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Trajnostni razvoj med teorijo in prakso – primer reke Iške
Izvle!ek
Trajnostno sonaravni razvoj je nelo!ljivo povezan z vprašanjem varovanja
okolja/narave. Okoljska komponenta predstavlja okvir razvoju, zato razvoja ne
moremo obravnavati izven njegovega okvirja. Dekompozicijska analiza pojmov
okolje/narava pokaže na ve!zna!nost obeh pojmov. Na podlagi te izpeljemo
razli!ne predstave življenjskega sveta in razli!ne razvojne modele. Pojem
trajnostnosti ni monoliten pojem, ker lahko obravnavamo trajnostnost z vidika
mo!ne ali šibke sonaravnosti. Na podlagi tega razlikujemo razli!ne modele
trajnostno sonaravnega razvoja.
Šibek razvojni model predstavlja delovanje v !lovekovem življenjskem okolju, ki
je ve!je od !lovekove ekološke niše in ga poimenujemo !lovekovo vplivno
obmo!je. Razvojni model, ki izhaja iz mo!ne sonaravnosti, postavlja okvire
delovanja ožje in jih prilagaja nosilnosti okolja. Pojem narave obravnavamo
ve!zna!no. Z vidika varovanja, govorimo o naravi kot o samoohranjajo!em
sistemu, z vidika delovanja v njej pa kot o urejenem sistemu. S pomo!jo
empiri!nih podatkov in anketiranja smo preverjali (ne)prisotnost razvojnega
modela mo!ne in šibke sonaravnosti. Razvojni model, ki izhaja iz idealne
sonaravnosti, poskuša združiti dva vidika, !loveka kot kulturno bitje (narava kot
vrednota) in njegov razvoj v okviru naravnih danosti. Razvojni model šibke
sonaravnosti pore!ja reke Iške predstavlja rabo (ob)vodnih ekosistemov za pitno
vodo in za turisti!no-rekreacijske namene. Razvojni model mo!ne sonaravnosti
dovoljuje rabo vodnih virov za pitno vodo v srednjem delu, hkrati pa uvaja tiste
dejavnosti, ki š!itijo (ob)vodne ekosisteme v zgornjem in srednjem delu pore!ja.
Raziskava odnosa ljudi do njihovega življenjskega okolja je pokazala
ozaveš!enost za okoljevarstveno problematiko (neurejeno komunalno omrežje,
odpadki, masovni turizem), hkrati pa je razvidno, da obravnavajo svoj življenjski
prostor kot antropogeno okolje.

Klju!ne besede: narava, okolje, trajnostni koncept, sonaravni razvoj,
trajnostno upravljanje z vodnimi viri, reka Iška
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Sustainable development between the theory and practice – The Iska river
case
Abstract
Environment friendly development is inseparably connected to the issue of
environment/nature protection. The environment component represents a
framework for the development. The development therefore cannot be treated
outside its framework. The decomposition analysis of the concepts of
environment and nature shows that both of them are having multiple dimensions.
Different views on the living world and different development models can be
derived from this analysis. The sustainability concept is not a monolithic concept
since sustainability can be seen from the viewpoint of strong environmental
friendliness or from the viewpoint of weak environmental friendliness. This
represents the basis for the differentiation between models of environment
friendly development.
The weak development model represents the activity in the man’s living
environment which is larger than the man’s ecological niche, and is called the
man’s area of influence. The development model derived from strong
environmental friendliness sets narrower frameworks and adapts them to the
environmental carrying capacity. The concept of nature is viewed on as having
several dimensions. From the aspect of protection the nature is addressed as a
self preserving system, whereas from the aspect of activities carried out in the
nature it is addressed as a structured system. The (non)presence of the
development model of strong and weak environmental friendliness was assessed
with the help of empirical data and surveying. The development model which
takes as its basis the ideal environmental friendliness endeavours to merge the
two aspects, i.e. man as cultural being (nature as a value) and the man's
development within natural conditions. The development model of weak
environmental friendliness of the river basin of the Iška river represents the use
of aquatic and riparian ecosystems for drinking water and tourist/recreational
purposes. The development model of strong environmental friendliness allows
the use of water resources for drinking water in the middle river basin, whereas
at the same time it introduces the activities that protect aquatic and riparian
ecosystems in the up and middle river basin. The study of people’s relation to
their living environment showed their awareness of environmental problems
(unregulated sewage system, waste, mass tourism), yet at the same time it is
evident that they perceive their living environment as an anthropogenic
environment.
Key words: nature,
development

environment,

sustainable

concept,

sustainable
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1 UVOD
»En gram dobre prakse je vreden ve! kot tona teorije.«
(ljudski pregovor)
»Izumiranje vrst je zaradi !lovekovega delovanja tiso!krat ve!je od stopnje
naravnega izumiranja. Razli!ne naravovarstvene organizacije so se združile v
Zvezo za prepre!itev izumiranja vrst (Alliance for zero extiction - AZE). Zveza se
je odpovedala !asu, ki ga terja akademsko razpravljanje in se odlo!ila za hitro
ukrepanje.«
(Skoberne, 2004a)
Nalogo pri!enjamo s spoštovanjem do tistih, ki poskušajo s svojim delovanjem
ohraniti planetarni prostor kot primerno okolje za razvoj življenja. Zdi se, da
prihodnost !loveštva in planetarnega življenjskega okolja še nikoli ni bila tako
odvisna od odlo!nega in hitrega ukrepanja. Sam le delno sledim modremu
nasvetu. Nalogo pri!enjam in kon!ujem z obravnavo konkretnih primerov.
Vprašanje, s katerim povezujem teoreti!en razmislek in prakti!no delovanje,
zadeva razmislek o !lovekovem preoblikovanju in varovanju planetarnega
življenjskega okolja. Kako naša vrsta preoblikuje in varuje svoje življenjske okolje.
Izhodiš!e za razmišljanje ponuja Xenofon v zapisu Sokratovega dialoga z
naslovom Oeconomicus. V njem razpravlja o veš!ini uspešnega vodenja posesti
in doma!ega gospodinjstva – gr. oikonomia. Razprava sledi vprašanju, ali izraz
oikonomia ozna!uje vedenje – gr episteme, podobno medicini, tesarstvu,
kovaštvu? Vedenje se nanaša na upravljanje (gr.) oikosa, kar obsega razli!ne
oblike prakti!nega delovanja (veš!ine, obrti) - gr. techne, ki omogo!ajo uspešno
oikonomijo (npr. gradnja hiš, razporejanje aktivnosti, kuhanje). Sogovorniki v
razpravi ne lo!ujejo med teoreti!nim vedenjem (gr. episteme) in posameznimi
oblikami prakti!nega delovanja (gr. techne) (medmrežje 1). Poenostavljeno bi
lahko sklepali, da sta teoreti!no vedenje (podro!je znanosti), kaj je oikos1, in na
izkustvu temelje!e prakti!no vedenje, kaj je potrebno narediti za uspešno
upravljanje oikosa, nelo!ljivo povezana. Potreba po ponovnem razmisleku o
oikosu se pojavlja spri!o globalnih planetarnih okoljskih sprememb. Pri iskanju
odgovora, kaj moramo storiti, da bomo uspešno upravljali z oikosom, ne sledimo
eti!nemu vprašanju »zakaj« temve! »vprašanju« kako. Kako oblikovati odnos
med varovanjem in razvojem, ki se kaže kot nepomirljivo nasprotje. To razmerje
1

Oikos (1a) hiša, poslopje, stanovanje, ko!a, šotor; (b) soba, hram, dvorana, svetiš!e, pala!a,
prestolnica, votlina, ležiš!e, gnezdo; (2) gospodarstvo, gospodinjstvo, doma!e življenje; (3)
domovina, o!etnjava (Dokler, 1915).
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dolo!ata ekonomija in ekologija. Kako moramo delovati, da s snovno-energetsko
izmenjavo s planetarnim življenjskim okoljem ne porušimo krhkega ravnovesja?
Kaj je celota, katero oblikujemo in varujemo? Tarman (1994) opisuje ekologijo kot
biološko vedo, ki razlaga zakonitosti planetarnega življenjskega prostora, v
katerem so nelo!ljivo povezani biotski in abiotski dejavniki. Ekologija, ki je za
svoje izhodiš!e raziskovanja postavila celovitost, je dolgo !asa predstavljala zelo
»homogeno« družino znanosti2. V svojem raziskovanju ni nikoli izklju!evala
!loveka. Ravno nasprotno - spoznanje, da je !lovek po svojem biološkem izvoru
enak ostalim naravnih vrstam, je vgrajeno že v prve definicije ekologije (Tarman,
1994). Kasneje, ko je !lovek postal globalni ekološki dejavnik (Kirn, 2004), se je v
ekologiji pojavila potreba oz. nuja, da objekt prou!evanja postane !lovek sam s
svojim delovanjem. S tem se je potreba po razumevanju druga!ne celovitosti.
Ekologija kot družina znanosti je postala vsebinsko in metodološko zelo pestra
(Kirn, 2004). Da gre pri vsaki vrsti za to, da preživi in se razmnožuje z menjavo
snovi in energije, nas opozori Tarman (1992) z Haecklovo interpretacijo ekologije
kot »ekonomije narave«. Ekologija in ekonomija sta bili v tesni povezavi, še
preden je !lovek postal globalni ekološki problem zaradi svoje »neekonomi!ne«
izmenjave snovi in energije. V tem razmerju predstavlja oikos življenjsko okolje
!loveka in hkrati celoto, ki poraja celotno življenje in jo imenujemo narava (koren
besede ekologija). "lovek živi in deluje v celoti. Zastavlja se vprašanje, kako
vemo kaj o celoti? Ali strategija varovanja in skladnega gospodarjenja zagotavlja
ohranitev celote? Epistemološka zagata je še posebej razvidna v ekologiji in njeni
povezavi z ekonomijo. Razmislek lahko predstavimo s Platonovo epistemološko
dilemo: X ve (pozna resnico) o B, ko lahko da logos za B. "e »posedujemo«
logos, lahko podamo razlago in s tem dokažemo, da poznamo B. Kje je težava?
Dozdeva se, kakor da je potrebno vedeti vse, da bi sploh kaj vedeli (Palmer,
2004). "e želimo na primer razložiti re!ni ekosistem, moramo poznati kemi!ne in
fiziološke lastnosti vode, hidrološki cikel, ekosisteme, reko kot življenjski prostor,
njeno biocenozo, naravne in antropogene vplive na reko. Vsako od navedenih
sestavin bi morali dalje razdeliti še na ve! sestavin in zakonov, ki jih dolo!ajo.
Torej !e želimo razložiti nekaj, potrebujemo celotno znanje o vseh njegovih
sestavinah. Pri obravnavi bi veljalo izpostaviti zanimivo sti!no to!ko med
geografijo in filozofijo. Obe znanstveni disciplini uporabljata pri svojem
raziskovanju osnovni pripomo!ek za orientacijo, »zemljevid«. Medtem ko se
filozofija orientira v svetu idej, uporablja geografija zemljevid za orientacijo v
2

Ule (2006) navaja, da ne obstaja “enotna znanost niti kot teorija, znanje niti kot metoda, ampak
množica medsebojno povezanih delno podobnih intelektualnih in eksperimentalnih dejavnosti in
njihovih rezultatov (odkritij, teorij).” Zato predlaga, da pojem znanost predstavlja družinski pojem,
ki ga ne moremo opredeliti z enotno definicijo.

Hribar M. Trajnostni razvoj med teorijo in prakso – primer reke Iške

3

fizi!ni stvarnosti. Obe izhajata iz potrebe po orientaciji kot iskanje lastnega
položaja znotraj celotnega horizonta gledanja. Vendar primerjava med obema
praksama ne ostaja samo na ravni metafore, ampak !rpa iz naslednjega dejstva.
"lovek s svojimi idejami spreminja svet, ki ga obkroža. Ideje lahko raziskujemo
kot sledi odtisnjene v fizi!ni prostor zunaj nas. V teh odtisih sta !lovek in svet
!edalje bolj prepletena, zato težje in težje lo!ujemo med njima ter opisujemo
razmerje, ki nas povezuje. Raziskovanje povezav med empiri!no in miselno
podlago se lotevamo s sredstvi analiti!ne filozofije. Ta nam omogo!a analizo
pojmov, argumentov in primerjavo med klju!nimi pojmi (okolje, narava, trajnostni
koncept, sonaravni razvoj).
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2 NAMEN, CILJI, HIPOTEZE
V magistrski nalogi obravnavamo trajnostni razvoj kot teoretski razmislek o obliki
razvoja in ga apliciramo na konkreten primer. Kot je razvidno iz slike 1, se naloga
deli na dva dela: a-b in c-d. V prvem delu obravnavamo razli!ne modele
trajnostno sonaravnega razvoja, v drugem delu pa apliciramo pridobljena
spoznanja na podro!je sonaravnega upravljanja z vodami. V obeh delih
povezujemo teoretsko obravnavo s konkretnim primerom.

skozi razmerje:
okolje/narava

idealni (ekocentri!ni) model
mo!na sonaravnost
šibka sonaravnost
kontrola onesnaževanja

Razvojni modeli

idealna vodna sonaravnost
mo!na vodna sonaravnost
šibka vodna sonaravnost

Trajnostno sonaravno
upravljanje z vodami

Trajnostno
sonaravni
razvoj

Trajnostni
razvoj
pore!ja

teorija

b.

c.

praksa

a.

d.
Trajnostni
razvoj
pore!ja
Iške

Natura
2000

Okoljska trajnostnost

dve strategiji varovanja

ekosistemska študija pore!ja

varstvo narave/okolja

razvojni scenariji

Slika 1: Shematski prikaz vsebine in strukture magistrske naloge

Pod to!ko (a) obravnavamo soo!enje dveh pristopov k varovanju narave (in
okolja), do katerega je prišlo ob implementaciji evropskega akta Nature 2000
(Maruši! 2004a, 2004b, 2004c; Kotarac 2004; Skoberne 2004b). Soo!enje
naravovarstvene in okoljevarstvene strategije predstavlja povod za razmislek o
razmerju med pojmoma okolje-narava. Obe »sestavini« sta integrirani v okoljsko
trajnostnost, ki postavlja okvir celotnemu trajnostno sonaravnemu razvoju. Z
vidika trajnostnega koncepta sta varovanje narave in okolja ter sonaravno
gospodarjenje dopolnjujo!a, pri implementaciji Nature 2000 pa sta postala
izklju!ujo!a. Navajamo dva primera: postavitev HE na reki Muri in na spodnjem
delu reke Save. Oba lahko obravnavamo z vodnogospodarskega in
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vodovarstvenega vidika. Namen prvega dela naloge bo zato rekonstrukcija
okoljske komponente trajnostnega razvoja z vidika analize pojma okolje-narava.
Pod to!ko (b) obravnavamo vprašanje dopolnjevanja in izklju!evanja med
varstvenimi in razvojnimi cilji v okviru naslednjih dveh tez. Maruši! (1996)
zagovarja tezo, da so naravo-varstveni in okolje-varstveni3 cilji med sabo v
potencialnem konfliktu ter da na!elo trajnostnosti še ne zagotavlja nekonfliktnosti
med varstvom in (trajnostno sonaravnim) razvojem. Plut (2005) predstavlja tezo,
da nova paradigma razvoja (trajnostno sonaravni napredek) ozna!uje integracijo,
nujnost hkratnosti in enakopravnosti ter optimalnosti doseganja vseh treh klju!nih
ciljev: okoljskega, gospodarskega in socialnega. Vidik varovanja in gospodarjenja
sta povezana. Brez ohranjanja okolja (narave) noben koncept razvoja ni trajen.
Zato razvoj in varovanje obravnavamo kot dve plati istega nujnega procesa.
Razvoj presojamo z vidika šibke ali mo!ne sonaravnosti. Na podlagi tega
razlikujemo razli!ne modele trajnostno sonaravnega razvoja.
Cilj prvega dela magistrske naloge je predstaviti razli!ne modele trajnostno
sonaravnega razvoja na podlagi razmerja med pojmom okolje in pojmom narava.
Pod to!ko (c) bomo prenesli pridobljena teoretska izhodiš!a o modelih trajnostno
sonaravnega razvoja na podro!je trajnostno sonaravnega upravljanja z vodami.
Vode predstavljajo pomemben element v naravnih in antropogenih ekosistemih,
zato predstavlja iskanje okoljske, gospodarske in družbene optimalnosti na
podro!ju vod pomemben izziv. V drugem delu naloge (c in d) bomo pri razli!nih
oblikah trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodami upoštevali tudi
»motivacijsko sposobnost !loveštva«, ki obsega tako spoznavno kot vrednostno
razsežnost (Kos, 2004). "eprav empiri!ne meritve okoljskih posledic predstavljajo
analiti!no podro!je (naravoslovne in tehni!ne stroke), iz njega ni mogo!e povsem
izklju!iti tudi »metafizi!nih« vplivov. Strokovno vrednotenje je pluralno, zato
strokovne presoje dolo!enega pojava ali u!inka ne utegnejo biti soglasne (Kos,
2004).
Pod to!ko (d) bomo uporabili pridobljena spoznanja o razli!nih oblikah
trajnostnega razvoja pore!ja na konkretnem primeru: pore!je reke Iške. V danem
kontekstu bomo raziskali pore!je z vidika antropogenih in ekosistemskih sestavin
v prostoru, razli!nih razvojnih oblik v prostoru in odnosa prebivalcev do vode, ki
na izbranem obmo!ju predstavlja pomemben razvojni in omejitveni dejavnik.
3

