
dogodke; zadnji je bil v Kopru na predstavitvi koprskih krajevnih skupnosti. V mesecu maju
smo sodelovali pri projektu Koper na dlani, kjer so sodelovale KS, sodelujemo tudi pri
pohodih. Varstvo narave ne bi oviralo razvoja, ker je treba ohraniti kulturno in naravno
dediščino, ki je pomembna za razvoj podeželja.

Oseba G:

Sem že vključen v trajnostni razvoj s prostovoljstvom, kjer pomagam drugim ljudem,
kmetom, s povezovanjem lokalnih prebivalcev in pomočjo pri organizaciji, solidarnostjo ter z
moderiranjem raznih aktivnosti. Menim, da je iskanje naravnih alternativ pomembno,
poskušam sooblikovati našo trajnostno skupnost. Pišem tudi knjige za osveščanje ljudi in
izobraževanje. Vodim predavanja in delavnice o ponovni združitvi človeka z naravo,
pridobivanju socialnih veščin, izboljšanju odnosov med ljudmi. Obravnavam komunikacijo,
reševanje sporov, gradnjo skupnosti, zravo prehrano... Objavljam tudi članke na temo
sonaravnega sožitja ljudi in narave. Ohranjanje narave ne bi vplivalo na razvoj kraja, ker med
varovanjem narave in razvojem ni konflikta, ker razvoj ki zanemarja naravo ne more trajati.
Od narave se lahko veliko naučimo, nudi nam vse, kar človek potrebuje za preživetje.
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Oseba H:

Vključena sem s turistično dejavnostjo, oddajamo hiške in apartmaje, imamo manjšo
okrepčevalnico, nudimo zajtrke iz lokalnih živih, sicer ni veliko izbire, vendar se da
kombinirati, da je vedno domače. Poznam tudi lokalne dobavitelje, tako da se da dobit, če se
želi. Imamo tudi okrepčevalnico. Podpisujem peticije (Alpe Adria Green) proti plinskim
terminalom, ker so oni pritisnili na ministrstvo, ki se sicer ne zgane, več iniciative bi moralo
biti tudi iz državne strani, ne da samo čakajo ali se bodo ljudje »zbunili«, protestirali, če ne pa
gre vse tiho mimo. Ali razvoj ali ohranjanje narave, je težko vprašanje, odvisno je od omejitev
s predpisi, ki onemogočajo razvoj, po drugi strani se mora narava ohranit. Potrebna je tretja
pot, včasih je bilo nenadzorovano, si lahko delal vse, tudi kar je škodilo in estetsko in naravi,
zdaj pa ne moreš več narediti nič, kljub temu, imamo hišo z rdečo fasado v vasi, ne vem kako
to dovolijo. Jaz predlagam restrikcijo in subvencijo za obnavljanje starih hiš (strokovnjaki,
material veliko stane), ki je sicer veliko dražje in potratno s časom. Če bi oboje stalo približno
enako, bi se ljudje bolj odločali za obnovo stare hiše kot gradnjo nove, zdaj pa se to ne splača.
Veliko je birokracije, to bi morali poenostaviti. Na tak način se izgublja tipična krajinska
arhitektura, čas ki ga človek porabi za obnovo stare hiše ni ovrednoten in je potrebno veliko
več truda in denarja, to pa ni prav in nikoli ne bo dovolj obnovljene in kulturne dediščine na ta
način.

Oseba I:

Preko KS sodelujem v trajnostnem razvoju, kjer izvajamo različne projekte za oživitev
Šmarij, ki so zaradi ogromno priseljencev postala spalno naselje. To je problem, ljudje se ne
vključujejo aktivno v razvoj kraja, ni videti neke pripadnosti, se ne integrirajo in se bolj držijo
zase, kar nam povzroča težave vsem nam, saj ni nobene samoiniciative, inovativnosti in
zagona, da bi se kaj naredilo. Manj je vikendašev. Ne, ohranjanje narave ne sme ovirati
razvoja, ker moramo živeti v simbiozi z naravo, to da imamo čisto okolje in neokrnjeno
naravo je konkurenčna prednost, zato je varovanje potrebno. Vendar ne ekstremno, tako ki bi
omejilo razvoj. Preveč pozidanega ni v redu, varovanje je potrebno do ene razumne meje.
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Tema 4: Pomen varovanja narave, seznanjenost o pobudah in ustanovitev krajinskega parka