V nalogi lo!ujemo med izrazom »naravo-varstvo« in »naravovarstvo« ter med izrazoma okoljevarstvo in okoljevarstvo. Med tem ko prvi izraz v paru ozna!uje predmet varovanja (narava,
okolje), drugi izraz ozna!uje poleg osnovnega pomena še stroko, gibanje, kar daje pomenu veliko
širšo vsebino.
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Cilj drugega dela magistrske naloge je prikazati skladnejše razmerje med
varovanjem in razvojem v okviru trajnostno sonaravnega upravljanja z vodami.
Namen magistrske naloge je raziskati možnosti trajnostno sonaravnega razvoja z
vidika dopolnjevanja in izklju!evanja razvoja in varovanja ter aplicirati pridobljena
spoznanja na konkreten primer pore!ja reke Iške.
V okviru magistrske naloge bomo preverjali naslednje hipoteze:
1. Iz dialoga med strokovnjaki ob implementaciji Nature 2000 je razvidno, da
sta se sre!ali dve razli!ni strategiji varovanja narave. Predpostavljamo, da
razlika med obema strategijama ne izhaja iz oblike/na!ina varovanja
ampak iz predmeta varovanja.
2. Modele trajnostnega razvoja razlikujemo z vidika šibke in mo!ne
sonaravnosti na podlagi eti!nih vrednostnih izhodiš!. Predpostavljamo, da
lahko razvojne modele razlikujemo tudi na podlagi razmerij med
dvopomensko vsebino pojma okolje in narava.
3. Ocenjujemo, da oblika razvoja v pore!ju reke Iške dosega šibko stopnjo
sonaravnosti, ker izhaja pretežno iz rabe obnovljivih naravnih (vodnih)
virov in pri tem ne upošteva v zadostni meri naravovarstvenih in
okoljevarstvenih smernic razvoja.
4. Raziskava odnosa prebivalcev v pore!ju reke Iške bo predvidoma
pokazala realno zaznavo okolja, hkrati pa naj bi izražala nizko stopnjo
ozaveš!enosti.
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3 PREGLED LITERATURE
Kirn (2004) predstavi tri razli!ice uporabe pojmov ekološki in okoljski. V
nadaljevanju zavrne prvo razli!ico, v kateri se pojem ekološki dosledno omejuje
na naravoslovno biološko podro!je. Sprejme drugo razli!ico, kjer pojem ekološki
pokriva naravoslovno biološko podro!je in družbene, kulturne in tehni!ne vidike
razmerij !loveka z naravo. Pojem okolje definira kot raziskovanje !loveških
vzrokov sprememb v okolju in naravi (diagnostika), sanacijske ukrepe in
aktivnosti (terapija) ter preventivne ukrepe in aktivnosti (preventiva). Avtor v
nadaljevanju razprave, kjer se ta nanaša na življenjski svet kot celoto sestavljeno
iz !loveka in narave, dosledno uporaba oba pojma hkrati, torej ekološki/okoljski.
Po avtorjevem mnenju pojmovna zveza ekološko/okoljski predstavlja hkrati
»priložnost, pritisk in potrebo za povezovanje naravoslovja, družboslovja in
tehnike«. Poleg razmejitve pojmov okoljski in ekološki avtor lo!uje tudi med
pojmom okolje in narava in s tem dolo!a domeno ekoloških in okoljskih znanosti
(Kirn, 2004).
Maruši! (1996) obravnava delovanje (gospodarjenje) v prostoru z vidika dveh
zornih kotov. Eden od njiju predstavlja sedanjega !loveka, ki ima potrebo po
spreminjanju in zato tudi terja to pravico, na drugi strani pa mu nasprotuje sedanji
!lovek, ki to po!ne v imenu samega sebe, prihodnjih generacij ali narave oziroma
prvobitnosti. Skladno s tem lahko izpostavimo tri cilje: naravni viri, prvobitna
narava in kakovostno bivalno okolje. Nobena od teh sestavin, oz. naših ciljev v
prostoru ni bolj pomembna od drugih dveh, !eprav gre za isti prostor (Maruši!,
1996).
Kirn (2004) razlaga posledico dejstva da je !lovek postal globalni ekološki
dejavnik. Slednje izraža sodobna raba izrazov, ki kaže na obseg preoblikovanja
in vraš!anje pojma okolja namesto pojma narave.
Ekološko izhodiš!e pri razlagi sveta kot življenjske celote izhaja iz definicije
ekološke niše kot funkcionalnega odnosa osebka do življenjskega prostora, ki ga
obdaja. Tarman (1992) razlaga, da je ekološka niša bivališ!e + poklic vrste. Temu
dodaja, da !lovek ne bi smel biti izvzeti iz te danosti (Tarman, 1994).
Tehno-ekotopi skupaj z biološkimi biotopi oblikujejo življenjski prostor na planetu,
vendar z vidika funkcije in strukture niso integrirani v dano celoto, ampak celo
predstavljajo nasprotje sistemu Gaie kot celote, ki se sam upravlja (Naveh in
Lieberman, 1994). Zato avtorja zagovarjata oblikovanje nove celote, v kateri
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!lovek (tehno-ekosistemi) skupaj z naravo (bio-ekosistemi) skupaj oblikujeta
celoto (Naveh in Lieberman, 1994).
Varstvo narave in varstvo okolja sta pojmovana kot predpogoj za ekonomsko in
socialno trajnostnost (Plut, 2005). Trajnostno sonaravni gospodarski razvoj
pomeni izboljšanje materialne blaginje v okviru nosilnosti (omejitev) okolja.
Trajnostno sonaravni socialni razvoj pa se lahko definira kot izboljševanje
socialne varnosti in socialne enakosti v okviru nosilnosti (omejitev) okolja.
Vendar, kot izpostavlja Plut (2005), pri obravnavi okoljske sestavine v okviru
trajnostno sonaravnega razvoja, ne zadoš!a zgolj pasivno varstvo okolja, ampak
tudi razvoj geografskega okolja. Trajnostnost argumentira potrebo po
nadaljevanju gospodarskega razvoja, katerega lahko zagotavlja integracija,
nujnost hkratnosti in enakopravnosti ter optimalnosti doseganja vseh treh klju!nih
ciljev (Plut, 2005).
Trajnostno sonaravno upravljanje z vodami izhaja iz integracije gospodarskega in
varstvenega vidika. Hladnikova (1998) ugotavlja, da bo vprašanje o obliki
gospodarjenja z vodami v prihodnosti odvisno od dveh smernic: stopnjujo!e rabe
vode, (ob)vodnega prostora in težnje po zavarovanju vedno ve!jih obmo!ij
(ob)vodnega prostora (vidik varovanja koli!ine, kvalitete vode, biološke pestrosti
in doživljajskih kvalitet).
Z vidika trajnostnosti predstavljajo vode »predpogoj za trajno dobrobit !loveštva
kot vodni vir, ki danes in v prihodnosti zagotavlja zadosten vir za potrebe
!loveštva, ne da bi bila pri tem ogrožena njihova ekološka, okoljska in hidrološka
integriteta« (Loucks in Gladwell, 1999, str 30).
Direktiva o vodah in Habitatna ter Pti!ja direktiva sta temeljna pravna predpisa za
varstvo narave in vodnega okolja v EU, ki povezujeta vode in njihovo ekološko
stanje (Sovinc, 2008).
Kos (2008) ugotavlja, da je zavest o nujnosti varovanja »površinsko« plitva,
resni!no ravnanje pa je skoraj povsem odvisno od neposrednih pragmati!nih
interesov.
Vpeljevanje principov ekosistemskega gospodarjenja pomeni poskus ohranjanja
naravne funkcije in strukture sladkovodnih sistemov, ki so del ve!jega
(po)re!nega ekosistema. Pri tem ni ve! pomembna trajnost donosa vira, ampak
trajnost ekosistema. To pomeni, da je ravnanje osredoto!eno na trajnostno
gospodarjenje s »celotnim sistemom« za razli!ne namene in ne tako kot prej na
produkcijo enega vira (!eprav trajnostno) (Globevnik, 2008)
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4 METODOLOGIJA
4.1 PREGLED ZAKONODAJE
Pravno podlago varovanja okolja in narave v Sloveniji predstavljajo lo!eni
zakonski predpisi:
- Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB 2, Ur. l. RS 96/2004),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS 70/2008)
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS 52/2002 in Ur. l. RS 67/2003)
- Uredbe o posebnih varstvenih obmo!jih (obmo!jih Natura 2000) (Ur. l. RS
43/2008)
- Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola (Ur. l. RS 17/2002)
Z namenom prispevati k ohranjanju narave je po ZON-u sistem varstva narave
razdeljen na ohranjanje biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot.
Varovanje biotske raznovrstnosti je tako ena izmed prioritetnih nalog v Sloveniji.
Vsebina 1., 2.,3. in 4. !lena je namenjena povezavi med naravo, biotsko
raznovrstnostjo, naravnim ravnovesjem in naravnimi vrednotami. Ukrepi, ki jih
predvideva ZON (32. !len) pri ohranjanju narave so: dolo!itev ekološko
pomembnih obmo!ij, predpisati varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov,
ter zagotavlja varstvo ekološko pomembnih obmo!ij z ukrepi varstva naravnih
vrednot na podlagi tega zakona. Na podlagi ukrepov se sprejmejo pravila
ravnanja in razvojne usmeritve, ki jih v nalogi obravnavamo v okviru trajnostnega
razvoja. Slovenija je ob vklju!itvi v Evropsko unijo maja 2004, v sklopu Uredbe o
posebnih varstvenih obmo!jih (2008), o katerih govori že ZON (2008, 33. !len),
dolo!ila posebna varstvena obmo!ja, bolj znana pod imenom obmo!ja Natura
2000. 7. !len omenjene Uredbe posebej izpostavlja, da se na podlagi varstvenih
usmeritev dolo!ijo podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve, ki se
upoštevajo pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in urejanju voda (Uredba o
posebnih…, 2008).
Zakon o varstvu okolja (2008) v 3. !lenu vsebuje razlago osnovnih terminoloških
pojmov (okolje, njegove dele, stanje in kaj predstavlja poseg v okolje). V definiciji
1.1. prav tako pojasnjuje razmerje med okoljem in naravo in dolo!a, daje !lovek
sestavni del narave. V namen in cilje so vgrajena trajnostna na!ela. Namen
varovanja okolja je oblikovanje razvoja, ki bo omogo!il dolgoro!ne pogoje za
!loveka in biotsko raznovrstnost (ZVO, 2. !len). Med konkretnimi cilji pa so
navedeni: raba obnovljivih naravnih virov, skrb za naravno ravnovesje … (ZVO,
2. !len). Zakon tudi vzpodbuja na!elo trajnostnega razvoja na eti!ni podlagi, ki
pravi, da moramo spodbujati takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki pri
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zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti
zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogo!a dolgoro!no ohranjanje okolja (ZVO,
4. !len). Razmerje med varovanjem in gospodarjenjem je osrednje vprašanje
raziskovalne naloge. Prvega dolo!a evropska direktiva Natura 2000, ki je
omenjena v okviru ZONa in samostojnega predpisa, drugega pa dolo!a Kjotski
protokol. Ratifikacija Kjotskega protokola Sloveniji nalaga zmanjšanje izpusta
toplogrednih plinov (Zakon o ratifikaciji…, 2002). Omenjeni protokol med drugim
spodbuja rabo novih in obnovljivih virov energije. Eden izmed štirih temeljnih
ciljev razvoja Slovenije je sonaravni razvojni cilj, ki uveljavlja na!elo trajnosti na
vseh podro!jih razvoja (Šušterši! in drugi, 2005). Peta razvojna prioriteta
Strategije je namenjena povezovanju razli!nih ukrepov za doseganje trajnostno
sonaravnega razvoja.
Podroben opis sestavin in funkcij (ob)vodnega življenjskega prostora kot
ekosistemske celote dolo!ajo: Zakon o ohranjanju narave (ZON), Zakon o
varovanju okolja (ZVO) in Zakon o vodah (ZV). ZVO v 3. !lenu dolo!a, da je
okolje tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv !lovekovega delovanja.
Vode so del okolja. Nadaljnja opredelitev dolo!a, da lahko vode obravnavamo kot
naravno dobrino, naravno javno dobro in naravni vir, odvisno od interesa, ki ga
ima !lovek do predmeta obravnave. Poleg tega je treba opozoriti na pridevniška
dolo!ila, ki pripisujejo vodam povsem razli!ne pomene: pitna voda, hudourniška
voda in komunalna voda. ZON obravnava vode kot del naravne dediš!ine. Vode
kot redek, dragocen ali znamenit naravni pojav predstavljajo naravne vrednote (2.
dolo!ilo v 4. !lenu). Vodne (hidrološke) vrednote so vklju!ene v sistem varstva, ki
zagotavlja pogoje za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih
procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoje za ponovno
vzpostavitev naravnih vrednot. Teh vidikov se dotika tudi ZV vendar v funkciji
upravljanja z vodami in vodnimi zemljiš!i s ciljem doseganja dobrega stanja voda
in drugih z vodami povezanih ekosistemov (2. !len). ZV dolo!a (3. !len), da je
treba pri upravljanju z vodami upoštevati naslednja na!ela pri upravljanju z
vodami: na!elo celovitosti (povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnih
ekosistemov na obmo!ju povodja), na!elo dolgoro!nega varstva kakovosti in
smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov, na!elo zagotavljanja varnosti pred
škodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb po varnosti prebivalcev in
njihovega premoženja, na!elo ekonomskega vrednotenja voda, na!elo
sodelovanja javnosti, na!elo upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih
dognanj znanosti o naravnih zakonitosti. ZV natan!no dolo!a razli!ne vidike v
razmerju !lovek – voda z vidika njene uporabnosti. V tem kontekstu obravnavamo
vodo kot vodni vir in s tem kot del antropogenega okolja. Vodna direktiva (WFD,
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2000/60/EC) vnaša v zakon zahtevo, da vode kot vodnega vira ne smemo
obravnavati brez ozira na ekosistemski pomen, ki ga ima voda za druge vrste in
življenjske habitate. Vodna direktiva je v novo zakonodajo vnesla kriterij
doseganja in ohranjanja »dobrega ekološkega stanja« površinskih voda in »dobro
koli!insko stanje« podzemnih voda (Globevnik, 2006a). Poleg krovnega Zakona o
vodah poznamo ve! podzakonskih dolo!il, ki se nanašajo na razli!ne aspekte
vode. 500 razli!nih podzakonskih predpisov dokazuje, da je upravljanje voda
zapleteno (Globevnik, 2006b).
Kot dolo!a ZV je cilj upravljanja s površinskimi in podzemnimi vodami doseganje
dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje
varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih
koli!in in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogo!a razli!ne vrste rabe voda
ob upoštevanju dolgoro!nega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove
kakovosti.

4.2 TRAJNOSTNOST/SONARAVNOST – KONCEPT, NA"ELO, STRATEGIJA
RAZVOJA
V izhodiš!u bomo pojasnili osnovne pojme: trajnost (sopomenka: trajnostnost),
koncept trajnostnosti/sonaravnosti, trajnostno sonaravni razvoj. Pridevniška
oblika pojma trajnosten, ki se pojavlja v pojmovni zvezi trajnostni razvoj in
trajnostni koncept, izhaja iz samostalniške oblike pojma trajnost in izraža
vzdržnost obstoja (SSKJ, 1998). Kirn (2004) kriti!no ocenjuje prepri!anje med
strokovnjaki, da iskanje skupne definicije trajnostnosti ni ve! potrebno. Cilj
sodobne civilizacije je zagotoviti vzdržnost obstoja !loveka (njegovega
vsestranskega razvoja) in narave, zato je iskanje odgovora na vprašanje, kaj je
trajnostnost in kako uresni!iti trajnostna na!ela, ena od klju!nih civilizacijskih
nalog.
Poleg pojma trajnostnost, s katerim se najpogosteje prevaja angleški izraz
sustainability, se v slovenskem jeziku uporablja tudi pojem sonaravnost. Slednji
prednostno ozna!uje na!in delovanja, gospodarjenja, ki je skladen z naravo.
Pojem trajnostnost pa ozna!uje !asovno razsežnost (Plut, 2005). Poleg tega
pojem trajnostnost pokriva še nekatere druge vidike, npr. enakost ljudi v
sedanjosti in prihodnosti, seveda v okviru zmogljivosti okolja in narave (Plut,
2002). Ker se ta dva pomena le delno prekrivata, avtorji (Plut, 2002; Kirn, 2004;
Maruši! 1996) opozarjajo na konsistentnost pri njuni rabi. Besedo trajnostnost je
primerno uporabljati samostojno (neodvisno od besede sonaravnost), kadar z njo
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ozna!ujemo težnjo ohranjanja naravnega kapitala in dolgoro!no zasnovanega
delovanja gospodarstva in celotne družbe. Pojem sonaravnost pa se veže na
udejanjanje na!el varstva okolja in narave, torej na okoljsko trajnostnost (Plut,
2005, str. 65). Sonaravnost je pojmovana kot materialno delovanje družbe,
gospodarstva in drugih dejavnosti, ki je !imbolj prilagojeno zakonitostim narave,
nosilnosti okolja in zmogljivostim naravnih virov (Plut, 2002). Macarol (2001, v
Plut, 2002) meni, da je do 80-ih let v preteklem stoletju zadostovala uporaba
pojma sonaravnost, kasneje pa je »ekorazvoj« presegel koncept varstva okolja in
postal ve!plasten. To ve!plastnost izraža pojem trajnostnost, ki obsega okoljsko
trajnostnost, socialno trajnostnost in gospodarsko trajnostnost. Pojem (ang.)
sustainability obravnavamo z dveh vidikov: kot na!elo4 (trajnostnost) in kot
udejanjanje tega na!ela (sonaravnost) (Plut, 2002). Dodatno razlikujemo
trajnostno na!elo od trajnostnega koncepta5. Razlika med na!elom in konceptom
izhaja iz pomenske rabe obeh pojmov. V kolikor izhajamo iz trajnostnosti, torej
kadar ta dolo!a na!in razmišljanja in delovanja, govorimo o trajnostnem
konceptu. V kolikor pa trajnostnost predstavlja cilj, govorimo o trajnostnem
na!elu.
Trajnostna na!ela predstavljajo naslednje cilje (Afgan, 2004):
- kompatibilnost med družbenimi, ekonomskimi in okoljskimi cilji na vseh
ravneh
- družbena enakost in družbena pravi!nost
- prepoznanje kulturne raznolikosti in multikulturnosti
- zavarovanje in vzdrževanje biotske raznovrstnosti
Na!ela so strukturirana hierarhi!no glede na pomembnost (Afgan, 2004). Npr.
medtem ko je tržna ekonomija odvisna od družbe in okolja, niti družba niti
ekonomija ne moreta obstajati brez naravnega okolja. Takšna hierarhija je
razvidna tudi iz slike 2.

4

na!elo – kar kdo sprejme, dolo!i za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja; kar se sprejme kot
osnova, vodilo za opravljanje kakega dela, delovanja (SSKJ, 1998)
5
koncept – kar posreduje na!in delanja, dogajanja na kakem podro!ju (SSKJ, 1998)
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Vir: Constanza, 1991, v Plut , 2005)

Slika 2: Ve!plastnost trajnostnosti

Gospodarska sestavina predstavlja podsistem družbene sestavine in ta je
podsistem okoljske sestavine, ki predstavlja naravo/okolje. Udejanjanje okoljske
trajnostnosti je dejansko predpogoj za udejanjanje ekonomske in socialne
trajnostnosti, saj sta gospodarski in socialni sistem sestavini širšega sistemageosfere, planetarnega ekosistema (Plut, 2005). Okoljsko trajnostnost
opredeljujeta integriteta ekosistemov6 in nosilnost okolja7 (Plut, 2005). Obe
»sestavini« okoljske trajnostnosti merimo z uporabo razli!nih klju!nih kazalcev:
delovanje oskrbnih (življenje podpirajo!ih) ekosistemov, trajnostni (optimalni)
pridelek, nosilnost okolja za !loveško vrsto, ohranjenost biotske raznovrstnosti,
stopnja rabe neobnovljivih in obnovljivih naravnih virov, pokrajinska raba,
pokrajinska ob!utljivost in ranljivost obmo!ja, ekosistema, pokrajine.
Gospodarsko trajnostnost dolo!a gospodarski razvoj v okviru omejitev okolja. Z
vidika trajnostnosti naj bi dosegli materialno blaginjo (ekonomsko rast) s !im
manjšim razvrednotenjem okolja. Nosilnost planeta dolo!a obliko in tudi obseg
6

Oskrbni ekosistemi ali življenje podpirajo!i ekosistemi dolo!ajo stalne interakcije med organizmi,
populacijami, združbami ter njihovim fizi!nim ter kemijskim okoljem (Barbier in drugi, 1995, v Plut,
2005). Interakcije omogo!ajo ekološke vire in storitve, ki so nujno potrebne za ohranjanje
!loveške družbe (Plut, 2005). Vire predstavljajo zrak, vodo, energijo in surovine. Storitve
(ekosistemske) pa so obnavljanje prsti, hidrološki krog, proizvodnja kisika itd.
7
Nosilnost okolja ozna!uje maksimalno velikost populacije dolo!ene vrste, ki jo dolo!eno
obmo!je lahko oskrbuje brez zmanjševanja njegove zmogljivosti oskrbe iste vrste v prihodnosti
(Barbier in drugi, 1995, v Plut, 2005).
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globalne in lokalnih gospodarskih ter drugih materialnih dejavnosti (Plut, 2005).
Socialno (družbeno) trajnostnost opredeljuje v ožjem pomenu socialna varnost in
pravi!nost za vse prebivalce, v širšem pomenu pa težnja po pove!anju ali vsaj
ohranjanju kakovosti življenja za vse prebivalce v okviru zmogljivosti okolja. Poleg
tega mora biti socialna varnost za vse prebivalce dosežena na na!in, ki ne
ogroža preživetja in napredka prihodnjih generacij (medgeneracijska enakost)
(Plut, 2005). Pomembni vidiki socialnosti so: življenjska doba, zdravje,
prehranjevanje, bivanje, razdelitev dohodka, stopnja revš!ine, socialne razlike
(znotraj generacijska enakost).
Razmerje med konceptom, razvojem in varstvom je dolo!eno v naslednjem
kontekstu:
trajnostni koncept
# gospodarska trajnostnost
# družbena trajnostnost
# okoljska trajnostnost

trajnostno sonaravni razvoj
# trajnostno sonaravni gosp. razvoj
# trajnostno sonaravni razvoj družbe
varstvo oz. trajnostno sonaravni razvoj
okolja in narave

Za udejanjanje koncepta trajnostnosti je z vidika ve!plastno pojmovanega na!ela
trajnostnosti umestno uporabljati pojem trajnostno sonaravni razvoj (Plut, 2005).
Trajnostni sonaravni razvoj obsega trajnostno sonaravni razvoj gospodarstva in
družbe ter varovanje okolja oz. trajnostno sonaravni razvoj okolja.
4.3. OKOLJSKA TRAJNOSTNOST
Prva spoznanja o življenjskem prostoru je prispevala ekologija, ki je raziskovala
izmenjavo med osebkom vsake vrste in njegovim okoljem. Spri!o spoznanja, da
je !loveštvo postalo mogo!en ekološki dejavnik na planetu (Kirn, 2004), se je
biološka vsebina pojma ekologija razširila. Pojem je postal bolj povezan z
vprašanji o onesnaževanju okolja in izgubljanju biološke pestrosti (J. Lindström, in
drugi, 1999).
Za !loveštvo in gospodarstvo je planetarni ekosistem pomemben, ker (EEA,
1999):
- omogo!a oskrbo z energijo in surovinami,
- omogo!a sprejemanje odpadkov in emisij,
- opravlja ekološke (ekosistemske) storitve, ki so pomembne tudi za vse
dejavnosti (npr. regulacija klime, proizvodnja kisika, zaš!ita pred erozijo
prsti),
- predstavlja prostor za razli!ne dejavnosti.
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Okoljska trajnostnost se je pojavila zaradi vprašanja o zdravju planeta. V
strokovni literaturi najdemo razli!ne opise tega pojma. Po mnenju Munroja (1995,
v Plut, 2005) okoljsko trajnostnost bistveno dolo!ajo oskrbni ekosistemi in
nosilnost okolja za ljudi. Oskrbni ekosistemi oz. življenje podpirajo!i ekosistemi
ozna!ujejo interakcije med biotskimi in abiotskimi dejavniki. Interakcije so
klju!nega pomena, ker »povzro!ajo« številne ekološke vire in storitve, ki so
klju!ni za ohranjanje !loveške družbe in za preživetje (Plut, 2005). Med te sodijo
procesi, kot so obnavljanje prsti, globalno kroženje vode, zaš!ita pred kozmi!nimi
vplivi, regulacija podnebja itd. Posegi !loveka v ekosisteme na lokalnem in
globalnem nivoju zmanjšujejo obseg ekosistemskih funkcij in s tem sposobnost
obnavljanja virov in nevtralizacije, asimilacije antropogenih obremenitev (Plut,
2005). Drugi klju!ni vidik, ki dolo!a okoljsko trajnostnost je nosilnost okolja.
Razli!ni konceptualni orisi izpostavljajo s konceptom nosilnosti razli!ne vidike.
»Koncept nosilnosti okolja je objektivna sonaravna smernica za organiziranost
materialne dejavnosti dolo!enega obmo!ja, pokrajine, regije. Za !loveško
populacijo je nosilnost okolja maksimalna stopnja porabe naravnih virov in
proizvodnje odpadkov in emisij, ki je lahko globalno in regionalno dolgotrajna brez
poslabševanja ekološke integritete in produktivnosti.« (Plut, 2005, str. 72)
Okoljska komponenta trajnostnosti združuje življenje podpirajo!e ekosisteme in
nosilnost okolja. Oba vidika vnašata v pojem razmerje oz. uravnoteženost med
!lovekovim življenjskim okoljem in celoto.
4.4. METODA DEKOMPOZICIJSKE ANALIZE
Osnovne analiti!ne in sinteti!ne metodološke postopke lahko razdelimo na:
iskanje vzrokov glede na njihove u!inke, iskanje u!inkov glede na njihove vzroke,
odkrivanje celote iz delov in iskanje drugega dela iz celote in danega dela
(Arnauld in Nicole, v Cerkovnik, 2009). Analiza v svojem najširšem pomenu
predstavlja odkrivanje tega, kar je bolj temeljno, oziroma (vnazajšnje) zvajanje na
to, kar je bolj temeljno, s !imer lahko nekaj razložimo (medmrežje 2). Za namen
naše raziskovalne naloge bomo uporabili metodo dekompozicionalne analize, s
katero bomo raz!lenili pojma narava in okolje v njune enostavnejše (elementarne)
sestavine. Postopek se izvaja z namenom (1) razstavljanja pojma v enostavnejše
sestavine, tako da se razkrije njegova struktura in (2) iskanju nujnih pogojev za
to, da nekaj spada pod analizirani pojem (Cerkovnik, 2009). Drugi del implicira
razliko med nujnimi in zadostnimi pogoji. Kateri so zadostni in kateri nujni pogoji
pri definiciji pojmov okolje in narava. »Kadar je implikacija »!e p, potem q«
resni!na in sta antecedens in konsekvens v neki vsebinski in nujni zvezi, takrat je
konsekvens (q) logi!no nujni pogoj za resni!nost antecedensa (p), medtem ko je
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resni!nost antecedensa (p) logi!no zadostni pogoj za resni!nost konsekvensa
(p).« (Urši! in Marki!, 2009, str. 40)
Pri vsebinah, ki jih ne moremo ozna!iti z enim pojmom, oz. z eno definicijo, lahko
pri opredeljevanju poiš!emo sorodne vezi. Na podlagi tega dobimo pojmovne
strukture, to se pravi omrežje med sabo povezanih elementov sorodnega
pomena. Postopek je uporaben v primerih, kjer isti pojem vsebuje skupne in
razli!ne vsebine. Podobnost povezuje tiste pojave, zaradi katerih uporabljamo
isto besedo. »Njim ni skupno sploh ni! takega, zavoljo !esar uporabljamo isto
besedo, temve! so si ti pojavi sorodni med seboj na mnogo razli!nih na!inov«
(Wittgenstein, 1945). Wittgenstein (1945) na podlagi sorodnosti, podobnosti
izpelje pojem družinske podobnosti. Po analogiji – kot se prepletajo in križajo
razli!ne podobnosti med !lani iste družine (postava, poteze, barva o!i,
temperament, hoja…) – bomo primerjali podobnost pri definicijah, opredelitvah,
sestavinah, opisih pojma okolje in narava. Postopek ugotavljanja podobnosti med
pojmi na podlagi »družinske sorodnosti« poteka na naslednji na!in:
Def. 1 vsebuje naslednje elemente: a, b, d
Def. 2 vsebuje naslednje elemente: b, d, e,f
Def. 3 vsebuje naslednje elemente: a, c, e
S kriterijem družinske podobnosti lahko raziskujemo sorodnost med pojmi, npr.
kaj imata skupnega element a in e, ki ne nastopata v isti definiciji.
4.5 TRAJNOSTNO SONARAVNI RAZVOJ
Strategija zaš!ite planetarnega okolja je postala osnova širše strategije
redefiniranega razvoja. V najširšem, prevladujo!em pomenu udejanjanja
koncepta trajnostnosti je umestna uporaba pojma trajnostno sonaravni razvoj, ki
obsega izboljšanje materialne, socialne in okoljske kakovosti življenja v okviru
nosilnosti (omejitev) okolja (Plut, 2005). Evropska agencija za okolje (EEA)
opredeljuje trajnostno sonaravni razvoj kot soodvisnost treh – tradicionalno sicer
lo!enih – polj gospodarskega, okoljskega in družbenega (slika 3). Razli!ne
definicije trajnostnega koncepta poudarjajo, da morajo vsi na!ini materialne
dejavnosti !loveka, celoten humani napredek sloneti na upoštevanju zmogljivosti
okolja. Opustitev pridevnika sonaravni pri trajnostno sonaravnem razvoju
predstavlja tveganje, da se dvig gospodarskega ali socialnega blagostanja (dvig
BDP, zmanjševanje revš!ine in brezposelnosti) dosega tudi na ra!un
zmanjševanja okoljskega kapitala, iz!rpavanja naravnih
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Gospodarski razvoj

Gospodarska rast
Zasebni dobi!ek
Širitev trga
Zunanji stroški

Trajnostno sonaravni
razvoj
Lokalno samozaupanje
Temeljne !lovekove
potrebe
Pravi!nost
Sodelovanje
Socialna odgovornost

Socialni razvoj

Nosilnost okolja
Trajnostni pridelek
Ohranjanje naravnih virov
Biotska raznovrstnost

Okoljski razvoj

Vir: EEA, 1999

Slika 3: Prikaz elementov trajnostno sonaravnega razvoja

virov. V primeru opustitve pridevnika trajnostni pa je prisotna nevarnost, da se
podceni !asovna razsežnost (uravnoteženi razvoj zanemarja trajno prilagajanje
vseh materialnih dejavnosti omejitvam okolja) (Plut, 2005). Zato sta varstvo
narave in varstvo okolja pojmovana kot predpogoj za ekonomsko in socialno
trajnostnost (Plut, 2005).
- Trajnostno sonaravni gospodarski razvoj pomeni izboljšanje materialne
blaginje v okviru nosilnosti (omejitev) okolja.
- Trajnostno sonaravni socialni razvoj pa se lahko definira kot izboljševanje
socialne varnosti in socialne enakosti v okviru nosilnosti (omejitev) okolja.
Vendar, kot poudarja Plut (2005), pri obravnavi okoljske sestavine v okviru
trajnostno sonaravnega razvoja, ne zadoš!a zgolj pasivno varstvo okolja, ampak
tudi razvoj geografskega okolja oziroma trajna raba naravnega/okoljskega
kapitala. V splošnem naj bi na!elo trajnostnosti argumentiralo potrebo po
nadaljevanju gospodarskega razvoja in hkrati varstva okolja, !eprav sta ta dva
vidika v razmerju potencialnega nasprotovanja (Maruši!, 1996). Plut (2005)
poimenuje iskanje možnosti za kakovostno izboljšanje vseh treh temeljnih
sestavin blaginje brez iz!rpavanja okoljskega kapitala trajnostno sonaravni
napredek. Takšno obliko razvoja zagotavlja integracija, nujnost hkratnosti in
enakopravnosti ter optimalnosti doseganja vseh treh klju!nih ciljev (Plut, 2005).
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4.6 TRAJNOSTNO SONARAVNO UPRAVLJANJE Z VODNIMI VIRI
V bližnji prihodnosti se bomo sre!ali z naslednjimi klju!nimi izzivi: podnebne
spremembe (oskrba s pitno vodo, vremenske ujme, naravne nesre!e) in oskrba s
kakovostno energijo (gospodarno ravnanje z obnovljivimi viri v okviru realnih
bilanc) (Lah, 2004). Iz misli lahko izpeljemo dve ugotovitvi: (1) vode predstavljajo
pomemben element v snovno-energetski izmenjavi med !lovekom in naravo (vir
pitne vode, hidroenergetski potencial), (2) vode predstavljajo pomemben
omejitveni in razvojni dejavnik. »Poznavanje vodnih virov v !asu in prostoru je
predpogoj humanemu napredku !loveštva, držav in regij 21. stoletja« (Plut, 2000,
str. 13). Prenos izkušenj iz enega na drugi vodni vir otežuje spoznanje, da
kroženje vodnega kroga skupaj z najrazli!nejšimi oblikami vodnih pojavov ni
mogo!e stati!no obravnavati (Brilly, 1992). Vsak hidrološki pojav, ki ga režira
narava, je enkraten in neponovljiv (Brilly, 1992). Enkraten vodni pojav in
neponovljivo stanje sta »posledica« kompleksnega termodinami!nega
mehanizma, ki ga poganja Sonce.
Z vidika trajnostnosti predstavljajo vode »predpogoj za trajno dobrobit !loveštva
kot vodni vir, ki danes in v prihodnosti zagotavlja zadosten vir za potrebe
!loveštva, ne da bi bila pri tem ogrožena njihova ekološka, okoljska in hidrološka
integriteta« (Loucks in Gladwell, 1999, str 30).
Pojem, ki ozna!uje trajno rabo vodnih virov (gospodarska komponenta) in
varovanje vodnih ekosistemov (okoljska komponenta), je trajnostno sonaravno
upravljanje voda. »Sonaravno upravljanje z vodnimi viri predstavlja možnost rabe
vode v zadostni koli!ini in ustrezni kvaliteti na lokalnem in globalnem nivoju, tako
da zadoš!a trenutnim potrebam !loveštva in ekosistemov danes ter v prihodnosti
pri vzdrževanju življenja, ter š!iti !loveštvo pred škodljivimi posledicami
naravnega ali !lovekovega delovanja, ki ogrožajo trajnost življenja« (Rothman, v
Mays, 2007). Klju!ni cilj trajnostno sonaravnega upravljanja voda je trajno
ohranjanje ob!utljivega ravnovesja med optimalno oskrbo z vodo in ohranjanjem
ekosistemskih storitev voda, pore!ij (Plut, 2006, str. 9).
"eprav voda sodi med obnovljive naravne vire, se zaradi posledic !edalje ve!jih
koli!inskih in kakovostnih pritiskov upo!asnjuje njeno obnavljanje in zmanjšuje
njena sposobnost samo!iš!enja. Hitrost obnavljanja predstavlja kon!na naravna
omejitev njene porabe (Plut, 2000). Zato se trudimo, da bi zavarovali vodne
ekosisteme, rabo vodnih virov pa prilagodili sonaravnemu gospodarjenju.
Potrebno je stalno iskanje ob!utljivega ravnovesja med optimalno (torej ne
maksimalno) oskrbo in ohranjanjem vodnih virov (Plut, 2000).
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Cilj upravljanja z vodami in z vodnimi zemljiš!i, kot ga opredeljuje ZV, namenja
velik pomen doseganju dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih
ekosistemov. Upravljanje z vodami je pomembno tudi za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in doseganje ugodnega stanja ohranjenosti obmo!ij Natura 2000.
Ustanavljanje obmo!ij s posebnimi ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
najve! prispeva k ohranjanju ekosistemov, ta obmo!ja pa so klju!nega pomena
za ohranjanje ogroženih vrst in habitatnih tipov (Sovinc, 2008). Direktiva o vodah
in Habitatna ter Pti!ja direktiva sta temeljna pravna predpisa za varstvo narave in
vodnega okolja v EU, ki povezujeta vode in njihovo ekološko stanje (Sovinc,
2008).
Voda vpliva na številne aspekte našega življenja, zato moramo upoštevati zelo
razli!ne vidike pri snovanju njene trajnostnosti (Mays, 2007). Poleg okoljskega in
gospodarskega pogleda na vodo ne smemo zanemariti tudi socialnega pogleda.
Konkretno govorimo o !lovekovem odnosu do voda. Tega dolo!ajo razli!ne
oblike rabe vode, ki uvajajo razli!ne izkušnje in razmerja. Brilly (2004) meni, da
uspešnega varovanja vodnih virov ni mogo!e dose!i z izklju!evanjem lokalnih
skupnosti iz odlo!anja in neposredne aktivnosti. Ob tem Kos (2008) ugotavlja, da
je zavest o nujnosti varovanja »površinsko« plitva, resni!no ravnanje pa je skoraj
povsem odvisno od neposrednih pragmati!nih interesov. Celovita obravnava
razmerja med varovanjem, gospodarjenjem in odnosom ljudi do voda obsega vse
tri vidike trajnostnosti: okoljsko, gospodarsko in socialno, zato uporabljamo pojem
trajnostno sonaravno upravljanje z vodami.
4.7 EKOSISTEMSKI METODOLOŠKI PRISTOP
Bre!ko Grubar (2006) ugotavlja, da morata biti izpolnjena dva pogoja, !e želimo
zagotoviti trajno rabo vodnih virov: vzpostaviti moramo ravnovesje med
varovanjem in gospodarsko rabo ter zagotoviti celovito upravljanje z vodnimi viri.
Metodološki postopek, v okviru katerega presojamo možnosti za trajno rabo
vodnih virov in ki izhaja iz obeh zahtev, se imenuje ekosistemski metodološki
pristop. Izhodiš!e predstavlja ugotovitev, da so flora, favna in !lovek medsebojno
odvisni in povezani s fizi!nim okoljem, kar tvori ekološko enoto – ekosistem
(Bricelj, 2007). V novi obliki upravljanja so !loveška družba ter gospodarski in
družbeni sistem razumljeni kot sestavni del ekosistema. Novo upravljalsko
paradigmo najbolje dolo!ajo naslednji vidiki konceptualnih premikov (Sherman in
Duda, 1999, v Bricelj, 2007): od posamezne vrste k ekosistemu, od majhnih
obmo!ij k velikim obmo!jem, od !loveka, ki je neodvisen od ekosistema, k
!loveku kot delu ekosistema.
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Vpeljevanje principov ekosistemskega gospodarjenja pomeni poskus ohranjanja
naravne funkcije in strukture sladkovodnih sistemov, ki so del ve!jega
(po)re!nega ekosistema. Pri tem ni ve! pomembna trajnost donosa vira, ampak
trajnost ekosistema. To pomeni, da je ravnanje osredoto!eno na trajnostno
gospodarjenje s »celotnim sistemom« za razli!ne namene in ne tako kot prej na
produkcijo enega vira (!eprav trajnostno).
Po mnenju Globevnikove (2008) je celovitost težko dose!i, lahko pa se ji
približamo tako, da povezujemo razli!ne segmente in se osredoto!imo na
najpomembnejše. Celostno upravljanje pomeni usklajevanje varstva voda, rabe
voda in dejavnosti v (ob)vodnem prostoru.
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Slika 4: Elementi celostnega upravljanja voda v pore!ju
(Vir: Globevnik, 2008)

Iz navedenih elementov in iz slike 4 je razvidno, da lahko elemente razdelimo na
naravne in družbene. Celovitost lahko dosežemo tako, da predvidimo vse
bistvene interakcije med elementi, oziroma !e ni mogo!e druga!e, dolo!imo
segmente celote, ki sestojijo iz klju!nih elementov in njihovega sou!inkovanja
(Globevnik, 2008). Ker je ekosistemski pristop h gospodarjenju v razvojni fazi, se
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bomo v okviru naloge omejili na izbor klju!nih segmentov in ugotavljanje
njihovega sou!inkovanja.
Celostno upravljanje voda pomeni upravljanje voda na nivoju pore!ij (Globevnik,
2008). Osnovna upravljalska in s tem raziskovalna enota je pore!je. Iz slike 5 so
razvidni segmenti pore!ja, ki smo jih izbrali v okviru naše naloge. Ekosistemski
pristop je sestavljen iz razli!nih metodoloških postopkov, na podlagi katerih bomo
ugotavljali kvantiteto in kvaliteto vodnih virov, varstvena obmo!ja in odnos
prebivalcev do vodnega elementa, ki na izbranem pore!ju predstavlja pomemben
razvojni in omejitveni dejavnik. V okviru slednjega bomo predstavili razli!ne
razvojne scenarije na podlagi razlikovanja med šibkim in mo!nim sonaravnim
trajnostnim razvojem.

Ekosistemsko
gospodarjenje

Pore!je

Fizi!ni
opis

Hidrološki
opis

Varstvo
okolja in
narave

Stanje
okoljaDPSIR

Socialnoekološki
vidik

Trajnostno sonaravno upravljanje z vodnimi viri
– razvojni modeli
Šibka sonaravnost
Mo!na sonaravnost
Idealna sonaravnost

Slika 5: Izbrani segmenti trajnostno sonaravnega (ekosistemskega) upravljanja pore!ja

4.7.1 Pore!je
Izraz pore!je ozna!uje celotno površino, s katere se padavine (površinsko in
podzemeljsko) stekajo v re!ni sistem (Plut, 2000). Pore!je ima z vidika re!nega
režima in vodnih virov naslednje zna!ilnosti (Plut, 2000):
1. površina pore!ja,
2. razvodnica,
3. oblika pore!ja,
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simetrija pore!ja,
gozdnatost, najvišja in najnižja to!ka,
povpre!ni strmec pore!ja,
gostota re!ne mreže,
klasifikacija teko!ih voda,
specifi!ni odtok.

Glede na morfološke poteze se pore!je deli na: povirje ali zgornji del, srednji del
in spodnji del (Plut, 2000). Opis narekujejo fizi!ni parametri (velikost delcev,
pretok, naklon, širina struge, povpre!na hitrost vode, globina struge, relativna
koli!ina padavin) in specifi!ni družbenogeografski parametri (poselitev,
odvodnjavanje, modifikacija re!ne struge) (Plut, 2000). »Celovitost« je sinteza
najrazli!nejših kombinacij odnosov in vplivov med vodo in !lovekom, zato
obravnavamo reko kot fizi!nogeografski in družbenogeografski element
(Ri$anovi% v Plut, 2000). Poleg tega ne obravnavamo samo vidik uporabne
vrednosti, ampak tudi hidroekosistemski vidik, ki v vodnem pojavu prepozna
vrednoto samo na sebi (Plut, 2000). Pore!je predstavlja sistem razli!nih struktur,
ki je sestavljen iz številnih elementov in razli!nih oblik voda s svojimi lastnostmi
(Bre!ko Grubar, 2006). V skladu z Vodno direktivo obravnavamo vodna telesa in
njihova prispevna obmo!ja kot nedeljive ekološke celote, ki vklju!ujejo
medsebojno odvisne podzemne vode, površinske vode in poplavne ravnice z
mokriš!i (Globevnik, 2006a).
4.8. HIDROLOŠKA METODOLOGIJA
Vodni režim je tisti element vodnega sistema, s katerim opredeljujemo
vodnogospodarske rešitve, pomembno vplivamo na sisteme varstva narave in
nanj vežemo rabo tal (Globevnik, 2008). Gospodarjenje z ekosistemi v veliki meri
vpeljujemo v celostno gospodarjenje z vodami ravno s temeljitim poznavanjem
vodnega režima in usmerjanjem klju!nih procesov, ki vplivajo nanj.
Koli!inski vidik je opredeljen z vodno bilanco pore!ja, katere rezultat so
spremembe zalog vode v površinskih in podzemnih vodnih telesih, z vodnim
odtokom in vodnim režimom. Kakovostni vidik pa dolo!ajo fizikalne in kemijske
lastnosti površinskih in podzemnih voda (Bre!ko Grubar, 2006).
Na sliki 6 je prikazano kroženje vode v obliki hidrološkega kroga, zna!ilnega za
vlažne in zmerne podnebne razmere (Brilly in Šraj, 2005). Shema prikazuje tri
med sabo povezane podsisteme s klju!nimi elementi, ki dolo!ajo bilanco.
Podsistem A obsega površinske in podpovršinske vode. Vhodni element
predstavljajo padavine v razli!nih oblikah, izhodni pa izhlapevanje, površinski in
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podpovršinski odtok ter infiltracija vode v podtalnice. Podsistem B obsega
površinske vode v vodotokih in jezerih. Vhodni elementi so efektivne padavine na
površino povodja iz podsistema A, medtem ko izhodni element predstavlja pretok
vode v dolo!enem bilan!nem prerezu vodotoka.

biosfera –
prestrežene padavine
površina tal
(luže, mo!virja)

površinski odtok

infiltracija
talna vlaga

podsistem A

podpovršinski
tok
jezero

ocean

evaporacija

evapotranspiracija

evaporacija

Padavine

(dež, sneg, sodra, to!a)

evaporacija

atmosfera

vodotok

površinski
tok

pronicanje iz jezera,
infiltracija v jezero

podsistem B

pronicanje iz struge,
infiltracija v strugo

infiltracija

podsistem C
podzemna akumualcija
podzemni tok

Vir: Brilly in Šraj, 2005
Slika 6: Hidrološki krog v vlažnih in zmernih podnebnih razmerah

Podsistem C obsega podzemne vode, v katerem je vhodni element infiltracija
padavin in vode, izhodni pa odtok podzemnih vod v vodotoke. Bilanca, s katero
izra!unamo spreminjanje vodnih zalog, nam pove podatek o koli!ini vodnih virov.
Zgornje tri podsisteme lahko obravnavamo lo!eno z vidika ugotavljanja bilance za
razli!ne namene (Brilly in Šraj, 2005). V okviru naše naloge so pomembni vsi trije
podsistemi. Podsistem A je pomemben z vidika vhodnih elementov, ki napajajo
površinske in podzemne vode. Pri obravnavanih vodnih virov z vidika vodnih
zalog na pore!ju lo!ujemo vodne zaloge pri površinskih in podzemnih vodah.
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Vodne zaloge pri površinskih vodnih virih dolo!imo kot razliko med padavinami, ki
dosežejo površino zemljiš!, in površinskim odtokom. Medtem ko zaloge
podzemne vodne vire dolo!imo kot razliko med infiltracijo voda s površja in
podzemnim odtokom (Brilly in Šraj, 2005).
Podsistem B predstavlja površinske vodne tokove. V povirni Sloveniji se kot reke
klasificirajo tudi vodni tokovi s povpre!nim letnim pretokom pod 10 m³/s (Pluta,
2000). Z vidika reke kot vodnega vira so pomembni predvsem naslednji elementi
reke (Plut, 2000):
1. izvir in izliv,
2. re!na struga (korito),
3. strmec (absolutni in relativni),
4. podolžni profil,
5. dejanska in najkrajša dolžina reke,
6. koeficient izvijuganosti,
7. vodostaj
8. hitrost toka,
9. pretok (vodni),
10. lastnosti vode (fizikalne in kemijske),
11. re!ni režim
Re!ni tok lahko razdelimo podobno kot pore!je na zgornji, srednji in spodnji del.
Našteti deli reke se med sabo razlikujejo predvsem po strmcu, hitrosti in koli!ini
vode (Bre!ko Grubar, 2006).
Podsistem C predstavlja podzemne vode, ki obsegajo vse oblike vode pod
površjem, z vidika vodnih virov pa je pomembna tista podzemna voda, ki se
stalno in razmeroma hitro obnavlja, ter podzemna voda, ki vpliva na pojave in
zna!ilnosti vode na površju (Bre!ko Grubar, 2006). V okviru naše naloge je
najbolj pomembna podtalna voda ali podtalnica. Gre za obliko podzemne vode,
nastale z infiltracijo padavin in infiltracijo vode iz površinskih vodnih teles skozi
prezra!evano plast, ki se giblje oziroma pretaka skozi plast kamnin ali
sedimentov, imenovano vodonosnik (Bre!ko Grubar, 2006). Glede na geološko
sestavo tal razlikujemo med podzemeljsko vodo (zbrana v razpokah v trdnih
kamninah) in podtalnico (nastane v nesprijetih usedlinah z medzrnsko ali
intergranularno poroznostjo) (Bre!ko Grubar, 2006).
4.9 MODEL DPSIR – STANJE OKOLJA
Prou!evanje razvojnih in varovalnih vidikov rabe vodnih virov, vodnega in
obvodnega življenjskega prostora prou!ujemo na podlagi modela DPSIR (EEA,
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2003) oz. na podlagi izpopolnjenega integralnega modela8 (Plut, 2005). Drugi
model se razlikuje od prvega po tem, da v svojo presojo vklju!uje ob!utljivost
geografskega okolja. Oba modela predstavljata sistem vzro!no-posledi!nih zvez,
s katerimi razložimo povezanost med gonilnimi silami, pritiski, stanji in vplivi na
vode. Za spremljanje in vrednotenje sprememb v sestavinah okolja se uporablja
sistem okoljskih kazalcev (Plut, 2004). Namen uporabe metodološkega postopka
DPSIR je sintetiziran v rubriki Odgovori. Ker bomo z magistrsko nalogo poiskali
odgovore v okviru širšega ekosistemskega pristopa, smo obravnavo te rubrike
izpustili. Cilj uporabljenega metodološkega postopka v okviru naše naloge je
oblikovanje klju!nih predpostavk o spremembah v okolju.

npr.
politike, cilji

npr. na
zdravje,
ekosisteme

GONILNE SILE

ODGOVORI

VPLIVI

npr. poselitev,
raba tal

PRITISKI

npr.
onesnaževanje

STANJE
npr. kakovost
voda
Vir: EEA, 2003

Slika 7: Razmerja sou!inkovanje v modelu DPSIR

Pri ugotavljanju stanja površinskih in podzemnih vod je z vidika modela DPSIR
primernih 15 kazalcev (Bre!ko Grubar, 2006):
1. Pritiski:
- raba vodnih virov,
- poraba vode v gospodinjstvih
- !iš!enje odpadnih voda
- poraba sredstev za varstvo rastlin
- poraba mineralnih gnojil;
2. Stanje:
8

V okviru naloge povzemamo študijo (Bre!ko, 1998a), ki presoja vzro!no-posledi!ne zveze med
dejavnostmi in njihovimi posledicami, tako da v svojo presojo integrira tudi pokrajinsko
ob!utljivost, vendar samo na primeru podtalnih vod, ne pa tudi za površinske vode.
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- letna re!na bilanca,
- kakovost vodotokov,
- hranila v rekah,
- biokemijska potreba po kisiku in amonij v rekah,
- nitrati v podzemni vodi,
- pesticidi v podzemni vodi;
3. Vplivi
- kakovost pitne vode,
- kakovost kopalnih voda;
4.10 SOCIALNOEKOLOŠKA METODA ZAZNAVE OKOLJA
Metodološki postopek izhaja iz študije Špesove (1998), v kateri avtorica raziskuje
kako degradacija okolja vpliva na diferenciacijo urbane pokrajine. Metodologija
sledi izhodiš!ni predpostavki, da je !lovek v svojem življenjskem okolju postavljen
v dvojno vlogo, na eni strani v vlogo tistega, ki varuje in gospodari, na drugi strani
v vlogo tistega, ki postane receptor posledic omejitev in razvojnih priložnosti
(Špes, 1998). To velja tudi za primer reke Iške, ki predstavlja pomemben razvojni
in omejitveni dejavnik. Klju!ni dejavnik, ki oblikuje procese spreminjanja in
varovanja, je !lovek. Po mnenju Haggeta (1972, v Plut, 2004) lahko razmerje
med !lovekom in življenjskim prostorom presojamo z vidika vzro!ne povezave. S
pove!ano gostoto prebivalstva in razvojem tehnologije naraš!a sposobnost
neposrednega spreminjanja kakovosti okolja, le-to pa po dolo!enem reakcijskem
!asu povratno vpliva na nosilca preoblikovanja, !loveško vrsto (Hagget, 1972, v
Plut 2004). Slika 8 prikazuje zvezo med !lovekom in življenjskim prostorom skozi
povratno zanko vplivov. "lovek nastopa v vlogi povzro!itelja in v vlogi prejemnika
negativnih posledic. Spremembe skupaj z naravnimi procesi preko povratne
zanke vplivajo na odlo!itve o poseganju v prostor.