Oseba A:

Varovati je treba različne stare objekte za potrebe turizma (na primer prikaz življenja nekoč-
stari način) pa tudi kot ureditev okolice za lokalno prebivalstvo. Ohranjanje starih obrti, tukaj
je bilo razvito sodarstvo, to bi morali oživeti in po takih stvareh postati prepoznavni,
ohranjanje Dragonje in vodnih virov je pomembno, tu bi lahko razvijali v izobraževalne
namene, kot izletniška ali destinacija naravoslovnih dni za šole, kar v nekem obsegu že
poteka.. Zavarovati bi bilo treba identiteto istrskega človeka, kot avtentičnost tega območja,
skupaj z načinom življenja. Seznanjen sem s pobudo zavarovanja območja kot KP.Vendar pa
pobude kot same ne bi podprl, ker ni pomembna, sama deklarativna ustanovitev ne pomeni še
nič, bistvo je vsebina, naravo se lahko ohranja tudi brez ustanovitve krajinskega parka, to
pride na koncu, bolj pomemben je vir zaslužka, recimo v turizmu, kot sama formalna zaščita.
Ljudem ni všeč, če pride komanda iz LJ in so potem omejeni pri dejavnostih, to skrega ljudi.
Sem bil direktor Doppsa in je bilo preveč varovanja in premalo idej za ustvarjanje prihodka.

Oseba B:

V prvi vrsti ohranjanje starih vaških jeder, vodnjakov in drugih objektov. Kot nematerialno
kulturno dediščino bi poudaril lokalno istrsko gostoljubnost do gostov. Ker je bilo na tem
območju vedno prisotno kmetijstvo, je treba ohranjati kmetijska zemljišča, za turizem je
pomembna neokrnjena narava kot dodana vrednost. Za razvoj je pomembno razviti take
dejavnosti, ki so povezane z varovanjem kulturne in naravne dediščine in jih kot take lahko
izkoristimo za pospešitev razvoja.Poznam pobude za ustanovitev KP in jih podpiram, ker bi
tako status pravnoformalno uredili, hkrati pa lahko razvija ekoturizem, so pa tudi druge
razvojne možnosti, ker gospodarski razvoj mora biti, včasih ga pogrešamo, ker gre vse v
smeri varovanja narave. Brez dodatnih prihodkov pa težko zaženemo projekte in vsebino tega
območja.

Oseba C:

Varovanje narave in kulturne dediščine je pomembno za razvoj turizma: obnova mlinov,
vaških jeder, tudi naravnih vrednot in varovanje narave. Pri nematerialni kulturni dediščini bi
rekel, da je treba ohranjati istrski jezik, torej narečje in ustan izročila. Temelj doline je reka
Dragonja, kot bistvo, zato jo je treba ohranjati kot vodni vir (vir življenja) in habitat za
nekatere redke vrste rastlin in živali.Pobudo za ustanovitev KP podpiram in sem z njo
seznanjen. S tem bi več naredili na promociji produktov, poudarek na trženju, več ljudi bi
zaščitilo potenciale z blagovno znamko bi prišlo več denarja na podeželje, večja dodana
vrednost za pospešitev trajnostnega razvoja. Mi bi lahko bili vstopna informacijska točka za v
park. Vidim potencial v organizaciji delavnic, izobraževanja, izoblikovanju turistične
ponudbe za butične turiste, prilagodili bi produkte in izdelke posamičnim turističnim nišam,
kot so ekoizdelki – lokalni.

Oseba Č:

Kot turistična znamenitost so zanimive stare hiše in mlini, ohranjanje starih šeg in narečja,
čisti vodni viri so nujni za ljudi, kot življenjski prostor rastlin in živali (ogroženih). Kot
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izredna danost tega območja so redke vrste ptic, kar bi lahko izkoristili za ljubitelje ptic. Sem
seznanjena z pobudami za ustanovitev KPD.Sama bi jo podprla, ker je pomembno zavarovati
in ohranjati naravo zaradi vseh živali, posebno ptic, kar bi lahko tržili kot »ptičji safari«,
lahko tudi iz raziskovalnih in naravovarstvenih namenov, pa izobraževalnih, ter ekonomsko
kot dodatna ponudba za naše goste, še posebej bi morali zavarovati posebne vrste in ogrožene
vrste ptic. Večji poudarek bi moral biti na veliki pestrosti različnih živalskih vrst, tega nimajo
povsod, morali bi bolje poskrbeti za promocijo in osveščanje lokalnega prebivalstva glede
tega.