Stvarni svet
(!lovekovo življ. okolje,
naravno okolje)

spreminjanje
(percepcija sveta)
"lovek
varovanje/gospodarjenje

Slika 8: Krožna shema sou!inkovanja med !lovekom in svetom
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Metodološki postopek (Špes, 1998) vsebuje logi!no strukturo, ki je razvidna iz
slike 9. V prvem delu izhajamo iz kompleksne ocene stanja okolja, v drugem delu
pa bomo s pomo!jo filtrov raziskali percepcijo prebivalcev in stopnjo
ozaveš!enosti. Raziskave (Kos, 2008) potrjujejo obstoj razkoraka med
zavedanjem problemov in pripravljenostjo za njihovo aktivno razreševanje oz.
odpravljanje. Zato je nujna previdnost pri interpretaciji javnomnenjskih raziskav, ki
sicer lahko nakazujejo razmeroma visoko stopnjo okoljske reflektivnosti. "e
dolo!ena informacija o konkretnem okoljskem problemu prodre do nivoja
vsakdanjega življenja in postane del vsakodnevnega zaznavanja in
prepoznavanja, smo še vedno pred premagovanjem odpora do aktivne udeležbe
pri razreševanju problema (Kos, 2008). Ta razkorak je predviden tudi v strukturi
metodološkega postopka, ki mu sledimo (sliki 9 in 10).

Kompleks
na ocena
stanja o.

Percepcija
okolja

Zaznano
stanje
okolja

Ekološka
ozaveš!enost

Reakcije

Vir: Špes, 1998

Slika 9: Struktura metodološkega postopka: proces zaznavanja in odlo!anja
(Vir: Špes, 1998)

Špesova (1998) predpostavlja, da posamezne skupine prebivalcev razli!no
sprejemajo vplive in informacije o okolju, predvsem pa razli!no ocenjujejo stopnjo
njegove degradacije. Sprejeto ali zaznano okolje se torej razlikuje od dejanskega
(Špes, 1998). Razliko povzro!ajo dejavniki, ki vplivajo na razli!no razumevanje
okolja, in na ta na!in modificirajo predstavo o okolju. Na sliki 11 so definirani kot
socialnogeografski filtri. Ti so razli!no prepustni za vplive in informacije
življenjskega sveta. Druga skupina filtrov nastopa pri oblikovanju ekološke
ozaveš!enosti in predstavlja podlago za sprejemanje odlo!itev o posegih v okolje
(slika 11). Predmet naše raziskave je miselna in vrednostna predstava reke, ki jo
oblikujeta tako zaznavni proces kot tudi védenje in izkušnje. Opisana struktura
raziskave je predstavljena na sliki (10).
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Kompleks
na ocena
stanja o.
reakcija

Ekološka
ozaveš!enost

Percepcija
okolja

Zaznano
okolje

Slika 10: Struktura metodološkega postopka o sou!inkovanju med zaznavo in odlo!anjem

Shema metodološkega postopka je prikazana na sliki 11.
Narava
narava
okolje

Filtri dojemanja življenjskega
prostora

Ohranjanje, preoblikovanje

Starost
Tehnološki
Izobrazba
Ekonomski
Poklic

Filtri reakcij v življenskem p.

Percepcija življenjskega p.

!lovek

Slika 11: Sou!inkovanje med !lovekom in svetom in vpliv filtrov

Filtri predstavljajo klju!en element v shemi. Z njimi ugotavljamo: »Kaj vpliva na
našo percepcijo okolja in naše odlo!itve?« Za potrebe raziskave smo upoštevali
izbor iz obeh skupin filtrov. Med izbranimi so pomembni predvsem naslednji
(Špes, 1998, str. 13-14):
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Starostna sestava prebivalstva. Starost prebivalstva praviloma vpliva na
njegov odnos do okolja. Od starostne skupine so odvisne vrste izkušenj in
njihov obseg.
Izobrazbena in poklicna sestava prebivalstva. Poklic velja za enega od
najpomembnejših filtrov, ki vpliva na sprejemanje ali zavra!anje informacij,
ko gre za vprašanje povezanosti dolo!enih skupin z dejavnostmi v okolju.
Pri izobrazbeni strukturi gre pri!akovati, da nižje izobražene skupine
prebivalstva pogosteje zavra!ajo omejitve zavarovanih obmo!ij in
pogosteje zavra!ajo negativne u!inke degradacije okolja.

Med dojemanjem življenjskega sveta in reakcijskim odzivom, nastopi druga
skupina filtrov, ki vpliva oz. oblikuje odlo!itve in njihov obseg. Šele to fazo lahko
ovrednotimo kot ekološka zavest. Iz te izhajajo reakcije, razli!ni vzorci obnašanja,
osebne odlo!itve ali pasiven odnos do sprememb (Špes, 1998). V drugi skupini
filtrov smo upoštevali naslednje filtre (Špes, 1998, str. 15-17):
- Tehnološki. Pri tej pregradi gre za stopnjo zaupanja v tehnološko rešitev in
znanstveni napredek.
- Ekonomski. Pogosto so najmanj prepustni ekonomski filtri, ki se pojavijo,
ko prevladuje pravilo sprotnega reševanja ekoloških problemov in
doseganje u!inkov za kratek !as (pristop: gašenja požarov), ali ko
posamezniki ali skupina ne sprejema odgovornosti za degradacijo
(ne)zavarovanih obmo!ij, ali ko prebivalci nimajo dobrih pogojev za
gospodarjenje zaradi omejitev.
4.11 PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ
1. Razvrš!anje okoljskih in naravnih sestavin v prostoru po pomembnosti
Vsi predstavljeni pojmi imajo dva skupna imenovalca: reko Iško in ekologijo.
Pojmi predstavljajo sestavine ali njihove kvalitete. Delimo jih na dva dela. V prvo
skupino sodijo pojmi, ki so povezani z okoljevarstveno stroko (pitna voda, urejena
re!na struga, hidroelektrarna), v drugo skupino pa sodijo pojmi, ki so povezani z
naravovarstveno stroko (poto!ni rak, neokrnjena narava). Takšna delitev ni vedno
enozna!na, npr. pitno vodo lahko obravnavamo z vidika okoljevarstva kot
neonesnažen vodni vir (okoljevarstvo), oz. z vidika naravovarstva kot
ekosistemsko storitev.
2. Odnos do spreminjanja življenjskega prostora
Drugo vprašanje je sestavljeno iz niza trditev, pri katerih se anketirani z uporabo
vrednostne lestvice odlo!ajo, kako mo!no se oz. se ne strinjajo z ugotovitvami.
Trditve posegajo na razli!na vsebinska podro!ja, od !isto teoreti!nih (koliko lahko
zaupamo ekologiji) do !isto empiri!nih ugotovitev (vpliv turizma, ribolova in
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sanacije na re!no strugo kot življenjski prostor). Stališ!a anketiranih smo
ugotavljali z Likartovo lestvico, ki uvaja 5-delno vrednostno lestvico: 1-sploh se ne
strinjam, 2-delno se ne strinjam, 3-neodlo!en, 4-delno se strinjam, 5-popolnoma
se strinjam. Merilo smo povzeli po izkušnjah slovenskih javnomnenjskih raziskav
(SJM) in po vprašalniku o novi ekološki paradigmi (NEP). Seznam trditev je
prilagojen tematiki naloge na izbranem obmo!ju.
Navedene trditve:
Kvaliteta vode v Iški je dovolj visoka, da se lahko v njej kopamo. (nova trditev)
"lovekovi posegi v naravo imajo pogosto škodljive posledice. (NEP lestvica)
Ribolov predstavlja negativen poseg v reko Iško. (nova trditev)
Iška je pomembna kot vir pitne vode. (nova trditev)
"lovek ima dovolj ekološkega znanja, da obvladuje naravo. (NEP lestvica)
Turizem ima lahko pozitiven vpliv na naravno okolje. (prirejeno po SJM)
Strugo Iške bi morali sanirati tako da ne bi ve! povzro!ala škode. (nova trditev)
3. Vsebina pojma ekologija?
V njem sprašujemo po asociacijah na besedo ekologija. Anketirance smo pri
vprašanju opozorili, da iš!emo preproste asociacije in ne pojasnil oz. definicij tega
pojma. S tem je bila vsakemu ponujena možnost, da sam izbere pojme glede na
lastne izkušnje ali nazore. Proste asociacije nam pomagajo razumeti, kaj si
anketiranci predstavljajo pod besedo ekologija in ali njihove asociacije izražajo
bolj skrb za !isto okolje, ali skrb za ohranjanje neokrnjene narave. V skladu s tem
lahko pojme iz odgovorov klasificiramo glede na konceptualno razlikovanje okolja
ali narave.
4. Ali je (ekonomski ukrep) ustrezen pristop k razvoju in ohranjanju
okolja/narave?
Z !etrtim vprašanjem smo želeli pridobiti mnenje o enem od realiziranih
ekonomskih ukrepov, s katerim je ob!ina Ig poskusila zavarovati ob!utljiv prostor
v Iškem vintgarju. Ukrep predstavlja u!inkovit ekonomski mehanizem za nadzor
nad posledicami množi!nega turizma. Konkretno je bil denar namenjen za
pobiranje in odvoz smeti in urejanje parkirnih prostorov. V ta namen so na samem
vstopu v sotesko v Iški vintgar postavili zaporo in pobirali vstopnino. Mnenje o
izbranem pristopu je zelo pomembno, ker pojasnjuje, katere težave so doma!ini
evidentirali in kako jih poskušajo rešiti. Pobiranje vstopne takse na vhodu v Iški
vintgar je bilo ukinjeno leta 2004.
5. Katere razvojne možnosti so prisotne v prostoru
V petem vprašanju ponudimo anketirancem možnost, da predstavijo svoj pogled
na razvoj, ki ga okolje omogo!a, oz. ki ga okolje v obliki potencialnih možnosti
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vzpodbuja. Konkretno smo želeli spoznati vse razvojne priložnosti, ki so po
prepri!anju prebivalcev nujno potrebne za razvoj družbenega okolja, torej vse
tiste razvojne možnosti skladne z konceptom trajnostnega razvoja. Pri tem nas ne
zanimajo samo konkretni predlogi, kako si prebivalci predstavljajo razvoj, ampak
tudi katere posledice !lovekovih dejavnosti so za njih še sprejemljive.
6. Vizija Iškega vintgarja leta 2030
Z odprtim vprašanjem smo želeli vzpodbuditi pogled v bližnjo prihodnost, to je
obdobje !ez dobrih dvajset let. Ta !asovni interval je bil izbran glede na izkušnje
iz preteklosti. Iz njih lahko povzamemo, da so se spremembe v tem prostoru
zgodile v zadnjih dvajsetih letih. Z vprašanjem želimo tudi razlo!iti tiste
spremembe, nad katerimi imamo nadzor, od tistih, ki se bodo pripetile neodvisno
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5 NATURA 2000: SOO"ENJE VODOVARSTVENEGA IN
VODNOGOSPODARSKEGA INTERESA
V zadnjih desetletjih se biotska raznovrstnost v Evropi dramati!no in pospešeno
zmanjšuje in izgublja (Skoberne, 2004c). Stroka je med negativnimi
spremembami v življenjskem okolju ugotovila kr!enje in izgubo vrst in habitatov
ter ekosistemov. Po mnenju Skoberneta (2004c) lahko današnji genetski
inženiring obnovi izumrli osebek, gotovo pa ne populacije, ki bi zmogla v
ekosistemu znova živeti. Z vsako izumrlo vrsto za vedno izgubimo koš!ek Zemlje,
s tem ko izgine del informacij o vlogi in pomenu posamezne vrste v delovanju
ekosistema. Tako osiromašeni ekosistemi so bolj ranljivi, manj stabilni, teže
prilagodljivi na nenehne spremembe, vse bolj problemati!no pa postaja tudi
vzdrževanje ravnovesja (Skoberne, 2004c). Peterlin (2001) navaja, da je
ogrožena polovica sesalskih in tretjina plazilskih, ribjih in pti!jih vrst. Med
rastlinami je ogroženih kakih 3000 vrst, 27-im pa grozi izumrtje. Dramati!en upad
mnogih živalskih in rastlinskih vrst je v veliki meri posledica uni!evanja ali
spreminjanja njihovih življenjskih prostorov, habitatov. »V nekaj desetletjih je
!lovekovo delovanje – kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, energetika, promet,
turizem in drugo – povzro!ilo uni!enje, drobljenje ali korenito spreminjanje
življenjskih prostorov za prostožive!e rastline in živali. Zaradi opuš!anja
tradicionalnega gospodarjenja so se skr!ili tudi polnaravni habitati, kot so gorski
travniki in pašniki« (Peterlin, 2001, str. 82).
Natura 2000 je evropska ekološka mreža, oblikovana z namenom ohranjanja
biotske pestrosti v državah !lanicah EU in predstavlja klju!ni steber varstva
narave v EU (medmrežje 4). Prvotni predlog, ki ga je podala stroka, dolo!a
obmo!je Nature 2000 v obsegu 38 % celotnega državnega ozemlja. Po
posredovanju takratnega Ministrstva za okolje, prostor in energetiko pa je bilo
obmo!je zmanjšano na 35,5 % (Kopu!ar, 2004). Vzporedno s procesom
implementacije evropske direktive je potekal dialog med strokovnjaki (Maruši!
2004a, 2004b, 2004c; Kotarac 2004; Skoberne 2004b). Iz dialoga je razvidno, da
sta se pri vprašanju o na!inu zavarovanja narave soo!ili dve strategiji.
Kotarac (2004) pojasnjuje, da je dolžnost vsake !lanice EU uvesti varstvena
obmo!ja za vse vrste in habitate, ki se nahajajo na njenem ozemlju in so
navedene na seznamih teh direktiv. Pri tem mora upoštevati zgolj strokovna
merila (torej ne ekonomskih, socialnih …) in obstoje!e podatke (Kotarac, 2004).
Skoberne (2008) pojasnjuje, da meril za dolo!itev obmo!ij nismo mogli uporabiti
prožneje, ker so bila pravila za opredeljevanje dolo!ena v 3. in 4. !lenu direktive.
V praksi se je izkazalo, da bolj kot je narava pestra in ohranjena, ve!ji delež
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ozemlja je treba vklju!iti v omrežje Natura 2000. Maruši! (2004a) zagovarja
nasprotno mnenje in trdi, da je razglasitev zavarovanih obmo!ij na tako velikem
obsegu (38 % oz. 43 % državnega ozemlja) napa!na strategija varovanja narave
v Sloveniji in da je vprašanje varovanja predvsem vprašanje, v kolikšni meri se
lahko pri poseganju omejimo. Pri tem se sklicuje na študijo o varstvenih
strategijah z naslovom »Prispevek k splošni teoriji varstva« (Maruši!, 1996). V
nadaljevanju predstavljamo klju!ne poudarke strategije varovanja, ki je po
avtorjevem mnenju bistveno manj konfliktna z vidika razli!nih interesov v prostoru
in bolj u!inkovita. Pri tem ne obstaja ena sama formula, ki bi dolo!ala obseg ali
prioritete varstva. Skupno varstvenim prizadevanjem je, da izhajajo iz nasprotja,
ki ga potencialno vsebuje vsako !lovekovo delovanje v okolju. V tem sta dva
pola: eden od njiju je sedanji !lovek, ki ima potrebo po spreminjanju in zato tudi
terja to pravico, na drugi strani pa mu nasprotuje sedanji !lovek, ki to po!ne v
imenu samega sebe, prihodnjih generacij ali narave oziroma prvobitnosti. Iz teh
treh razmerij izhajajo tri razli!ne varstvene oblike (Maruši!, 1996):
- varstvo pred razvrednotenjem kakovosti bivalnega okolja (sedanji !lovek
sam proti sebi)
- varstvo virov (sedanji !lovek proti prihodnjim generacijam ljudi)
- varstvo narave (!lovek proti naravni prvobitnosti)
Varovalni cilji pri posameznih oblikah varstva niso enaki, !eprav so usmerjeni v
isto okolje. Avtor na podlagi te distinkcije ugotavlja: (1) da stanja okolja, ki ga cilji
posameznih varovalnih zahtev opredeljujejo, niso enaka in (2) da si cilji
posameznih varovalnih zahtev lahko nasprotujejo. Posamezne varstvene zahteve
se razli!no prelijejo v družbene prioritete in kon!ni sporazum o varstvu je lahko
dosežen na na!in, da daje posamezni obliki varstva ve!jo težo in pomen. To pa
ne pomeni, da ima katera od oblik a priori prednost pred ostalimi oz. da ima ve!jo
težo. Nikakršnega razloga ni, da bi bilo varstvo narave pomembnejše od varstva
virov ali od varstva katerihkoli kakovosti bivalnega okolja. Neskladnost ali
divergentnost varstvenih ciljev leži v naravi njih samih. Na!eloma so v taki obliki
med sabo konfliktni. Skladnost med razli!nimi cilji je mogo!e dose!i šele po
preverjanju uresni!ljivosti posameznih ciljev in njihovih posledic (Maruši!, 1996).
"e sprejmemo predstavljeno tezo, potem lahko razumemo Maruši!evo kritiko
konceptualnih izhodiš! evropske direktive (Natura 2000). Maruši! postavlja kot
pogoj vseh varstvenih ukrepov usklajeno varstvo med vsemi tremi legitimnimi
varstvenimi oblikami (varovanje narave, varovanje !lovekovega življenjskega
okolja in varovanje virov). V nasprotnem primeru tvegamo, da ne bomo dosegli
niti posameznih varstvenih ciljev niti ne bomo mogli prepre!iti konflikta med
navedenimi.
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Poskus na!rtovanja HE na reki Muri in na spodnjem delu reke Save ponazarja
zgoraj predstavljeni konflikt. V obeh primerih sta se soo!ila vodovarstveni in
vodnogospodarski vidik rabe vodnih virov. Prvi zadeva varovanje vodnih in
obvodnih ekosistemov (varovanje narave), drugi pa varovanje oz. sonaravno rabo
naravnih virov in posredno varovanje !lovekovega življenjskega okolja. Oba
varstvena cilja imata pravno-formalno podlago v mednarodnih sporazumih:
naravo-varstveni v Naturi 2000 in okolje-varstveni v Kjotskem protokolu. Oba
sporazuma podeljujeta legitimnost varstvenim ciljem in sonaravno razvojnim
ciljem, ki obljubljajo razvojno-varovalne u!inke.
Leta 1995 je Inštitut za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti izdelal študijo
o okoljevarstvenih vidikih na ožjem obmo!ju reke Mure. Študija (Ogrin, 1995), ki
je pokazala na že precej raznaravljeno reko, je izpostavila, da:
- je v tem prostoru še vedno mo! najti številne vrednosti, ki bi bile z ve!jimi
prostorskimi posegi nepovratno izgubljene;
- obstoji velik potencial Mure za vra!anje v bolj naravno stanje, kar se kaže
kot uresni!ljiva možnost.
Reka Mura predstavlja kompleksen vodni in obvodni svet, za katerega je zna!ilen
širok obre!ni pas in bogat preplet akvati!nega, amfibijskega in terestri!nega
zna!aja okolja. Rezultat razli!nih ekoloških razmer je visoka biotska pestrost z
veliko možnostjo speciacije. Na tem obmo!ju so bili evidentirani posegi, ki so
bodisi v fazi na!rtovanja bodisi v teku in grozijo, da bodo korenito spremenili
naravovarstveno vrednost obravnavanega obmo!ja ter visoko vrednost kulturne
krajine (Ogrin, 1995). Med te sodijo zlasti: predlog o izgradnji hidroenergetskega
sistema, hidromelioracijska dela, namakanje, !rpanje gramoza, regulacijski ukrepi
in odlaganje odpadkov. Vsi interesi, tako varovalni kot razvojni, se nanašajo na
razli!ne »sestavine« istega prostorskega segmenta.
Preglednica 1: Razvojni in varstveni interesi
Interes razvoja
Interes varstva
Voda
Fiziografija reke
- vir

Biotopi

- energetika

Fitocenoze

- industrijska voda

Sukcesijski razvoj biocenoz

- voda za farme

Speciacija, nastajanje novih vrst

- komunalna raba

Hidrografska dinamika re!nega sistema

Varstvo pred poplavami

Preletna postaja za ptice selivke

Pridelovanje hrane

Zimovališ!e za ptice

Odvzem gramoza

Biotske vrste
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Namakanje

- rastlinske

Hidromelioracije

- favna

Turizem

- redke vrste

Ribolov

Kulturna krajina – izjemni vzorci

Športi/!olnarjenje

Potenciali za obnavljanje

Utrjevanje brežin

Potenciali za oddih
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(Vir: Ogrin, 1995)

Iz preglednice je razvidno, da so razli!ni interesi (iz)rabe reke Mure bolj ali manj v
navzkrižju z interesi zavarovanja vodnih in obvodnih ekosistemov. Poleg tega je
treba upoštevati (Ogrin, 1995) u!inek sinergije med nekaterimi ukrepi (npr.
gradnja akumulacije izboljšuje možnosti za namakanje in omogo!a intenzivno
kmetijsko pridelavo). To znatno otežuje iskanje odgovora na vprašanje, ali na
obravnavanem obmo!ju uveljaviti varovalne ali razvojne interese ter kako poiskati
optimalno razmerje med obema. "e izhajamo iz Maruši!eve teze o razmerju med
tremi varstvenimi cilji, lahko v dani situaciji izpostavimo naslednje klju!ne
elemente:
- vodna gospodarska dejavnost z urejanjem za varstvo pred poplavami
(pozitiven poseg z vidika varovanja !lovekovega življenjskega okolja in
negativen z vidika varovanja narave)
- gradnja HE za energetsko rabo vodnih virov (pozitiven poseg z vidika
varovanja naravnih virov in negativen z vidika varovanja narave).
"e izhajamo iz izhodiš!a, ki ga zagovarja Kotarac (2004), potem bi se morali med
vsemi varstvenimi cilji odlo!iti izklju!no za varovanje narave (po kriterijih, kot jih
dolo!a Natura 2000). Kot ugotavlja Zveza ekoloških gibanj Slovenije, bi gradnja
osmih HE (od Sladkega Vrha do Veržeja) resno ogrozila obmo!je Nature 2000 in
ustanovitev bodo!ega regijskega parka (Lipi!, 2009). Kljub temu, da bi gradnja
HE zmanjšala re!no dinamiko in s tem »omrtvi!ila« vse druge re!ne
spremenljivke, kar bi ogrozilo biotope, vrstni sestav flore in favne ter izdatno
spremenilo zgradbo krajine, Ogrin (1995) zagovarja, da postopek iskanja rešitve
ne more izhajati iz absolutnih vrednosti, ker te a priori izlo!ajo razvoj. Namesto
tega predlaga, da izhajamo iz relativnega razmerja med razvojem in varstvom, in
dodaja, da slednji izhaja iz eti!nih vrednostnih na!el.
Reka Sava je osrednja in najdaljša slovenska reka. Njeno pore!je obsega 53,6 %
površja Slovenije (Bricelj, 1991). Iz tega podatka lahko sklepamo, da so vezi med
!lovekom in reko na tako širokem obmo!ju vsestransko prepletene. To je
razvidno iz velikega vodnogospodarskega in vodovarstvenega pomena, ki ga ima
re!ni in obre!ni svet reke Save. Reka je izpostavljena mo!nemu onesnaževanju z
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odplakami (pesticidi, naftni derivati, težke kovine), kar se odraža v kakovosti
vode, sedimentov in podtalnice (Bricelj, 1991). Obre!ni pas in širše obmo!je je
izpostavljeno naslednjim degradacijskim procesom: !rpanje gramoza in peska,
odlaganje odpadkov in izpust odpadnih vod, širjenje zazidljivih in cestnih površin,
intenzivna kmetijska pridelava, številen turisti!ni obisk (Bricelj, 1991). Med
vodnogospodarskimi vidiki, ki izhajajo iz snovno-energetske izmenjave med
!lovekom in vodo, velja izpostaviti !rpanje vode za namen pitne vode in izrabo
hidroenergetskega potenciala. Med zaklju!ki posveta z naslovom »Izzivi Save«
(Izzivi…, 2008) so bile izpostavljene naslednje priložnosti: proizvodnja energije iz
obnovljivih virov, nove proizvodne kapacitete, zaš!ita pred poplavami, izgradnja
infrastrukture, ve!ja urejenost okolja, ve!ja !istost reke Save, ve!je možnosti za
turisti!ni in rekreacijski razvoj. Negativni u!inki izgradnje verige HE na spodnjem
delu reke so: spremenjene hidravli!ne, hidrološke, fizikalne in kemi!ne lastnosti
vode, oviranje migracije ribjih populacij, spreminjanje teko!ega vodnega
ekosistema v stoje!ega in oviran prehod za divjad (Izzivi…, 2008). Z Naturo 2000
je prišlo v spodnjem delu reke Save do soo!enja med vsemi tremi varstvenimi
cilji: med varstvom narave (predlog za vklju!itev obmo!ja v omrežje Nature 2000
zaradi pomembnih populacij rib), varstvom virov (raba obnovljivega vodnega vira)
in varstvom !lovekovega življenjskega okolja (varstvo pred poplavami in
zadrževanje vod v pokrajini). Zadnja dva cilja sta v neposrednem konfliktu s
prvim.
Konflikt, ki je razviden iz obeh primerov, je dvoplasten. Na eni strani lahko
ugotovimo konflikt med posameznimi varstvenimi cilji, na drugi strani pa lahko
ugotovimo, da obstoji konflikt med strategijama, kot ju predlagata Maruši!
(2004a) in Kotarac (2004). "e izberemo prvo strategijo in uveljavimo konsenz kot
nujen pogoj za doseganje varstvenih ciljev, s tem nagradimo strokovne
(ekološko-biološke) kriterije še s sociološkimi in ekonomskimi. "e izberemo drugo
strategijo, potem moramo upoštevati izklju!no strokovne kriterije za razglasitev
obmo!ij, tudi v primeru, da so relevantni ostali kriteriji. Oba primera (gradnja
hidroenergetskega omrežja na reki Muri in reki Savi) nas postavljata pred nalogo,
da izberemo strategijo varovanja: (1) varovanje narave za vsako ceno, (2)
usklajeno varovanje narave in okolja (varstvo naravnih virov in varstvo
!lovekovega življenjskega okolja). Kako dolo!iti kateremu cilju (naravi ali okolju)
dati prednost v primerih, ko sta oba cilja nezdružljiva? RS je poleg varovanja
narave v zaostanku tudi pri varovanju naravnih virov in kakovosti !lovekovega
življenjskega okolja. V okviru varovanja naravnih virov nas strokovnjaki opozarjajo
na nujen preobrat pri rabi obnovljivih naravnih virov. Delež obnovljivih virov
energije naj bi se pove!al z 10,5 % primarne energije na 12 % v letu 2015. Da bi
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dosegli zastavljene cilje, energetski sektor razmišlja o postavitvi vetrnih, son!nih
elektrarn, hidroelektrarn in elektrarn, ki izkoriš!ajo termalni potencial9 (Novak in
Tomši!, 2004). Na podlagi energetskih smernic lahko predvidevamo, da bo pri
realizaciji varstvenih ciljev prihajalo do novih konfliktov, skupni imenovalec pri
vseh pa bo ostal isti: izbira strategije varovanja (varstvenega cilja), kadar cilji med
niso kompatibilni.
Kljub dejstvu, da se varstvo narave v EU razvija in širi, to samo po sebi še ne
more prepre!iti upadanja števil!nosti nekaterih vrst (Peterlin, 2001). Poleg
klasi!nega varstva, ki je usmerjeno v ohranjanje posameznih rastlinskih in
živalskih vrst ter zavarovanih obmo!ij (npr. narodni park, naravni rezervati in
spomeniki), ter poleg evropskega varstvenega omrežja Natura 2000 so potrebni
še druga!ni pristopi pri varovanju narave. S tem spoznanjem se naravovarstvena
stroka sre!uje z drugimi vidiki varovanja.
Varovana obmo!ja narave obsegajo zavarovana obmo!ja in obmo!ja Nature
2000 (dodatno tudi obmo!ja, ki izpolnjujejo pogoje). Ta predstavljajo 39,8 %
ozemlja RS (medmrežje 3). Zakon o ohranjanju narave opisuje zavarovana
obmo!ja kot »prostor posebne vrednosti«. Zavarovana obmo!ja narave
predstavljajo ukrep države za ohranjanje naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti in situ. Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski park) in ožja
(strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovana
obmo!ja, na obmo!ju katerih veljajo predpisani varstveni režimi. Med razli!nimi
zavarovanimi obmo!ji je samo rezervat zavarovane narave takšno obmo!je, kjer
je uveljavljeno absolutno na!elo prednosti narave pred !lovekom. Zato
predstavljajo takšna obmo!ja iz okvira na!rtovalne optimizacije izlo!ene odlo!itve
o rabi posameznih prostorskih obmo!ij in obliko vnaprejšnje rešitve (Maruši!,
1996). Del prostora, ki dosega dolo!eno raven kakovosti, izlo!imo iz planerske
obdelave in mu priredimo namembnost ne glede na druge za prostor
»tekmujo!e« dejavnosti. »Ta prijem se je izkazal kot u!inkovit, !e so izlo!ena
obmo!ja po obsegu zadržana, odpove pa tedaj, ko obseg prostorskih rezervatov
naraste in za!enja utesnjevati druge potrebe in zahteve v prostoru« (Maruši!,
1996, str. 53). Kljub temu, da obmo!ja Nature 2000 ne predstavljajo naravnih
rezervatov (Skoberne, 2008), se spri!o konfliktov, ki so se pojavili, zastavlja
vprašanje, ali v Sloveniji obseg (za)varovanih obmo!ij (39,8 % državnega
ozemlja) predstavlja razvojno oviro za sonaravno (energetsko) gospodarjenje? Po
mnenju Kotarca (2004) je biološka stroka na podlagi strokovnih (ekoloških)
argumentov dolo!ila minimalen obseg obmo!ij v Naturi 2000. Kljub temu se je ta
9

V povezavi z navedenimi obnovljivimi naravnimi viri so se pojavili naslednji konflikti: Volovja
reber (postavitev vetrnih elektrarn), HE na reki Muri in Savi, postavitev son!ne elektrarne v Kozini.
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izkazal kot prevelik in konflikten z drugimi interesi do prostora (Maruši!, 2004a).
Ob tem se zastavlja vprašanje, katera stroka in na podlagi katerih kriterijev se
lahko odlo!i, kdaj je obseg varovane in zavarovane narave tolikšen, da ga je
treba zmanjšati zaradi drugih – z vidika trajnostnega koncepta – legitimnih
interesov v prostoru? Kako uskladiti obe varstveni strategiji in poiskati optimum
med vsemi tremi varstvenimi cilji (varovanje narave, varovanje virov, varovanje
!lovekovega življenjskega prostora)? Zakaj obe varstveni strategiji nista
kompatibilni? Ali je razlika med obema strategijama varovanja v pristopu
varovanja ali v predmetu varovanja? V nadaljevanju bomo raziskali odgovore na
ta klju!na vprašanja skozi analizo pojmov okolje in narava in rekonstrukcijo
koncepta okoljske trajnostnosti.
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6 ANALIZA POJMA OKOLJE IN POJMA NARAVA
Za razlago pojmov narava in okolje v okviru vsakdanje komunikacije zadoš!ata
definiciji obeh izrazov, kot ju najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
Izraz »okolje« pomeni »stvarni in duhovni svet z dolo!enimi zna!ilnostmi, ki
obdaja !loveka« (SSKJ, 1998). V danem kontekstu prislov »okoli« izraža »položaj
v (širšem) krogu, ki v celoti obdaja kaj v središ!u« (SSKJ, 1998). Izraz narava je v
slovarju definiran z naslednjimi opisi: (1) »od !loveka neodvisni predmetni svet in
sile, ki v njem delujejo«, (2) »del zemeljske površine, ki ga !lovek še ni bistveno
spremenil« (SSKJ, 1998). Oba izraza sta postala spri!o planetarnih sprememb, ki
jih povzro!a !lovek, pogosta pojma v številnih strokovnih diskurzih. Sodobna raba
obeh izrazov kaže na vraš!anje pojma okolje namesto pojma narava (Kirn, 2004).
O!itno je tudi, da se prostor vse manj obravnava kot nevtralna fizi!na kategorija
(Lah, 1995). "e prostor ni zgolj praznina, temve! prostorski segment z dolo!enimi
lastnostmi, se pojavi vprašanje, kdaj lahko ta prostor z dolo!enimi lastnostmi
poimenujemo narava in kdaj je bolj ustrezno poimenovanje okolje? Iz tega izhaja
potreba po temeljiti analizi razli!nih pomenov. Zato to poglavje namenjamo
semanti!ni10 opredelitvi obeh pojmov z uporabo dekompozicijske analiti!ne
metode in Wittgesteinovega kriterija »družinske podobnosti«. Predmet našega
zanimanja je strokovna raba in pomen obeh pojmov v strokovnih kontekstih.
Skladno s tem lahko bomo preu!ili definicije pojmov v slovarjih, pravnih predpisih
in njihovo rabo v strokovnih diskurzih. Kjer osnovni definiciji pojma sledijo
podrobnejše razlage, sopomenke ali sorodna gesla, bomo v analizo zajeli
razširjeno in poglobljeno vsebino pojma z ozirom na relevantnost naše naloge. Z
metodo dekompozicijske metode bomo lo!ili zadostne in nujne pogoje, ki so
potrebni za dolo!itev pomena. V drugem koraku bomo analizirali sestavine
pojmov in na ta na!in poskušali dolo!iti vsebino in razmerja med posameznimi
deli vsebine.
6.1 ANALIZA POJMA NARAVA
1.
Za za!etek analize smo izbrali opredelitev pojma narave, kot je definiran v ZONu.
Razlog za takšno izbiro je slogovne narave. Pravni jezik s svojo jasnostjo in
razvidnostjo vklju!uje natan!no definirane pojme, ki so predmet zakonskih dolo!il.
Pojem narave in pojem okolja sta v zakonodaji RS lo!ena in dolo!ena z ZON in
ZVO. Iz 1. !lena ZON-a je razvidno, da je namen zakona ohranitev narave. V
10

Pojem »semantika« uporabljam v dveh pomenih: (1) pomenoslovje, veda o pomenu besed, in
(2) filozofska smer, po kateri protislovja in neskladnosti znotraj družbenih znanosti izvirajo iz
nepreciznosti izrazja in pojmov (Veliki slovar tujk, Lj.: CZ, 2002).
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istem !lenu ZON gradi na predpostavki, da je naravo mogo!e ohraniti z
»varovanjem biotske raznovrstnosti in sistemom varstva naravnih vrednot«. V
ZON-u je postavljen ena!aj med bistvenimi deli celote in celoto samo. ZON
dolo!a, da so bistveni deli celote: prosto žive!e rastlinske in živalske vrste,
vklju!no z njihovim genskim materialom in habitati, ekosistemi in naravnim
ravnovesjem (medmrežje 6). V nadaljevanju v 2. !lenu ZON ne govori ve! o
posameznih delih celote, ampak o biotski raznovrstnosti in naravnem ravnovesju.
Naravno ravnovesje je pogoj za ohranitev biotske raznovrstnosti. (1) Naravno
ravnovesje je stanje medsebojno uravnoteženih odnosov in vplivov živih bitij med
seboj in z njihovimi habitati. (2) Naravno ravnovesje je porušeno, ko poseg uni!i
števil!no ali kakovostno strukturo življenjske združbe rastlinskih ali živalskih vrst,
okrni ali uni!i njihove habitate, uni!i ali spremeni sposobnosti delovanja
ekosistemov, prekine medsebojno povezanost posameznih ekosistemov ali
povzro!i precejšnjo osamitev posameznih populacij (medmrežje 6). Poleg biotske
raznovrstnosti so del narave tudi »naravne vrednote«. Drugo dolo!ilo !etrtega
!lena pravi, da je naravna vrednota poleg redkega, dragocenega ali znamenitega
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive
narave, naravno obmo!je ali del naravnega obmo!ja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava (medmrežje 6). Tretje dolo!ilo navaja konkretne naravne
vrednote: geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališ!a, površinski in
podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi
geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi,
brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske
vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in
oblikovana narava (medmrežje 6). Naravne vrednote, kot jih dolo!a !etrti !len
ZON-a, lahko predstavljajo skupino novih elementov, ko gre za elemente nežive
narave, ki ni soodvisna od žive narave. Del narave je tudi oblikovana narava (11.
!len). Ta del !lovek preoblikuje z namenom vzgoje, izobraževanja, oblikovanja
krajinskih elementov ali katerim drugim namenom in je pomemben zaradi
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Za oblikovano naravo se štejejo zlasti:
drevoredi, botani!ni vrtovi, alpinetumi in drugi oblikovani ekosistemi (medmrežje
6). ZVO v 3. !lenu pravi, da je narava definirana kot »celota materialnega sveta in
sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih ter soodvisnih delov in procesov.
"lovek je sestavni del narave« (medmrežje 7). Opis pojma narave kot ga dolo!a
ZON je konsistenten z opisom, ki ga najdemo v ZVO.
V obeh primerih je celota narave definirana kot urejen sistem. Klasi!en
naravoslovno-znanstveni pristop pri raziskovanju narave izhaja iz sklepanja, da
!e poznamo elemente in funkcije, ki delujejo v naravi, potem poznamo naravo. To
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velja pod pogojem, da naravo poistovetimo z urejenim sistemom11. V tem primeru
je narava kot urejen sistem nujni pogoj pri spoznavanju njenih sestavnih delov in
funkcijskih lastnosti. In obratno, spoznanje sestavnih delov in funkcije predstavlja
zadostni pogoj za dolo!itev narave kot urejenega sistema. Sistem dolo!ajo
njegovi sestavni deli (biotska pestrost) in naravno ravnovesje. Z vidika zadostnih
in nujnih pogojev lahko ugotovimo, da je opis bistvenih delov (biotska pestrost,
naravno ravnovesje) zadostni pogoj za opis narave. Analiza bistvenih lastnosti, ki
sestavljajo opis narave, obsega: biotsko raznovrstnost (živalske in rastlinske vrste
z njihovim genskim materialom), ekosisteme, del nežive narave (habitati, naravne
vrednote in tisti deli nežive narave in procesov, ki so soodvisni z živo naravo) in
!loveka z njegovim življenjskim okoljem (pri tem je posebej izpostavljena
oblikovana narava).
2.
»Narava – celotna živa narava ter materialne (talne) in podnebne osnove zanjo;
prvinska narava je površje Zemlje, kakršno se je izoblikovalo brez vplivov !loveka
v novejši razvojni dobi (pragozd, izvirne reke in druge vode, mo!virja in barja,
gorski svet, doline in hribovja), del te narave pa je naselil !lovek in si marsikaj
prilagodil svojim potrebam, to je oblikovana narava ali !lovekovo okolje, kulturna
krajina z naselji in številnimi dejavnostmi ter omrežji« (Lah, 2008, str. 242).
Lahova definicija narave je sestavljena iz uvodne definicije in razširjene razlage,
ki gradi na novih pojmih. V njej opisuje naravo kot celoto, ki je sestavljena iz
neokrnjenega in preoblikovanega dela. Kot v prvih dveh primerih lahko tudi v
tretjem primeru predpostavimo, da je bistveni pogoj v Lahovi definiciji narava kot
urejen sistem. Dani pojem lahko dolo!imo z opisom posameznih delov in njihove
povezanosti. Takšen opis predstavlja zadostni pogoj za definicijo pojma narave.
Sestavni deli celote oz. prvine te celote so: »živi organizmi (biosfera) in neživa
materialna osnova življenja (abiotske prvine: kamnine in tla – litosfera in
pedosfera; vode in ozra!je – hidrosfera in atmosfera)« (Lah, 2008, str. 242). Med
te sodi tudi !lovek s svojo preoblikovano naravo.
3.
»Narava – predstavlja fizi!ni svet skupaj z zakoni in silami, ki ga spreminjajo;
antropogeni vplivi in njihove posledice so izlo!eni iz sveta …« (Clark, 1985, str.
411).
11