Oseba D:

Potrebno bi bilo obnoviti še kakšen star mlin, terase, pri ohranjanju lokalne kulture so
pomembni stari običaji, nujno je aktivno varovanje vodnih virov, ker kanalizacija ni urejena
pride do onesnaženosti vodnih virov s fekalijami, kar bi morali odpraviti.. Biotska
raznovrstnost je velik potencial, vendar ni nobene kontrole. Seznanjena sem s pobudami za
ureditev območja kot KPD, sama ga podpiram, ker je kakovost bivanja pomembna,
pridelovalci lokalnih izdelkov bi lahko tržili izdelke pod skupno blagovno znamko, imeli bi
večjo prepoznavnost, bili bi večji ekonomski učinki, višja dodana vrednost, nove možnosti za
ustvarjanje prihodkov na podeželju.

Oseba E:

Obnoviti bi bilo treba Abitante, tam sedaj poteka projekt razpršeni hotel, vozijo tudi turiste iz
križark, vendar je obnovljenega le malo, treba bi bilo obnoviti cel zaselek kot tipična vas.
Turistom bi lahko predstavili tudi stare običaje, ki jih je treba ohranjati. Kot dodatna
zanimivost turistom in obiskovalcem je Dragonja in drugi vodni viri, ki bi jih morali ohraniti,
tudi za živali in rastline. Seznanjen sem z pobudo za ustanovitev KPD,sam bi jo podprl, če ni
prestrogo varovanje, ki ni ni primerno, vsaj osnovne posege bi morali dovoliti, kot recimo
rekonstrukcijo starih kolovozov, ki so danes že čisto izginili in propadli, kot na primer
makadamska pot od tu do Dragonje, ki je v preteklosti bila kot kolovozna pot in je propadla,
ne bi se to smelo zgodit, leta 68 sem nosil po tej ‘cesti’ Titovo štafeto iz Hrvaške k nam do
Dragonje. Preveč strogo varovanje ni v redu, treba je uskladiti človekove potrebe in varovanje
narave.

Oseba F:

Pomemben je izgled naselij, da so vse v nekem tipičnem stilu, da nimam hiš na primer z rdečo
fasado, organizacija prireditev za obujanje starih navad, običajev, ohranjanje narave in
tipičnih rastlin, recimo drevesa murve. Seznanjena sem s pobudo za KPD, sama bi jo
podprlaker, če bi to varovanje res pripomoglo k varovanju območja predvsem od negativnih
človeških posegih v okolje, ki so škodljivi.

Oseba G:

Potrebno varovati vse od stavbne dediščine do naravne, saj ni dosti ostalo, reko, vodni vir,
živalstvo in rastlinstvo. Seznanjen sem s pobudo za ustanovitev KPD, ustanovitev bi podprl,
ker Dragonja je dragulj v naši dolini, kot vzrok vseh teh naravnih lepot, ki jih imamo okoli
sebe.
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Oseba H:

Materialne kulturne dediščine je malo ostalo, v glavnem so nova naselja, hiše so podrli,
naredili nove, ker je ceneje in lažje kot restavriranje in obnova na stari način. Tu zraven je
kraj Vršič, ki ima staro jedro in je potrebno obnove, nematerialna kulturna dediščina je
dodana vrednost turizmu, reko Dragonjo bi bilo treba ohranjati in tržiti, urediti in označiti
poti, ter njen obisk opisati kot celodnevno aktivnost, celovito zgodbo in ga tako tudi
načrtovati. Tudi kmetijska zemljišča so pomembna, tu je problem razdrobljenega lastništva še
od časov, ko so se zaradi revščine ljudje izseljevali (po 2. s. v.) iz podeželja v Avstralijo, ali
Argentino in je dedovanje poteka po ustnem izročilu, danes imajo zemljišča veliko lastnikov
razseljenih po celem svetu in je nemogoče urediti lastništvo in ker ni znan lastnik, ni vlaganja
in urejanja v zemljišča. Za urediti to je pa predrago, predolgi postopki, ne da se priti do vseh
dedičev in nemogoče uredit, ker stane več kot njiva na koncu. In ker ni jasnega lastnika ljudje
ne vlagajo, to bi morala država urediti na en način, magari dati prehodno obdobje, da ljudje
rešijo in po pretečenem obdobju, da so lastništva jasna, to je tudi problem opuščenih hiš, jih
nihče ne obnavlja, ker se ne ve čigave so. Seznanjena sem s pobudo za ustanovitev KPDin bi
ga podprla. To je potencial, ki ga ne znamo izkoristiti, ker nimamo drugih virov, zato bi
morali urediti zadeve na nivoju države, sicer z lokalno pobudo preko občin do države, naprej
bi morale poskrbeti občine, s pobudo lokalnega prebivalstva da bi prišlo do države, ker fizične
osebe se težko organizirajo, občina pa lažje konkurira za sredstva na projektih. Dragonji
manjka vsebina, nekaj, kjer bi turisti lahko porabili več časa, zaokrožena celota, tako ne vejo
kam iti, in ne porabijo veliko časa tam, pa tudi ne vedo za vse kar je vredno ogleda. Vendar je
tukaj zadeva v začaranem krogu, ker bi morali biti lokalno prebivalstvo bolj enotni pri
dogovarjanju kaj je pomembno za kraj, potem bi se dalo tudi kaj izvesti, zdaj je pa veliko
osebnih interesov in na koncu se ne zmeni nič in razvoja ni, nihče nima nič od tega, namesto
da bi profitirali vsi, ki se s kakšno dejavnostjo ukvarjamo, gledajo preveč ozko, zasebni
interesi, če pride turist, cela destinacija živi od njega, tudi on ne potrebuje samo enega
apartmaja in ene gostilne, potrebni so prijazni ljudje in ponudba, da se vrne in da naredi
pozitivno reklamo svojim prijateljem, znancem.

Oseba I:

Za ohranjanje dediščine bi najprej morali poskrbeti na občini, šele potem država in lokalni
prebivalci. Varovati bi morali predvsem istrske hiše in naravno kulturno dediščino, zelo
pomembno je tudi ohranjanje reke Dragonje, za turizem, seveda pa vsa dediščina potrebuje
varovanje, tudi drugi vodni viri, flora in favna, kmetijska zemljišča, oljčniki, vinogradi.
Seznanjen sem s pobudo KPD, sam bi jo podprl, ker bi s tem ko zaščitimo Dragonjo,
zavarovali posledično celotno Istrsko podeželje, da bi lahko razvijali turizem, s poudarkom na
turističnih kmetijah, razvoj vinogradništva, tukaj imamo veliko vinarjev, ko enkrat začnemo,
pride do domino reakcije, ker več kot je ponudbe, bolj bo naš kraj in podeželje obiskano, s
tem pa delovna mesta in dodana vrednost in boljše življenje za domačine.
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Tema 5: Vloga ravnanja prebivalcev danes

Oseba A:

Prednost dajem lokalnim živilom, kar pomeni čim manj kilometrov pri prevozu. Tudi sam
večinoma kupujem lokalno, imam tudi manjši vrt, nekaj pridelam sam. Trudim se ločevati
odpadke, kupujem energetsko varčne naprave, ogrevam se z obnovljivimi viri, za zalivanje
uporabljam deževnico, aktiven sem tudi pri raznih akcijah čiščenja odpadkov.

Oseba B:

Nekaj živil-zelenjave si lahko pridelam na vrtu, preostalo kupim, v glavnem lokalno, odpadke
ločujem, kupujem energetsko varčne stroje, za ogrevanje uporabljam obnovljive vire in
poskušam varčevati z elektriko in vodo. Ko bom obnavljal hišo, bom dal prednost naravnim
materialom. Prosti čas preživljam v svoji okolici. Vrta ne zalivam z deževnico, ker je ne
hranim.

Oseba C:

Večino prehrane si pridelamo na njivah, imamo dovolj za samooskrbo, le če kaj izredno
zmanjka, kupimo lokalne izdelke drugih kmetov. Hišo, katera je bila nekoč župnišče
obnavljamo na star način, pomagali so nam strokovnjaki iz Zavoda za kulturno dediščino.
Ometi so iz gline, izolacija iz trstičja, kot nekoč, zidovi so kamniti. Glede na to, da smo
večinoma samooskrbni, proizvedemo zelo malo odpadkov, te strogo ločujemo,
kompostiramo. Ogrevamo se na drva iz bližnjega gozda, glede vode pa delamo na
vzpostavitvi samooskrbe tudi z njo, saj imamo bližnji lokalni vodni vir. Elektriko varčujemo.
Pomagamo sosedom pobirati krompir, oziroma kar potrebujejo, tudi naši prostovoljci
pomagajo. Udeležujemo se čiščenja odpadkov in podobnih akcij, vendar pogrešam več
lokalne udeležbe in samoiniciative lokalnega prebivalstva.