Predstava o naravi kot urejenem sistemu predmetov, ki ima jasne medsebojne odnose, datira v
12. oz. 13. stoletje. To idejo izraža prispodoba, da se knjigo narave lahko bere in razume (Dolenc,
2007)
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Pri zgornji definiciji ni jasno, kaj natan!no obsega fizi!ni svet. Ali fizi!ni svet
predstavlja prvine žive in nežive narave. V vsakem primeru je jasno, da iz njega
izklju!uje !loveka in njegove vplive.
4.
»Naravo razumemo kot celoto vseh živih in neživih pojavov, ki niso !lovekovo
delo.« (ANL&DAF, v: Schreiner, 2005, str. 193).
Definicija izklju!uje iz celote živih in neživih pojavov prisotnost !loveka. Opis
predstavlja negativno definicijo, pri kateri je predmet definicije dolo!en z negacijo
njegovega nasprotja. Narava je vse tisto kar ni nenaravno (!lovekovo delo).
Izklju!enost !loveka in njegovega vpliva je zadostni pogoj za definicijo pojma.
Nujni pogoj pri dolo!anju pomena je lo!enost narave in !loveka. Bistvene
lastnosti pojma narave, ki jo imenuje celota, so: živi in neživi pojavi.
6.2 REZULTATI ANALIZE POJMA NARAVA
1. in 2. definicija pojma narava predpostavljata, da je narava urejen sistem, ki ga
lahko spoznamo pod pogojem, da poznamo njegove elemente in funkcijo. Iz 3. in
4. definicije ne moremo sklepati, ali ena!ita naravo z urejenim sistemom, zato
podrobnejša razprava ni mogo!a. Pojem narave tako dolo!ata dve ideji. Ideja o
istovetnosti celote narave z urejenim sistemom in ideja o naravi kot
samoohranjajo!em sistemu.
Zaradi (pre)majhnega nabora definicij pojma smo v analizo vklju!ili tudi kritiko
razli!nih definicij, ki izhajajo iz navedenih zadostnih in nujnih pogojev.
»Iz ZON lahko !utimo ali slutimo, da je z usodo narave povezana tudi naša lastna
usoda. Zato vznemirja, !e zakon ne odgovori na vprašanje, zakaj naj bi naravo
sploh ohranjali, ali !e trdi: ohranjanje narave = ohranjanje biotske raznovrstnosti
+ varstvo naravnih vrednot« (Anko, 2004). »… ohranjanje biotske pestrosti ni
istovetno z ohranjanjem vse narave« (Anko, 2000). Anko argumentira, da
redukcija narave na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote ne predstavlja
celote, ki jo imenujemo narava. V nasprotnem primeru bi nas ZON najbolj
zavezoval, da zavarujemo živalski vrt, kjer je raznovrstnost v danem prostoru
najve!ja. Isto kritiko redukcije najdemo pri Tarmanu (1994), kjer govori o redukciji
narave na preprost in !loveško obvladljiv sistem. »"e gledamo filozofijo znanosti,
potem je bila ta v preteklosti bolj celostna ali holisti!na, obravnavala je celoto.
Zadnja desetletja postaja redukcionisti!na. Težiš!e bioloških raziskav se seli v
laboratorije, ekosistemi mnogih raziskovalcev so sedaj modeli v ra!unalnikih.
Napake, ki so storjene, so posledica filozofije, da je 'celota' vsota delov. Zato
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Druga ugotovitev zgornje analize se nanaša na bistvene zna!ilnosti in lastnosti
narave. Anko opozarja na nevarnost prevelikega posploševanja, ki sledi iz
definicij, pri katerih narava obsega tudi !loveka skupaj z njegovim vplivnim
obmo!jem. »ZVO definira naravo kot celostnost materialnega sveta in sestav z
naravnimi zakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov in procesov. "lovek je
sestavni del narave. Ali so s tem mišljeni tudi !lovekovi vplivi na naravo
(antropogeni sistemi), zakon ne pove« (Anko, 2000). Slednja ugotovitev je
pomembna, ker lahko implicira ekološki relativizem. "e je !lovek s svojimi vplivi
sestavni del narave, ali to pomeni, da so degradacijski procesi in ostali negativni
vplivi, del narave? »Globalno uni!evanje biodiverzitete je posledica
preoblikovanja !loveške družbe iz ekosistemske v biosferno. Obstoj
ekosistemskega !loveka je v celoti odvisen od enega samega ekosistema,
biosferni tip !loveka pa zadovoljuje svoje potrebe z izkoriš!anjem celotne
biosfere« (Kryštufek, 1999).
Na podlagi kriterija družinske podobnosti je analiza definicij pokazala naslednje
bistvene lastnosti in zna!ilnosti narave:
1: živalske in rastlinske vrste z njihovim genskim materialom (del narave
predstavljajo vzorci v genskih bankah), ekosistemi, habitati, naravne
vrednote, neživa narava in procesi soodvisni z živo in neživo naravo,
!loveka (!lovekovo življenjsko okolje?), preoblikovana narava
2: živi organizmi (biosfera), del nežive narave, ki predstavlja materialno
osnovo življenja, !lovek, preoblikovana narava.
3: fizi!ni svet (zakoni in sile, ki ga spreminjajo) brez !loveka in njegovih
vplivov
4: živi in neživi pojavi, kjer ni razviden !lovekov vpliv.
Kriterij izbire nam omogo!a povezovanje vseh (bistvenih) zna!ilnosti narave v
skupno množico. "e upoštevamo najširšo množico, lahko ugotovimo, da so
sestavni deli narave: živa narava in neživa narava v vsej svoji razsežnosti, ki
presega planetarni prostor, ter !lovek. Protislovna situacija se pojavi pri !loveku
in njegovem življenjskem okolju. Nekonsistentno bi bilo lo!evati !loveka in
njegovo življenjsko okolje, ker je nemogo!e prišteti k naravi !loveka brez
njegovega okolja, ki mu zagotavlja preživetje. "lovek, ki je po svojem naravnem
bistvu biološko bitje, ima tako kot vse ostale vrste svojo ekološko nišo. Vrsta in
njeno življenjsko okolje sta soodvisni. Definiciji 1. in 2. definirata naravo kot
celoto, sestavljeno tudi iz !loveka in njegovega življenjskega okolja. Definiciji 3. in
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4. nedvoumno opredeljujeta naravo kot celoto, ki je sestavljena iz razli!nih in
hkrati nujno ne-antropogenih sestavinah.
"e izhajamo iz ideje o naravi kot urejenem sistemu, potem lahko opišemo
naravovarstvo s tistimi posegi, ki poskušajo z zavarovanjem biotske
raznovrstnosti in vzdrževanjem naravnega ravnovesja ohraniti celoto. "e pa
izhajamo iz ideje o naravi kot samoohranjajo!em sistemu potem lahko
predstavimo naravovarstveno strategijo kot tisto, ki poskuša v naravi prepoznati
intrinzi!no vrednost in na podlagi te ohraniti naravo kot celoto. Anko (2000) se ne
strinja z dolo!ili v ZON-u, ker ta ne upoštevajo vseh sestavin, iz katerih bi moral
biti sestavljen pojem ohranjanja narave. Med njimi manjka eti!ni, vrednostni vidik
in kar je po mnenju Anka (2000) nesprejemljivo, zakon ne vklju!uje vidika, da je
potrebno varovati naravo zaradi nje same. Namesto tega ZON opisuje naravo, iz
»katere zajemamo vsak dan za najosnovnejšo eksistenco« (Anko, 2004, str.
184).
6.3 ANALIZA POJMA OKOLJE
Pri dekompoziciji pojma okolje bomo analizirali pojem okolja in razli!ne kontekste,
v katerih se ta pojem pojavlja. Predmet našega zanimanja predstavljajo
samostalniška oblika pojma okolje in izbrane pridevniške oblike (npr. naravno
okolje, antropogeno okolje, geografsko okolje). Slednje bomo analizirali kot
samostojne definicije ali kot sinonime glede na vsebinski kontekst.
1.
ZVO ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za
trajnostni razvoj (medmrežje 7). V 3. !lenu ZVO je pojem okolje definiran kot »tisti
del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv !lovekovega delovanja«. Ostali
pojmi, ki so definirani v okviru ZVO, so: »1.3. Deli okolja so tla, mineralne
surovine, voda, zrak in živalske ter rastlinske vrste, vklju!no z njihovim genskim
materialom. Biotska raznovrstnost je biotska raznovrstnost po predpisih o
ohranjanju narave.«
Definicija pojma okolja v ZVO je povezana z definicijo pojma narave v ZONu. V
njenem vsebinskem kontekstu sta pomembni dve dolo!ili: »okolje je del narave«
in okolje je prostor »kamor seže !lovekov vpliv«. Drugo dolo!ilo ima celo najširši
obseg »kamor lahko seže !lovekov vpliv«. "eprav je v 3. !lenu ZVO okolje
definirano kot del narave, lahko na podlagi definicije (4. !len, def. 1.3.) sklepamo,
da je del okolja vsa živa narava (živalske ter rastlinske vrste skupaj z njihovim
genskim materialom) in neživa narava (zrak, tla, voda). Edina sestavina, ki je
sestavni del pojma narave (medmrežje 6) in ni sestavni del pojma okolje
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(medmrežje 7) je ekosistem. Pojem okolje je podrejen pojmu narava. Medtem ko
je !lovek s svojim vplivnim obmo!jem eden od sestavnih delov narave,
predstavlja v pojmu okolje njegov lasten del. Po ZVO je !lovekov vpliv tisti
dejavnik, ki oblikuje in ustvarja materialno prostorsko stvarnost, ki jo imenujemo
okolje. ZVO dolo!a naslednje nujne in zadostne pogoje pri definiciji pojma okolje:
z opisom vseh posledic !lovekovega delovanja lahko dolo!imo pojem okolja. Opis
antropogenega vpliva na naravo je torej zadostni pogoj za definicijo okolja. Pojem
vplivnega obmo!ja pa je nujni pogoj za definicijo okolja.
2.
»Okolje (environment) – prostor s prvinsko živo naravo, v katerem si je znaten del
okolja !lovek priredil za svoje življenje (kulturna krajina, kmetijstvo in gozdarjenje,
naselja, prometna in energijska omrežja idr.) ter razvil razne dejavnosti, zato
lo!imo naravo in v njej !lovekovo okolje z vsemi vplivi na naravo (najbolj vpliva na
podnebje, porabo naravnih virov, poselitev in gospodarjenje nasploh, vklju!no z
zdravju primernim življenjem in delom)« (Lah, 2008, str. 261).
3.
»Geografsko okolje (geographic environment) – v bistvu !lovekovo okolje,
spremenjena narava; lo!imo naravo (pokrajine z naravnim rastjem in živalstvom,
tudi puš!ave, skalovje in vode) ter preobraženi del narave, ki si jo je prilagodil
!lovek in si v njej ureja svoje objekte« (Lah, 2008, str. 179).
2. in 3. definicijo lahko obravnavamo povezano. Obe gesli (okolje, geografsko
okolje) sta iz istega slovarja, zato lahko predpostavimo konsistentnost pri njunem
opisu. Pojem geografskega okolja je vsebinsko podrejen pojmu okolja. To je
razvidno iz dekompozicije obeh pojmov. Medtem, ko je pri definiciji pojma okolja
potrebno zadostiti dvema zadostnim pogojema (definicija vsebuje opis vseh
posledic !lovekovega delovanja in opis bistvenih delov narave in njenih funkcij),
je potrebno pri definiciji pojma geografsko okolje zadostiti enemu zadostnemu
pogoju (opis vsebuje posledice !lovekovega delovanja). Slednje je razvidno iz
vsebine pojma geografsko okolje; »spremenjena narava«, »preobraženi del
narave«. V definiciji pojma okolje pa se pojavlja »narava«12 in »v njej !lovekovo
okolje«. "e analiziramo zadostne in nujne pogoje pri definiciji pojma geografsko
okolje (Lah, 2008) in pojma okolje (medmrežje 7), lahko ugotovimo, da sta pojma
sinonima, ker sta njuni vsebinski dolo!itvi istovetni in ker ju sestavljajo iste
bistvene lastnosti pojma. ZVO dolo!a vsebino kot obmo!je »kamor seže !lovekov
12

Pojem narava obravnavamo kot sinonim pojma naravno okolje, razen kjer iz danega konteksta
sledi druga!e.
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vpliv«, Lah pa kot obmo!je »spremenjene narave« in »preobraženega dela
narave«.
4.
»Geografsko okolje, materialna in prostorska stvarnost, ki jo kot dejavnika
njegovega preoblikovanja sestavljata naravno okolje in !loveška družba«
(Geografija, str. 119).
"etrta definicija predstavlja druga!no vsebinsko dolo!itev pojma in njegov obseg
kot tretja definicija. Pojem obsega naravno okolje in antropogeno okolje, dolo!a
pa ga njuno preoblikovanje. Zadostni pogoj za definicijo pojma predstavlja opis
posledic !lovekovega delovanja in opis bistvenih delov narave in njenih funkcij.
"eprav gre za isto geslo kot v tretji definiciji, nam dekompozicija pokaže, da je
pojem geografskega okolja, kot je definiran v !etrti definiciji, istoveten s pojmom
okolje iz druge definicije.
5.
»Okolje – (1) spl. geogr., pokr. ekol. prostor, ki s svojimi sestavinami omogo!a
življenje na Zemlji in vpliva nanj, (2) pokr. ekol. biotske in abiotske sestavine, s
katerimi je organizem v snovni, kemi!ni ali/in energijski povezavi […]« (Bufon in
drugi, 2005).
Definicija ponuja dve razlagi pojma in s tem dolo!a dva pomena. V prvem primeru
pojem obsega tiste sestavine žive in nežive narave, ki oblikujejo (omogo!ajo in
vplivajo) življenjske pogoje za vsa živa bitja na Zemlji. Z dekompozicijo lahko
pokažemo na sorodnost tega pomena s pomenom v drugi definiciji. Za njegovo
definicijo je potrebno izpolniti dva zadostna pogoja, ki bosta dolo!ila pomen obeh
njegovih sestavnih delov (antropogenega in naravnega okolja). Treba je dolo!iti
in opisati posledice !lovekovega delovanja in bistvene dele narave in njenih
funkcij. Druga in peta definicija (prvi pomen) pojma okolje sta skladni. Drugi
pomen pojma okolje v peti definiciji definira, da okolje dolo!ajo tiste biotske in
abiotske sestavine, s katerimi je organizem v »snovni, kemi!ni ali/in energijski
povezavi«. V tem primeru dolo!imo okolje z ekološko nišo13. Obseg ekološke
niše je manjši od obsega vplivnega obmo!ja. Dejstvo je, da snovno-energetska
izmenjava, ki poteka med !lovekom in njegovim življenjskim okoljem, predstavlja
nadzorovan proces, medtem ko vplivno obmo!je obsega nadzorovan in
nenadzorovan del življenjskega okolja. Obsega torej rabo naravnih virov in
posledice rabe naravnih virov, ki so lahko negativne ali pozitivne. Drugi pomen
pojma okolje dolo!a ekološka niša, ki predstavlja ožji krog !lovekovega
13

Ekološka niša je »vsota živih in neživih sestavin ali dejavnikov okolja, od katerih je odvisno
preživetje dolo!ene vrste pa tudi njena vloga v okolju.« (Tarman, 1992, str. 496).
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delovanja. Definicijo slednjega lahko dolo!imo !e predstavimo tiste biotske in
abiotske sestavine, ki !loveku omogo!ajo snovno-energetsko izmenjavo v
življenjskem okolju. To je zadostni pogoj, medtem ko je nujni pogoj definicije
predpostavka, da !lovekovo okolje predstavlja samo del njegovega vplivnega
obmo!ja. Prvi in drugi pomen se razlikujeta po obsegu, ne pa tudi po vsebini
pojma. Vsebino obeh pomenov bistveno dolo!a nujnost spreminjanja
življenjskega okolja.
6.
»Geografsko okolje s spl. geogr. splet za geografijo pomembnih
naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavov, prvin in procesov,
pomembnih za življenje ljudi PRIM.: biosfera, geosfera, lokalno okolje, planetarno
okolje, regionalno okolje« (Bufon in drugi, 2005).
Pojem dolo!a splet naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavov, ki so
pomembni za geografijo in življenje ljudi. Pojem geografsko okolje je opredeljen z
dvojnim pomenom, kot predmet geografskega raziskovanja in kot tisti stvarni del,
ki je pomemben za življenje ljudi. V tej opredelitvi se skrivata obe izhodiš!i, ki sta
predstavljeni v analizi pete definicije. Za življenje ljudi je pomembna snovnoenergetska izmenjava z njihovim življenjskim okoljem, ker so eksisten!no odvisni
od izmenjave. Za geografijo pa je poleg tega vidika pomembno tudi vprašanje
posledic, zaradi katerih se spreminja planetarno okolje. Zadostni pogoj za
definicijo zgoraj opredeljenega pojma predstavljata: (1) opis biotskih in abiotskih
sestavin, ki !loveku omogo!ajo snovno-energetsko izmenjavo v življenjskem
okolju in (2) opis vseh posledic !lovekovega delovanja. Medtem ko v peti definiciji
lo!ujemo oba pomena, sta ta dva združena pri opredelitvi pojma geografsko
okolje.
7.
»Okolje – celota vseh dejavnikov v življenjskem prostoru, ki odlo!ilno vplivajo na
živa bitja oz. so pod njihovim vplivom. V biološkem smislu (fiziološko o.) izraz za
svojsko, za življenje pomembno o. živalskih vrst, ki je zaznavno kot skupek
njihovih lastnosti in tako kot skupek njihovih u!inkov vpliva na vedenje
pripadnikov dolo!ene vrste. Tako kot živali so tudi rastline prilagojene na o., v
katerem živijo. Živi dejavniki o. so odsev številnih in raznolikih odnosov med
živimi bitji v dolo!enem življenjskem prostoru, npr. med spolnima partnerjema,
plenilcem in plenom, zajedavcem in gostiteljem ali med simbionti. V procesih
kroženja se mnoge snovi obnavljajo in se lahko ve!krat uporabijo. V vsakem
življenjskem o. se ohranja in vzpostavi biološko ravnotežje, ki se ne sme porušiti,
druga!e je preživetje živih bitij ogroženo; V širšem kulturno civilizacijskem smislu
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izraz za prostor, ki zagotavlja eksistenco !loveka, zato se mu je ta do dolo!enem
mere prilagodil, predvsem pa za tehni!nimi posegi umetno spremenjeno
življenjsko o., s !imer je nastala posebna vrsta umetnega ekosistema; ta je v
sodobnosti dobil kriti!ne razsežnosti. …« (Geografija, str. 353)
V sedmi definiciji je pomen pojma istoveten s pojmom geografsko okolje, kot je
definiran v šesti definiciji. Obsega vse dejavnike, ki vplivajo na živa bitja oz. so
pod njihovim vplivom (torej tako naravne kot antropogene), poleg tega pa hkrati
predstavlja pomen ekološke niše.
8.
»Okolje – kar nas obkroža; vsota vseh pogojev v okolici, v kateri eksistirajo
organizmi, skupina ali objekt (vklju!uje naravne pogoje, naravo, ki je
preoblikovana zaradi !lovekovih dejavnosti, in umetne pogoje)« (Clark, 1985).
Dekompozicija pojma okolje v osmi definiciji razkrije, da sta za dolo!itev pojma
potrebna isti zadostni in nujni pogoj kot v !etrti definiciji. Poleg tega opredelitev
vsebuje iste sestavine pojma.
6.4 REZULTATI ANALIZE POJMA OKOLJE
Zgornja dekompozicijska analiza podaja nekatere pomembne ugotovitve o
pomenu pojma okolje in pojma geografsko okolje. Ena od klju!nih nalog, ki se je
pokazala med analizo, je predstavljala iskanje sinonimov. Kdaj pojem okolje
pomeni isto kot pojem geografsko okolje in kakšen je pomen slednjega v
primerjavi z naravnim in antropogenim okoljem? Naloga, ki smo jo opravili, ni
nova. Že Radinja omenja, da iskanje novih oznak samo po sebi še ne pomeni
veliko, dokler gre za nove besede, a nespremenjene pojme (vsebino), torej za
sinonime (Radinja, 1974). Z dekompozicijo raziskali pomene in lo!ili sinonime.
Dolo!anje zadostnih in nujnih pogojev v definicijah nam je omogo!ilo razlikovanje
in primerjavo pomenov med pojmi.
Najpomembnejša ugotovitev izhaja iz razlikovanja okolja, ki je definirano kot
!lovekova ekološka niša, in okolja, ki je definirano kot !lovekovo vplivno obmo!je.
Razlikovanje med obema pomenoma vpeljujeta razli!na zadostna in nujna
pogoja. V prvem primeru lahko pojem okolje definiramo z opisom tistih abiotskih
in biotskih dejavnikov, ki omogo!ajo snovno-energetsko izmenjavo med !lovekom
in življenjskim prostorom. Nujni pogoj v tem primeru predstavlja predpostavka, da
okolje predstavimo kot koncept ekološke niše. Skladno z ekološkim spoznanjem,
da pri vsaki naravni vrsti obstaja korelacija med osebkom (vrsto) in sestavinami v
življenjskem prostoru. Na podlagi te soodvisnosti biotskih in abiotskih dejavnikov
lahko sklepamo, da ima vsaka vrsta svoj lasten prostor oz. svoje lastno
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življenjsko okolje. Planetarno okolje14 je torej razdeljeno na posamezne ekološke
niše oz. življenjska okolja.
Drugi pomen pojma okolje dolo!a !lovekovo vplivno obmo!je. V drugem primeru
lahko pomen pojma okolje definiramo kot tisto obmo!je, kjer so razvidne
posledice !lovekovega delovanja. Za razliko od prvega pomena je pri drugem
pomenu pojem okolja razširjen na vso tisto prostorsko stvarnost, kjer je mogo!e
zaznati, izmeriti !lovekov vpliv. Okolje torej ni tisti del življenjskega prostora, od
katerega je !lovek eksisten!no odvisen, ampak tisti del, ki ga !lovek s svojim
delovanjem sooblikuje.
Okolje predstavlja dve prostorski stvarnosti. V prvem primeru to stvarnost definira
!lovekova odvisnost od danih pogojev. V drugem primeru pa stvarnost definira
odvisnost okolja od pogojev, ki jih oblikuje !lovek. Na podlagi dveh razli!nih
pogojev, ki sta potrebna za definicijo pojma in ki prispevata razli!no vsebino,
lahko ugotovimo, da sta oba vidika konsistentno predstavljena samo v peti
definiciji. V šesti in sedmi definiciji sta oba zadostna pogoja združena v isti
definiciji, kar ni konsistentno. Zanimiv primer predstavljajo druga, !etrta in osma
definicija, kjer sta za dolo!itev pojma okolja potrebna dva pogoja: opis obmo!ja,
kjer so razvidne posledice !lovekovega delovanja, in opis narave kot urejene
strukture. Oba zadostna pogoja sta konsistentna in nakazujeta pojmovanje okolja
v njegovi najširši prostorski stvarnosti, ki jo lahko razdelimo na naravno okolje in
antropogeno okolje.
Pregled posameznih definicij na podlagi nujnih pogojev pokaže:
- Def. 1: okolje je !lovekovo vplivno obmo!je
- Def. 2: okolje je !lovekovo vplivno obmo!je in naravno okolje
- Def. 3: geografsko okolje je !lovekovo vplivno obmo!je
- Def. 4: geografsko okolje je !lovekovo vplivno obmo!je in naravno okolje
- Def. 5: (1) okolje je !lovekovo vplivno obmo!je
(2) okolje je !lovekova ekološka niša
- Def. 6: geografsko okolje je !lovekovo vplivno obmo!je in !lovekova ekološka
niša
- Def. 7: okolje je !lovekovo vplivno obmo!je in !lovekova ekološka niša
Analiza na podlagi kriterija družinske podobnosti ni bila smiselna zaradi pojmovne
zmede. Pojma okolje in geografsko okolje lahko zaradi skupnega nujnega pogoja
vsebujeta iste sestavine (definiciji 1. in 3.). In obratno: oba pojma okolje lahko

14

Tisto, kar nas obdaja; okolje, pojmovano v najširšem pomenu – kot ga dolo!a SSKJ (1998)
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zaradi razli!nega nujnega pogoja vsebujeta razli!ne sestavine (definiciji 5-1. in 52.).
Na podlagi analize in širšega strokovnega diskurza bomo v okviru dane razprave
upoštevali naslednje smernice pri rabi strokovnih pojmov:
- antropogeno okolje ozna!uje !lovekovo vplivno obmo!je in/ali !lovekovo
ekološko nišo
- geografsko okolje je celota sestavljena iz naravnega okolja in
antropogenega okolja (!lovekovo vplivno obmo!je)
- okolje (v najširšem prostorskem smislu) je naravno okolje, katerega del je
antropogeno okolje (!lovekova ekološka niša)
Ugotovitev je konsistentna z nekaterimi drugim strokovnimi opredelitvami. Že
Ileši! (1973) ugotavlja, da pojem geografskega okolja nikakor ni enostavno
istoveten s pojmom naravnega okolja. Pri tem omenja dva razloga: preoblikovano
naravno okolje in antropogeno ali tehnogeno okolje. V obeh primerih gre za
prvine, ki v življenjskem prostoru predstavljajo eksisten!ne pogoje za preživetje.
"e !lovek v okolju nima od !esa živeti, to ni ve! okolje (Ileši!, 1973). Plut se
strinja z Vrišerjem (2002) in Ileši!em (1973), da neodvisno od dejstva, da
predmet geografije pojmujemo kot zemeljsko površinsko sfero, geosfero,
pokrajino ali geografsko okolje, so v vseh navedenih pojmih zajete tako prirodne
kot antropogene sestavine. »Vsem je skupno poudarjanje kompleksnega,
sinteznega ali integracijskega pristopa k razumevanju ve!plastnosti prostorskih
pojavov in procesov. Celovit pristop postaja zaradi vse ve!je vloge !loveštva kot
preoblikovalca geografskega okolja neobhoden za preživetje in napredek
!loveštva« (Plut, 1998, str. 9).
Peterlin navaja, da je s pojavom nove pojmovne zveze »varstvo okolja« postalo
jasno, da gre za preživetje (Peterlin, 1990). »Jasno je, da je varstvo okolja
pomembno, !eprav si nismo edini, kaj sodi v pojem okolje, kaj je ogroženo in kaj
moramo varovati« (Peterlin, 1990, str. 53). "eprav se je pojem varstva okolja
pri!el uporabljati že zgodaj, kljub skupnim izrazom varstvo okolja nima niti enotne
niti osnovne terminologije (Radinja, 1974). "loveška družba se soo!a s strukturno
novim in kvalitetno širšim ter bolj kompleksnim okoljem, v katerem niso
pomembne samo prirodne in družbene zakonitosti ampak tudi skupne razvojne
zakonitosti kot celote, zato Radinja (1974) predlaga rabo pojma varstvo okolja v
najširšem pomenu (geografsko, !lovekovo, življenjsko) z njegovimi prirodnimi in
antropogenimi sestavinami vred vklju!no s smotrnim urejanjem in preurejanjem
tega okolja. Sodoben vpogled v celostno varovanje geografskega okolja ponuja
Plutovo razmišljanje o varovanju. »Geografija obravnava geografsko okolje kot
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splet naravnih pojavov in antropogenih elementov v prostorski stvarnosti, v
katerem veljajo tako naravne kot družbene zakonitosti razvoja, ki jih je potrebno
upoštevati pri varovanju (geografskega) okolja« (Plut, 1998, str. 9). Temeljna
na!ela varstva geografskega okolja so: sanacija degradiranih pokrajin in
pokrajino tvornih sestavin, prepre!evanje nastajanja novih virov in obmo!ij
onesnaževanja, smotrno gospodarjenje z naravnimi (okoljskimi) viri, sonaravni
gospodarski razvoj in pokrajinska raba v okviru omejitev geografskega okolja,
trajno ohranjanje narave, naravnih virov in pokrajinske raznovrstnosti za bodo!e
generacije (Plut, 1998). Slednjo ugotovitev lahko interpretiramo z vidika analize
pojma okolje kot varovanje antropogenega okolja (!lovekova ekološka niša +
!lovekovo vplivno obmo!je) in naravnega okolja.

OHRANJEVANJE NARAVE

VAROVANJE NARAVNIH VIROV
OHRANJANJE IN
IZBOLJŠEVANJE
KAKOVOSTI
GEOGRAFSKEGA
OKOLJA

VAROVANJE POKRAJINSKE RAZNOVRSTNOSTI

OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠ"INE

Vir: D. Plut, 1998

Slika 12: Ožje in širše pojmovanje varstva geografskega okolja

Cilj varovanja okolja za razliko od varovanja narave bistveno dolo!a iskanje
ravnotežja med dvema nasprotnima dejavnostima. Na eni strani imamo
uskladitev med razvojem kot spreminjevalno, za okolje praviloma rušilno
dejavnostjo, na drugi strani poznamo varstvo kot zadrževalno, razvoju upirajo!o
se, nasprotno dejavnostjo (Ogrin, 1995).
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6.5 REKONSTRUKCIJA POJMA OKOLJSKA TRAJNOSTNOST
Analiza pojmov narava in okolje je razkrila ve!pomenskost obeh pojmov. S
pomo!jo nujnih pogojev (poglavji 6.2 in 6.4) lahko dolo!imo razmerja med obema
pojmoma na naslednji na!in:
Preglednica 2: Razmerja med pojmom okolje in pojmom narava
a. Narava je samoohranjajo! sistem.
Okolje je !lovekova ekološka niša.
b. Narava je samoohranjajo! sistem.
Okolje je !lovekovo vplivno obmo!je.
c. Narava je urejen sistem.
Okolje je !lovekova ekološka niša.
d. Narava je urejen sistem.
Okolje je !lovekovo vplivno obmo!je.

Analiza na podlagi družinske podobnosti dokazuje, da vsebina pojma »narava kot
urejen sistema« (c. in d.) predstavlja reducirano celoto, vendar se ta z
raziskovanjem »narave kot samoohranjajo!ega sistema« (a. in b.) dopolnjuje in
spreminja. "eprav pri raziskovanju izhajamo iz predpostavke, da je narava urejen
sistem, moramo pri njenem varovanju izhajati iz predpostavke o njeni celoti
(Tarman, 1994). "lovek ima v tej celoti dvojno vlogo in temu primerno moramo
obravnavati tudi njegovo življenjsko okolje. Po mnenju Tarmana (1992) ni
razloga, da ne bi obravnavali !loveka isto kot ostale naravne vrste, torej kot del te
celote. "e sledimo tej predpostavki, lahko ugotovimo, da ima !lovek tako kot
ostale naravne vrste svojo ekološki nišo, ki predstavlja del celote (a. in c.). Po
mnenju Kirna (2004) pa moramo !loveka obravnavati tudi globalni ekološki
dejavnik, ki je spri!o obsega svojega delovanja na planetu postal primerljiv z
naravnimi silami. Zaradi obsega in globine preoblikovanja moramo !lovekovo
življenjsko okolje obravnavati širše; torej kot !lovekovo vplivno obmo!je (b. in d.).
Vsa štiri razmerja implicirajo dve razli!ni podobi celote planetarnega življenjskega
okolja. Razmerji a. in c. predstavljata ekološki opis sveta. Opis izhaja iz korelacije
med osebkom in njegovim življenjskim okoljem v prostoru. Življenjsko okolje
osebka torej ni isto kot življenjski prostor. Po mnenju Tarmana (1992), ki navaja
Haecklovo definicijo ekologije kot »znanost o razumevanju in prou!evanju
odnosov med organizmi in njihovim okoljem«, so v te odnose vklju!eni vsi
organizmi, torej tudi !lovek. Ekološka zakonitost, ki povezuje osebek oz. vrsto z
njenim življenjskim okoljem, predstavlja visoko stopnjo generalizacije, zato jo
moramo v najve!ji možni meri upoštevati tudi pri !loveku. Razmerja med
organizmom in njegovim neživim in živim okoljem opisuje Eltonova ekološka niša,
ki je specifi!na za dolo!eno vrsto (Tarman, 1992, str.13). Njeno definicijo lahko
zapišemo v skrajšani obliki: ekološka niša = bivališ!e + poklic vrste (Tarman,
1979). Poleg bivališ!a, ki predstavlja materialno prostorsko stvarnost, je del
osebkovega življenjskega okolja tudi poklic vrste. Poklic je funkcionalen odnos
vrste do dejavnikov okolja (Tarman, 1994). "lovek je po svojem naravnem izvoru
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biološko bitje, zato lahko skladno z ekološkimi spoznanji definiramo !lovekovo
življenjsko okolje kot tisti segment stvarnega sveta, kjer so dani pogoji za njegovo
preživetje. Ekologija definira tisti del stvarnega sveta, ki ga lahko imenujemo
življenjsko okolje vseh vrst, kot biosfero15. "lovekovo življenjsko okolje oziroma
!lovekova ekološka niša predstavlja sestavni del biosfere. "e v izhodiš!e
raziskovanja življenjskega prostora apliciramo ekološka spoznanja, potem velja
ena!ba: življenjski prostor = biosfera (!lovekova ekološka niša je njen del). Na
sliki 13 je prikazano razmerje med !lovekovo ekološko nišo in biosfero.
"lovekova ekološka niša predstavlja sestavni del oz. podmnožico biosfere.
Svet

narava
(samoohranjajo!
sistem)

narava
(urejen
sistem)

!lovekova
ekološka
niša

!lovek
(preoblikovanje, ohranjanje)
Slika 13: "lovekova ekološka niša kot del celote

Razmerje d. predstavlja geografski opis sveta kot geografskega okolja. Geografija
zaradi svojstvenega povezovalnega položaja v sistemu znanosti pojmuje
planetarno okolje na celovit na!in, ki obsega tako prirodne kot antropogene
sestavine (Ileši!, 1979; Vrišer, 2002; Plut, 1998). »Z razvojem !loveštva in
tehnike se vezi med naravo in družbo niso zrahljale, temve! so postale celo
tesnejše, bogatejše in bolj vsestranske« (Plut, 1998, str. 7). Pojem (planetarnega)
okolja obsega: naravno okolje, antropogeno preoblikovano naravno okolje
(obdelovalne površine, gojeni gozd, urejen vodne razmere) in pretežno
antropogeno ali tehnogeno okolje (mesta, industrijski obrati) (Ileši!, 1979). Tem
trem prepletenim vidikom lahko dodamo še !etrtega: družbeno okolje (družinsko,
15

Biosfera ali ekosfera je del površja in atmosfera Zemlje, kjer so živi organizmi (Lah, 2008)
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šolsko, univerzitetno, podjetniško, politi!no, mednarodno itd.) (Kirn, 2004). "e
postavimo geografsko okolje kot izhodiš!e za raziskovanje celote življenjskega
sveta, potem lahko zapišemo: življenjski prostor = naravno okolje + antropogeno
okolje.

Svet

naravno
okolje
(narava kot
urejen sistem)

preoblikovano
naravno okolje

antropogeno
okolje

!lovek
(preoblikovanje, ohranjanje)
Slika 14: "lovekovo življenjsko okolje sooblikuje celoto

Slika 14 prikazuje prostorsko kompleksnost in sinergijo sou!inkovanja med
antropogenimi in naravnimi sestavinami življenjskega prostora. V tej
kompleksnosti predstavlja !lovekovo življenjsko (antropogeno) okolje osen!en del
(!lovekovo vplivno obmo!je in !lovekova ekološka niša), naravno okolje
predstavlja naravo kot urejen sistem, medtem ko pojem geografsko okolje
predstavlja unijo naravnega in antropogenega okolja. Takšen koncept
življenjskega prostora implicira tudi pokrajinska ekologija. Slika 15 prikazuje
celoto, ki jo imenuje eko-sfera, njen najmanjši ekosistemski del pa z izrazom
ekotop (Naveh, Lieberman, 1994).
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GEO-SFERA

EKOTOPI
urbanih in
industrijskih tehno
ekosistemov

BIO-SFERA

TEHNO-SFERA

EKOTOPI
pol-kmetijskih in
kmetijskih bioekosistemov

EKOTOPI
podeželskih
in primestnih tehno
ekosistemov

GEO-SFERA

pokrajine

EKOTOPI
naravni in
polnaravnih bioekosistemov

grajen

odprt

pokrajine

EKO-SFERA

EKO-SFERA
Vir: Naveh in Lieberman,1994

Slika 15: Koncept celote poimenovane »eko-sfera« v pokrajinski ekologiji

Kot je razvidno iz slike 15 avtorja razlikujeta med tehno-ekosistemi in bioekosistemi. V okviru naše razprave je pomemben odnos med obema. Tehnoekotopi skupaj z biološkimi biotopi oblikujejo življenjski prostor na planetu, vendar
z vidika funkcije in strukture niso integrirani v dano celoto, ampak celo
predstavljajo nasprotje sistemu Gaie kot celote, ki se sam upravlja (Naveh in
Lieberman, 1994). Zato avtorja predlagata novo ime za celoto, to je eko-sfera. Iz
geografskega in pokrajinsko ekološkega opisa lahko izpeljemo, da pojem narave
ne izhaja iz narave kot samoohrajajo!ega sistema ampak iz narave kot urejenega
sistema. Argument izhaja iz ugotovitve, da pri geografskem in pokrajinsko
ekološkem opisu !lovek skupaj z naravo oblikuje novo celoto. Torej !lovek
(!lovekovo življenjsko okolje) ni preprosto del celote, ki je v primeru a. in c.
predstavljena kot narava oz. samoohranjajo! sistem, ampak skupaj z naravo
(naravnim okoljem), ki ga identificiramo kot urejen sistem, sestavlja celoto.
Razmerje b. vzpostavlja povezavo med okoljem (kot !lovekovim vplivnim
obmo!jem) in naravo (kot samoohranjajo!im sistemom). Na podlagi navedenega
razmerja obravnavamo oba opisa kot dopolnjujo!a. Torej geografski opis sveta
povezuje z ekološkim opisom pojem narave kot samoohranjajo!ega sistema.
Ekološki opis povezuje z geografskim opisom pojem okolja kot !lovekovega
vplivnega obmo!ja.
V nadaljevanju naloge bomo obravnavali pojem okolja kot sinonim za
antropogeno okolje (!lovekova ekološka niša in !lovekovo vplivno obmo!je) in
pojem narave kot urejen sistema oz. kot samoohranjajo! sistem.
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7 MODELI TRAJNOSTNO SONARAVNEGA RAZVOJA
Zaradi rabe pojmovne zveze šibka in mo!na sonaravnost ne moremo obravnavati
pojma trajnostnost kot monoliten pojem. Ugotovimo, da obstajajo razli!ne stopnje
oz. modeli trajnostno (sonaravnega) razvoja. Skrajni antropocentri!ni pogled na
naravo/okolje pojmuje bogastvo narave zgolj z vidika prispevka k oskrbi !loveštva
z dobrinami in storitvami. Na drugi strani pa skrajni ekocentri!ni vidik vrednotenja
narave pojmuje njeno vrednost samo po sebi (Baker, 2006). Glede na postopnost
udejanjanja koncepta trajnostnosti so klju!ni pristopi oziroma razvojni modeli, ki
odražajo razli!en obseg prisotnosti antropocentri!nega ali ekocentri!nega
vrednostnega sistema: kontrola onesnaževanja, šibka sonaravnost, mo!na
sonaravnost in sonaravno idealen model razvoja (Baker, 2006).
Preglednica 3: Modeli trajnostno sonaravnega razvoja
Razvojni model
Idealni (ekocentri!ni)
model

Mo!na sonaravnost

Šibka sonaravnost

Kontrola
onesnaževanja

Tip razvoja
- narava kot vrednost sama po sebi
- biofizikalno uravnotežen razvoj
- naravnih virov ni mogo!e nadomestiti
- zadovoljevanje potreb, ne pa želja
- ohranjanje kriti!nega naravnega kapitala in
biodiverzitete
- kvalitativni razvoj in princip previdnosti
- prehod od rasti k nematerialnim vidikom
razvoja
- nujnost razvoja Tretjega sveta
- narava kot vrednost sama po sebi
- biofizikalno uravnotežen razvoj
- zamenjevanje naravnega kapitala z
ustvarjenim
- reciklaža
- celoten življenjski krog produkta
- narava kot uporabna vrednost
- izkoriš!anje naravnih virov
- eksponen!na, tržno vodena rast

Politika udejanjanja
- decentralizacija institucij
- prioriteta okoljski politiki
- ekološka modernizacija
proizvodnje, zelene tehnologije
- demokrati!no sodelovanje
javnosti, odprtost do alternativ
- integracija okoljskih na!el v
sektorske politike
- ozelenjeni izra!uni stroškov in
koristi

- pristop od zgoraj navzdol
- pristop k reševanju
onesnaževanja tudi na izvoru
- mešane kapitalsko-delovne
intenzivne tehnologije
- princip na »koncu pipe«
- kapitalsko intenzivne tehnologije

(Vir: Baker, 2006)

»Za udejanjenje trajnostnega koncepta je potreben premik od pretežno
antropocentri!nega pojmovanja geografskega okolja, ki ni (ve!) zgolj arena
gospodarstva in bivalno okolje !loveka, ima tudi ekosistemski, varovalni pomen,
njegova kakovost in delovanje sta pomembna za trajno ohranjanje eksisten!nih
pogojev za !loveštvo in tudi za druge vrste.« (Plut, 2008b, str. 9) Namesto
eti!nega izhodiš!a pri dolo!itvi stopnje trajnostnosti oz. sonaravnosti dolo!enega
razvojnega modela, predlagamo uporabo epistemološkega izhodiš!a. Slednji
izhaja iz razli!nih razmerij med pojmom okolje in pojmom narava. V tem primeru
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dolo!a tip razvoja ve!pomenskost med obema pojmoma. Razli!ne vsebine pojma
okolje in pojma narava uvajajo razli!na razmerja. Na podlagi teh izpeljujemo
razli!na izhodiš!a.
Nesonaravni vidik (kontrola onesnaževanja) zanemarja tako okoljske kot naravne
sestavine planetarnega življenjskega prostora. Narava, naravni viri in kvalitativne
sestavine okolja so zreducirane na uporabno vrednost. Vidik šibke trajnostnosti
izhaja iz okoljske trajnostnosti, ki jo dolo!ata narava kot urejen sistem in
!lovekovo vplivno obmo!je. Ve!jo skladnost razvojne paradigme s konceptom
trajnostnosti predstavljajo poskusi v smeri prilagajanja (zmanjševanje
!lovekovega vplivnega obmo!ja na raven ekološke niše (nosilnost okolja) znotraj
narave kot urejenega sistema. Oba poskusa lahko obravnavamo kot vidika
mo!ne sonaravnosti. Idealni razvojni model izhaja iz razmerja med !lovekovim
življenjskim okolje, ki je enak ekološki niši oz. prilagojen nosilnosti okolja in med
naravo kot samoohranjajo!im sistemom.
Preglednica 4: Razvojni modeli z vidika razmerja med okoljem in naravo
Razvojni model

Tip razvoja

Idealni (ekocentri!ni)
model

- narava kot vrednost sama po sebi
- biofizikalno uravnotežen razvoj
- naravnih virov ni mogo!e nadomestiti
- ohranjanje kriti!nega naravnega kapitala
in biodiverzitete
- kvalitativni razvoj in princip previdnosti
- prehod od rasti k nematerialnim vidikom
razvoja
- biofizikalno uravnotežen razvoj
- zamenjevanje naravnega kapitala z
ustvarjenim
- reciklaža
- celoten življenjski krog produkta
- narava kot uporabna vrednost
- izkoriš!anje naravnih virov

Mo!na sonaravnost

Šibka sonaravnost

Kontrola
onesnaževanja

Razmerje med antropogenimi in
naravnimi sestavinami
narava = samoohranjajo! sistem
okolje = !lovekova ekološka niša
narava = urejen sistem
okolje = !lovekova ekološka niša

narava = urejen sistem
okolje = !lovekovo vplivno obmo!je

okolje Ø
narava Ø
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8 RAZVOJNI IN VARSTVENI VIDIK PRI TRAJNOSTNO
SONARAVNEM UPRAVLJANJU Z VODAMI
Iz zakonodaje je razvidno, da je snovno-energetska izmenjava med !lovekom in
vodo zelo vsestranska. Trajnostno sonaravno upravljanje obsega razli!ne rabe
površinskih voda pore!ja (Dingman, 1994, v Plut, 2000): hidroenergija, prenos in
obdelava odpadne vode, ribe in naravni habitati, rekreacija, estetsko vrednotenje,
termoenergetsko ohlajevanje, namakanje, poraba v gospodinjstvu, industrija,
storitve, živinoreja in rudarstvo. Trajnostno upravljanje z vodami nam nalaga, da
pri vprašanjih o obliki gospodarjenja dajemo prednost varovanju pred
gospodarjenjem oziroma da o gospodarjenju razmišljamo v okviru priložnosti in
omejitev trajnostnosti voda. Vprašanje o obliki gospodarjenja z vodami bo zato v
prihodnosti predvidoma odvisno od dveh smernic (Hladnik, 1998):
- stopnjujo!e rabe vode, (ob)vodnega prostora,
- težnje po zavarovanju vedno ve!jih obmo!ij (ob)vodnega prostora (vidik
varovanja koli!ine, kvalitete vode, biološke pestrosti in doživljajskih
kvalitet).
Vodovarstveni in vodnogospodarski vidiki izražajo zahtevo po integriranem
na!rtovanju na nivoju pore!ja (slika 16). Ti se nanašajo na vode kot naravni
življenjski prostor ter vode kot del !lovekovega življenjskega prostora. Z
vodnogospodarskega vidika se omenjajo vodni viri in pore!je, v zvezi z
vodovarstvenim pa (ob)vodni ekosistemi in hidrološki krog.
Vodni viri so povezani z razli!nimi pojavnimi oblikami vode ter njenimi biotskimi in
abiotskimi dejavniki. Z vidika trajnostnosti voda je treba zagotoviti dovolj vodnih
virov za potrebe !loveka ne da bi pri tem ogrozili ekološko ravnovesje v okolju.
Zato obravnavamo vodne vire (pomemben segment !lovekovega življenjskega
prostora) hkrati kot vodne ekosisteme (pomemben del naravnega življenjskega
prostora).
Pore!je je ozemlje, obdano z razvodnico, ki oddaja vodo v posamezno reko
(Radinja, 1999). "eprav pore!je kot prispevno obmo!je dolo!ajo abiotski
dejavniki (koli!ina in dinamika gibanja vode), sta vanj integrirana tudi ekološki
pomen in !lovekov vpliv. V njem so nelo!ljivo povezani vodni in obvodni
ekosistemi. Ta prostor je pomemben, ker je nosilec (Hladnik, 1998):
- evolucijskega pomena: (ob)vodni ekosistemi so najbolj dinami!ni
prostorski sistemi in eden od poglavitnih prostorotvornih dejavnikov;
- ekološkega pomena: (ob)vodni prostor je v slovenskem prostoru eden od
dveh nosilcev najve!je strukturne in biološke raznolikosti in s tem
prvovrstni rezervat bio-sfere;
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gospodarskega pomena: poleg vodnih virov je za širši obvodni prostor
zna!ilna raba ostalih virov (npr. prostor za poselitev, turizem, kmetijskopoljedelske površine …).

Hidrološki krog ali planetarno kroženje vode je sklenjeno kroženje vode skozi vse
!lene geosfere (litosfero, pedosfero, biosfero, atmosfero in hidrosfero) (Radinja,
1999). Hidrološki krog je skupaj s son!no energijo gonilna sila primarne biološke
produkcije, ki je temeljna za planetarno pridelavo hrane (Jones, 1997, v Plut,
2000). Voda kot prvobitni vir življenja ima svoj izvor v hidrološkem krogu.
na!elo integritete

hidrološki krog

pore!je - vodni in obvodni
ekosistemi

vodni ekosistemi
vodni viri
narava kot
samoohranjajo!
sistem

!lovekova ekološka
niša

narava kot urejen
sistem

!lovekovo vplivno
obmo!je

vode

trajnostno sonaravno
upravljanje z vodami
(varstvo, razvoj)
Slika 16: Na!elo integritete v vodnem okolju

Iz slike 16 so poleg razli!nih vidikov vode, ki nam razkrivajo domeno
vodovarstvenega in vodnogospodarskega delovanja, razvidna tudi razmerja med
naravo in !lovekom, med naravnim prostorom in !lovekovim življenjskim
prostorom. Z vidika ekološkega koncepta lahko predstavimo !lovekov življenjski
prostor kot ekološko nišo. Slednjo opišemo s pomo!jo koncepta nosilnost okolja.
Ta predstavlja objektivno sonaravno smernico, ki daje okvir materialni dejavnosti
dolo!enega obmo!ja. Za !loveško populacijo je nosilnost okolja maksimalna
stopnja porabe naravnih virov in proizvodnja odpadkov in emisij, ki je lahko
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globalno in regionalno dolgotrajna brez poslabševanja ekološke integritete in
produktivnosti (Plut, 2005, str. 73–74). V okviru ekološke niše obravnavamo vode
kot vodne vire. Ker pa !lovek nastopa kot globalni ekološki dejavnik, je treba v
obravnavo vklju!iti tudi veliko širši prostorski koncept, to je !lovekovo vplivno
obmo!je. "lovekovi negativni vplivi na planetarno kroženje vode so tako veliki, da
postavljajo pod vprašaj obnovljivost vodnega vira.
Vode pa niso samo pomemben del !lovekovega življenjskega prostora, ampak so
tudi pomemben del naravnega življenjskega prostora. Predstavljajo vodne
ekosisteme in tvorijo planetarni vodni krog. Vodni ekosistemi in vodni krog imata
skupni imenovalec in sicer pri obeh so – na nelo!ljiv na!in – povezani biotski in
abiotski dejavniki. Vode obravnavamo z vidika narave kot urejenega ekosistema
in kot samoohranjajo!ega sistema (obnovljiv naravni vir). To dokazuje tudi
ekosistemski pristop, ki namesto maksimalnega donosa in celo namesto
trajnostnega donosa vira postavlja za cilj ugoden u!inek za ekosistem (Globevnik,
2008). Pri tem dopuš!a možnost nevednosti, zato je nujno, da varujemo vodne
ekosisteme v njihovem najširšem aspektu, torej kot prvobitni naravni vir, ki poraja
življenje. Ker vsi podatki ve!inoma niso na voljo oz. ker je kompleksnost teh
razmer zelo velika, stroka izhaja iz poznavanja klju!nih vodilnih sil in procesov
(Globevnik, 2008), zato vodne ekosisteme obravnavamo kot urejen ekosistem. V
njem dolo!imo klju!ne vrste in procese. Kompleksnost se pove!uje s prehajanjem
od vodnih virov preko vodnih ekosistemov do vodnega kroga.
Sonaravno upravljanje z vodnimi viri izhaja iz potrebe po biološko in pokrajinsko
optimalnem odvzemu vode za !lovekovo rabo in minimalnem obremenjevanju z
odpadnimi vodami v okviru samo!istilnih sposobnosti (Plut, 2000, str. 269).
Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri obsega razli!ne ukrepe, ki
omogo!ajo primerno vodno oskrbo (danes in v prihodnje) z ozirom na zaš!ito
vodnih (in z njimi povezanih obvodnih) ekosistemov. V procesu prehoda iz
paradigme rasti v trajnostno paradigmo razvoja lahko razberemo razli!ne stopnje
razvoja oziroma razvojne oblike. Te razlikujemo na podlagi manjše ali ve!je
sonaravnosti – na podlagi manjšega ali ve!jega upoštevanja naravnih/okoljskih
danosti (preglednica 5).
Preglednica 5: Razvojni modeli z vidika razmerja med okoljem in naravo
Razvojni model
Idealni (ekocentri!ni)
model