Oseba Č:

Kupujem lokalno, sicer imamo njive za samooskrbo, vendar včasih kaj zmanjka. Javni promet
je zadovoljivo urejen, sama se sicer vozim z osebnim avtomobilom. Naša hiša je istrska, iz
kamna. Odpadke ločujem, ogrevam se z uporabo naravnih virov, varčujem z energijo,
poskušam zmanjšati porabo vode, prosti čas preživljam v naravi blizu doma.

Oseba D:

Kupujem lokalno, kar ne pridelam sama. Hiša, v kateri živim je stara kamnita, ogrevamo se na
sončne celice (vodo) in toplotno črpalko. Za zalivanje imamo zbiralnik za deževnico, odpadke
redno ločujem, uporabljam energetsko varčne naprave, porabo elektrike skušam zmanjšati,
prav tako vode. Udeležujem se čistilnih akcij, ampak tudi občina bi morala za divja
odlagališča poskrbeti s komunalo, pri svojih močeh pomagam sokrajanom, bi pa bilo treba
več sodelovati med sabo, preveč pasivnosti je.
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Oseba E:

Dajem prednost v Sloveniji pridelani hrani, sicer imam njivo za samooskrbo, kar mi zmanjka
dokupim. Moja hiša je novogradnja, iz naravnih materialov so v glavnem samo stare kamnite
hiše, tega je malo. Redno ločujem odpadke, kupujem energetsko varčne stroje, za ogrevanje
uporabljam obnovljive vire(drva) in poskušam varčevati z elektriko in vodo. Udeležujem se
dogodkov, čiščenja pogrešam pa več prostovoljcev. V prostem času delam v vinogradu, pri
pomoči sokrajanom pa sem aktiven že vrsto let.

Oseba F:

Pri nakupu dajem prednost v Sloveniji pridelani hrani, nimam vrta, ni priložnosti za
samooskrbo, živim v novogradnji, odpadke ločujem, dajem prednost energijsko varčnejšim
strojem, za ogrevanje uporabljam obnovljive vire, poskušam zmanjšati porabo vode in
električne energije, prosti čas preživljam blizu doma.

Oseba G:

Hrano pridelujemo sami, tudi menjujemo jo z drugimi kmeti, pri sonaravnem načinu življenja
so odpadki večinoma razgradljivi na kompostu, tako da jih proizvedem minimalno, vodo s
katero se tuširam, uporabim za zalivanje njive. Zelo pogosto se udeležujem dogodkov, ki so
povezani s trajnostnim razvojem, kot so čistilne akcije. Pomagam jih tudi organizirati in
promovirat, sokrajanom pomagam s solidarnostjo in prostovoljstvom.

Oseba H:

Ja, redno kupujem lokalne izdelke in pridelke, sicer sem samooskrbna, vendar večkrat moram
tudi kaj dokupiti. Na njivi pridelujem tudi trto (vino za turiste). Živim v običajni gradnji
osemdesetih let. Odpadke redno ločujem, kurimo na drva, ki jih naberemo v gozdu Da,
imamo vodni vir na parceli, imamo urejeno črpalko, nekajkrat smo jo tudi dalo v analizo in
rezultati so bili dobri, sicer je ne pijemo, ker ni dovolj redno analizirana. Za razne čistilne
akcije žal nimam časa, prosti čas, ki ga je malo preživljam v bližini doma. Turistične hiške so
montažne.

Oseba I:

Prednost dajem v Sloveniji pridelani hrani in kupujem domače izdelke, možnosti samooskrbe
nimam, ker nimam njive ne vrta. Menim, da je javni promet zgledno urejen, cesta je dobra,
vendar sam se vozim z avtom, ker sem stalno okoli. Živim v navadni hiši iz opeke, ni iz
naravnih materialov, sicer ločujem odpadke, skušam zmanjšati porabo vode in električne
energije. Kmalu se bom ogreval na obnovljive vire, to pripravljamo. Udeležujem se akcij
čiščenja odpadkov in svojim sokrajanom pomagam kolikor je v moji moči.