Mo!na sonaravnost

Razvojne zna!ilnost
- voda kot enkraten in neponovljiv vodni
pojav, ki ga ni mogo!e stati!no
obravnavati
- voda kot hidrološka vrednota
- integralno upravljanje z vodnimi viri

Razmerje med antropogenimi in
naravnimi sestavinami
narava = samoohranjajo! sistem
okolje = !lovekova ekološka niša

narava = samoohranjajo! sistem
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Šibka sonaravnost

Kontrola
onesnaževanja

- reciklaža odpadne vode
- samoomejevanje pri dnevni porabi vode
- usklajena raba energetskega potenciala
vodnih virov
- usmerjena urbanizacija
- nadzor nad imisijami in emisijami
- naravne ekoremediacije
- !iš!enje odpadne vode
- gradnja akumulacij za potrebe namakanja
in rabo energetskega vodnega potenciala
- maksimalna oskrba
- nadzor nad imisijami
- regulacija re!nih strug in melioracija
- ekonomska vrednost vode
- izraba vodnih virov
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okolje = !lovekova vplivno obmo!je

narava = urejen sistem
okolje = !lovekovo vplivno obmo!je

okolje Ø
narava Ø

Nesonaravno upravljanje z vodami (kontrola onesnaževanja) izhaja iz ekonomske
oz. uporabne vrednosti vodnih virov. Raba vodnih virov ni prilagojena, zato
pogosto prehaja v prekomerno izrabo naravnega vira. Onesnaževanje ogroža
tako vodne vire kot vodne ekosisteme, torej antropogeno in naravno življenjsko
okolje.
Šibko sonaravno upravljanje z vodami izhaja iz nadomeš!anja naravnega
kapitala z gospodarskim oz. socialnim kapitalom. Primer je raba vodnega
energetskega potenciala namesto varovanja teko!ega ekosistema. Vodni in
obvodni življenjski prostor je podrejen vodnogospodarskemu vidiku pred
vodovarstvenim vidikom. Slednji je osredoto!en na »popravo škode«. "lovek ne
deluje v okviru nosilnosti svojega življenjskega okolja pa! pa v okviru vplivnega
obmo!ja. Vodne ekosisteme (urejen sistem) obravnava z vidika klju!nih vrst in
procesov, njihovo varovanje pa kot nujen pogoj za lastno preživetje.
Mo!no sonaravno upravljanje z vodami izhaja iz ohranjanja kriti!nega naravnega
kapitala in biodiverzitete. Pri tem namenja prednost vodovarstvenemu vidiku pred
vodnogospodarskim. Pri slednjem upošteva dosledno tiste rešitve, ki zagotavljajo
rabo vodnih virov v okviru zmogljivosti okolja (obnovljivosti vodnih virov). Pri
vodovarstvenih in vodnogospodarskih rešitvah dopuš!a možnost nevednosti,
zato (ob)vodne ekosisteme obravnava širše in ne samo z vidika klju!nih vrst in
procesov. Svojo razvojno strategijo gradi tudi na samoomejevanju.
Idealno sonaravno upravljanje z vodnimi viri predstavlja razvoj, ki pri snovnoenergetski izmenjavi med !lovekom in vodami ostaja v mejah nosilnost okolja. Pri
tem obravnava vodo kot vrednoto in kot naravni vir, ki ga ni mogo!e nadomestiti.
Model idealnega sonaravnega upravljanja izhaja iz razmerja kulturni !lovek –
(so)naravno življenje.
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9. PRIMER PORE"JA REKE IŠKE
9.1 FIZI"NOGEOGRAFSKI IN DRUŽBENOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI V
PORE"JU
Reka Iška je 29 km dolg vodotok. Na svoji poti od izvira na Bloški planoti do izliva
v Ljubljanico pri "rni vasi, premaga višinsko razliko 490 m, natan!neje iz 780 m
n. v. na 288 m n. v. Najbolj slikovit podatek predstavlja informacija o njenem
povpre!nem padcu. Na 17 km dolgi razdalji od izvira reke do doma v Iškem
vintgarju znaša povpre!ni padec 4 % oz. 420 m višinske razlike, med domom in
izlivom reke pa komaj 0,5 % (Kunaver, 2001, v Ko!ar, 2001). Strm padec v
zgornjem in srednjem delu vodotoka pri!a o divji naravi reke, ki si s pomo!jo
številnih manjših vodotokov s Krimsko-Mokrškega hribovja utira pot skozi sotesko
polno brzic in tolmunov.

Slika 17: Pore!je Iške (z okolico) od izvira do Iškega vršaja
(Vir: Interaktivni atlas Slovenije, medmrežje 12)
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V tem delu je reka v svoji neukrotljivosti površju vtisnila zelo slikovito podobo. Ko
se svet okoli nje razširi, postane vodni tok po!asen. V srednjem delu preide iz
ozke doline na Barje. Tam je reka nasula vršaj, v katerega v!asih poleti ponikne.
Vse do izliva te!e po barjanskih tleh kot po!asen vodotok. Pore!je reke Iške
obsega: glavni vodotok z razvejano hidrološko mrežo v zgornjem delu
(produkcijsko obmo!je), debrsko dolino Iški vintgar v srednjem delu (obmo!je
prenosa) in Iški vršaj s spodnjim delom pore!ja, ki se nahaja na Barju
(akumulacijsko obmo!je). Obravnavano obmo!je pore!ja je omejeno na zgornji in
deloma srednji del pore!ja. To vklju!uje povirni del skupaj z debrsko dolino (Iški
vintgar) in Iškim vršajem (slika št. 17).
S pomo!jo geoloških raziskav razložimo obliko pore!ja reke Iške, povezavo med
reko Iško in sotesko Iški vintgar ter nastanek geomorfoloških pojavov. Povirje Iške
je asimetri!ne oblike zaradi sestave tal. To je razvidno iz slike št. 7, !e
primerjamo pritoke na desnem in levem bregu. Na desnem bregu Iške najdemo
redke in zelo kratke pritoke zaradi pretežno kraškega zna!aja površja. Druga!e je
na njenem levem bregu, kjer se ji pridružita Ope!nik in "rni potok in še bolj
severno Zala v obliki zelo raz!lenjenega povirja. Taka asimetrija v re!nem
omrežju je lahko le posledica geoloških razmer (Kunaver, 2000, v Ko!ar, 2001).
Podlagi na levem in desnem bregu se razlikujeta po manj propustnih in
nepropustnih, pretežno dolomitnih kamninah v vzhodnem delu Bloške planote,
oziroma po bolj zakraselih, apnen!astih obmo!jih na desnem bregu Iške
(Kunaver, 2000, v Ko!ar, 2001). V srednjem delu reke, med Vrbico in naseljem
Iška, ni površinskih pritokov. Na sliki št. 18 vidimo, da med dolomitnimi
kameninami (ozna!ene s svetlo roza ter svetlo in temno vijoli!no barvo)
prevladuje glavni dolomit (ozna!en s svetlo roza barvo). Poleg dolomitne podlage
pa se na obravnavanem obmo!ju nahajajo plasti, kjer se menjavata apnenec in
dolomit (ozna!ene s temno in svetlo modro barvo). V tem obmo!ju je najbolj
znamenita soteska Iškega vintgarja, ki se nahaja na tektonski prelomnici.
Globoko zarezana debrska dolina ima ponekod kanjonski tip doline (Kunaver,
2001, v Ko!ar, 2001). Ko!ar (2001) navaja podatek, da je v najglobljem delu
doline relativna višina, to je od dna doline do vrhov (Krim, Mokrc), kar 700 m.
Glavna dolina in stranske prito!ne doline imajo izrazito debrski zna!aj, s ponekod
pravilno oblikovanimi pobo!ji v obliki !rke »V«. To je bržkone posledica tudi v
globino precej enakomerno sestavljene dolomitne kamninske podlage.
Enakomerno sestavljena dolomitna podlaga je torej zna!ilna za horizontalno in
vertikalno smer (Kunaver, 2001, v: Ko!ar, 2001).
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Slika 18: Geološka podlaga obravnavanega pore!ja
(Vir: Geološka karta SFRJ)

Prevlada dolomita je omogo!ila nastanek specifi!nega tipa reliefa tako na
planotah kot na pobo!jih oz. na dnu vrezane soteske. Pod vplivom tektonskih
premikov (slika 19), dolomitne (ponekod apnen!eve) podlage in razdiralne sile
reke Iške so v Iškem vintgarju nastale številne geološke in hidrološke zanimivosti.
Najbolj znane so: Grabljice (prisotnost kremena), Stražar (razklana dolomitna
16

Geološka karta št. 2 je sestavljena iz dveh kart, ki se zaradi obrabe razlikujeta po razli!nih
barvnih odtenkih.
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gmota prepredena s kalcitnimi žilami), Votli kamen (erozijsko okno), Skalni mož
(spodnji in zgornji sklad, sestavljena ve!inoma iz dolomita in deloma iz apnenca).

Slika 19: Prikaz tektonskih prelomov
(Vir: Kartografija Premel!, 2005)

Na prehodu iz zgornjega dela v spodnji del reke Iške, kjer se nahaja naplavna
ravnica, se je transportna mo! reke bistveno zmanjšala. Na tem obmo!ju je reka
odložila grobozrnat material v obliki stožca, t. i. vršaja. Nanos je sestavljen iz
drobirja, ki je zaradi zmrzovanja in preperevanja kamninske osnove na pobo!jih
pod vplivom mehani!nih sil (plazovi) ali vodne erozije zdrsel v strugo reke, mo!ni
re!ni tok pa ga je odplavil do ravnine (južni rob Ljubljanskega barja). Samo tako si
lahko predstavljamo zelo velike koli!ine proda, ki jih je Iška v kvartarju nanesla na
rob Barja (Kunaver, 2000, v Ko!ar, 2001). Prodna podlaga je omogo!ila nastanek
rodovitne prsti in s tem možnosti za poselitev (Melik, 1959). Poleg rodovitne prsti
je bilo obmo!je Iškega vršaja v preteklosti pomembno tudi zaradi izdatnega
vodnega vira. Geološke raziskave v zadnjih desetletjih so bile opravljene z
namenom ugotavljanja vplivov geološke sestave tal na hidrološke razmere za
!rpanje pitne vode. Predmet raziskav so bile povezave med površinskimi vodotoki
(Iška, Ižica) in podzemnimi vodami ter sestava plasti na obmo!ju vršaja. Zadnje
geološke in hidrološke raziskave dokazujejo, da so na obmo!ju Iškega vršaja tri
vodonosne plasti (slika 20), torej trije vodni viri, vsak specifi!en zaradi lastnih
karakteristik, med katerimi razlikujemo razli!ne vire napajanja, geološko sestavo
…) (Potencialni ..., 2005 ).
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Holocenski prodni vodonosnik s prosto gladino podtalnice (vršaj Iške) je v
ve!jem delu nanesla Iška. Na površini nastopa med Iško vasjo –
Strahomerjem – Tomišljem – Brestom – Iško Loko in Igom. Severno od !rte
Podkraj – Brest – Iška Loka tone pod sedimente Ljubljanskega barja. Pod
holocenskim prodnim zasipom nastopa na globini 30 do 31 m okoli 10 m
debela plast rde!e-rjave meljne gline, ki se lahko sledi skoraj !ez vso barje.
Holocenski prodni vodonosnik gradi droben in debel prod s peskom in meljem,
ponekod se v produ pojavljajo samice in debelejši prodniki.
Zgornji pleistocenski vodonosnik z arteškim nivojem podtalnice se nahaja
približno v globini 25 m. Prodni zasip zgornjega pleistocena grade plasti proda
s peskom, proda z veliko vsebnostjo melja in plasti zaglinjenega proda.
Povpre!na debelina zgornjega pleistocenskega prodnega vodonosnika je
približno 20 do 30 m.
Spodnji pleistocenski vodonosnik (subarteški nivo podtalnice) se nahaja v
globini 65 m in sega do kamninske podlage v globino okrog 100 m.

Slika 20: Geološki prikaz profila Ljubljanjskega polja z ozna!enimi vodonosniki
(Vir: Bra!i!-Železnik in Prestor, 2002)

Bogat vodni vir in rodovitne kmetijske površine sta bila v preteklosti pomembna
dejavnika pri poselitvi Iškega vršaja. Ta dva dejavnika še vedno usmerjata proces
urbanizacije, vendar za razliko od preteklosti danes predstavljata pomembno
prostorsko omejitev. Nadaljnji proces urbanizacije osrednjega dela vršaja ni
primeren, ker predstavlja izgubljanje kmetijskih površin in ogrožanje rezervoarja
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podtalnice oz. pitne vode na južnem delu Ljubljane. Danes nobeno od naselij na
Iškem vršaju nima ve! kot 350 prebivalcev. Vsa naselja beležijo v zadnji polovici
stoletja porast prebivalcev s skupnim indeksom 133,9 kar kaže na pove!an
interes za poselitev vršaja (Smrekar, 2006). Slika 21 prikazuje trenutno in
prihodnje stanje procesa urbanizacije na obravnavanem podro!ju. Na podlagi
podatkov in smernic prostorskega razvoja ob!ine Ig lahko pri!akujemo širjenje
zazidljivih površin predvsem na vršaju reke Iške, medtem ko tega ni pri!akovati v
naseljih Iška vas in Iška (Premel!, 2005).

Slika 21: Potencialna širitev naselij in prometnic glede na razvojni trend
(Vir: Premel!, 2005)

9.2 KOLI"INA IN DINAMIKA GIBANJA VODA V PORE"JU – HIDROLOŠKA
METODOLOGIJA
V predstavitvi hidroloških zna!ilnosti pore!ja nas zanimajo podatki o koli!ini in
dinamiki gibanja površinskih in podzemnih vodotokov. Opis parametrov dolo!a
shema hidrološke metode. Izhajajo! iz te obravnavamo dinamiko gibanja vod in
spreminjanje koli!ine vodnih virov v treh podsistemih.
V okviru podsistema A obravnavamo padavine, ki napajajo površinske in
podzemne vode. Zaradi pomanjkanja dostopnih podatkov o padavinah, ki
dosežejo površino zemljiš!a, ne moremo dolo!iti površinskih in podzemnih vodnih
zalog. Z dostopnimi podatki lahko pokažemo na korelacijo med deževnimi
padavinami in re!nim pretokom. Pretok je odvisen od sestavin pore!ja, koli!ine,
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vrste in !asovne razporeditve padavin, od vegetacije (gozdnatost pore!ja –
prestrežene padavine) in procesa evaporacije.
Opazen je pojav !asovnega zamika vpliva obdobij z manjšimi padavinami na
minimalne pretoke. Minimalni odtoki leta 1950 so se pojavili po izredno suhem
letu 1949, za nizke pretoke v letu 1949 je zna!ilno tudi daljše obdobje (115 dni)
prakti!no brez padavin (39 mm). Prikazana analiza in soodvisnosti kažejo, da se
v sušnih obdobjih vode Iške odcejajo bolj v obliki podpovršinskega odtoka skozi
obsežne slabo prepustne sloje. O slabi prepustnosti lahko sklepamo na osnovi
podatkov o minimalnih pretokih, ki se tekom leta polagoma zmanjšujejo, kar pri!a
o dolgotrajnem odcejanju in da se podzemna akumulacija sproti ne polni. Do
polnjenja podzemne akumulacije pa prihaja pozimi, ko se snežne padavine
po!asi topijo in infiltrirajo v podzemlje (Brilly, 1984).
V okviru podsistema B obravnavamo dinamiko površinskih odtokov. Zaradi
hudourniškega zna!aja reke Iške je urejeno beleženje pretokov in spremljanje
stanja z namenom opozarjanja pred morebitno poplavno ogroženostjo. Med
podatki smo pogrešali nekatere klju!ne parametre, ki vplivajo na odtok, npr.:
hitrost toka, strmec, vpliv regulacij re!ne struge na hitrost odtoka. Preglednica št.
2 prikazuje podatke o koli!ini vode (m³) v reki Iški, ki je odtekla skozi re!ni profil v
eni sekundi. Podatki so bili pridobljeni na merilni postaji Iška vas. Po mnenju
Pluta (2000) se v povirni Sloveniji kot reke klasificirajo tudi vodni tokovi s
povpre!nim letnim pretokom pod 10 m³/s. Iz preglednice 2 je razvidno, da je Iška
majhen vodotok s povpre!nim pretokom približno 2 m³/s, zato jo po uradni
klasifikaciji (Ri$anovi% v Plut, 2000) uvrš!amo med potoke.

Slika 22: Srednji letni pretoki reke Iške (v.p. Iška vas)
(Vir: Agencija za okolje RS – Sektor za hidrologijo)
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Na podlagi spreminjanja pretoka in širine struge Iške lahko predpostavljamo, da
je nihanje, ki ga prikazuje graf, veliko. To dokazuje razmerje med minimalnim,
srednjim in maksimalnim pretokom, ki ustreza razmerju 1 : 2 : 120, kar je za
slovenske reke veliko ne pa tudi ekstremno nihanje. Kot je razvidno iz
preglednice št. 2 in 3, ki prikazujeta povpre!ne minimalne in maksimalne
mese!ne pretoke od 1970 do 2003, je nihanje izrazito sezonsko pogojeno.
Splošno velja, da padavinski režim bistveno vpliva na nihanje vodostaja in pretok
manjših rek. Najnižji pretoki na Iški so bili zabeleženi julija, avgusta in septembra
(preglednica št. 23).

Slika 23: Najnižji povpre!ni pretoki (1970 – 2003) (v.p. Iška vas)
(Vir podatkov: Agencija za okolje RS – Sektor za hidrologijo)

Slika 24: Najvišji povpre!ni pretoki (1970 – 2003) (v.p. Iška vas)
(Vir: Agencija za okolje RS – Sektor za hidrologijo)
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Najve!ji pretoki so bili zabeleženi v jesenskem (oktober, november) in zimskem
!asu (december, januar) bodisi zaradi pove!ane koli!ine padavin bodisi zaradi
taljenja snega (preglednica 24).
V okviru podsistema B obravnavamo tudi vpliv površinskega vodotoka na
podpovršinski tok. Na pore!ju reke Iške so poleg površinskih vodotokov
pomembni tudi podzemni vodotoki. V primeru, kjer reka Iška napaja tudi
podzemne tokove, je pomemben predvsem podatek o najmanjših pretokih
vodotoka zaradi ugotavljanja vodnatosti vodnih virov za namen !rpanja pitne
vode. Kjer zbiranje podatkov ne poteka dovolj !asa, se možnost ekstremnih
nihanj dolo!i na podlagi izra!unov, ki predvidijo dinamiko gibanja vodostaja za
obdobje stoletnih vod.
Najmanjši pretoki - Qm v m³/s
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Slika 25: Najmanjši povpre!ni pretoki (1970 – 2005) (v.p., Iška vas)
(Vir: Agencija za okolje RS – Sektor za hidrologijo)

V Hidrološkem elaboratu minimalnih pretokov Iške (Brilly in drugi, 1984) je bilo
ugotovljeno, da so bile posamezne meritve na glavnem vodotoku do leta 1977
opravljene z vprašljivo to!nostjo, med leti 1967 in 1968 pa se pojavljajo tudi
daljša obdobja brez opazovanja. Nekateri podatki so bili pridobljeni na osnovi
opazovanj in ne meritev. Meritve pa so se opravljale na delih struge, kjer je dno
sestavljeno iz lastnega proda, zato obstoji možnost, da se je pre!ni prerez tekom
!asa spreminjal. Pri najnižjih vrednostih povpre!nih pretokov je poleg vrednosti
pomemben tudi !as njihovega trajanja. Obdobja, ko je Iška v celoti ponikovala, je
znašala v posameznih letih pri Qm = 1,2 m³/s skupno od 115 (1974. leta) do 335
dni (1949. leta) in strnjeno 28 dni (1937) do 300 dni (1949. leta). Pretoki, manjši
od 0,810 m³/s na v. p. Iški vintgar so trajali skupno od 13 dni (1974) do 304 dni
(1949) in strnjeno od 11 dni (1975) do 155 dni (leta 1950) (Brilly in drugi, 1984).
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Zanimivi so podatki o najmanjših pretokih in !asu njihovega trajanja za najbolj
sušno leto – 1962.
Preglednica 7: Podatki o minimalnih pretokih (v.p. Iška)
0,20
0,24
0,28
0,38
Pretok v m³/s
6
6
2
7
Trajanje (dni)

0,53
3

0,99
2

1,21
1

Razli!ne raziskave poskušajo natan!neje ugotoviti hidrološke povezave med
Iško, Iš!ico, podtalnico vršaja in podtalnico barja. Za celotno hidrološko sliko tega
obmo!ja bi potrebovali podatke o hitrosti ponikanja v podtalje in dinamiko gibanja
podzemnih vod skozi prepustne plasti. Breznik (1975) navaja podatke iz
raziskave Vodarne Brest o razmerju med pretokom Iške, prenikanju Iške in
pretokom izvirov Iškega Vršaja. V obdobju od leta 1967 do leta 1975 je
hidrometeorološki zavod izvedel 8 so!asnih meritev na v. p. Iška in v. p. Iški
vintgar. Podatki prikazujejo izdatno ponikovanje Iške med vodomernimi postajami
– do 200 l/s pri minimalnih pretokih. Iz podatkov je razvidno izrazito ponikovanje
Iške med profili Iški vintgar – Iška vas – Strahomer. Kjer pa je struga regulirana s
pragovi in utesnjena, je ponikovanje skromno. To je razvidno na odseku
Strahomer – most Vrbljene – Tomišelj (do 30 l/s). Po hidroizohipsah naj bi na tem
odseku predvsem ponikovala voda, ki te!e skozi profil vodarne Brest. Ve! vode
ponikuje med mostovoma Vrbljene – Tomišelj in Tomišelj – Brest (85 l/s) oziroma
mostovoma Tomišelj – Brest in Brest – "rna vas (57 l/s). Omenjeni odseki ležijo
dolvodno od vodarne in je ta del ponikujo!e vode za vodarno izgubljen.
Preglednica 8: Meritve pretokov
Iška pri
Prenikanje
"as
Iški vasi
Iške
23. 4. 1974 0,548
13. 6. 1974 1
13. 2. 1975 0,376
1. 3. 1975
0,37
12. 3. 1975 0,388
25. 7. 1975 2
31. 7.–1. 8. 0,58
1975
(Vir: Breznik, 1975)

0,548
1
0,376
0,37
0,388
1
0,58

Vseh izvirov
0,280
0,730
0,328

0,188
0,203
0,525

Na!in opazovanja
pretoka
Merjen
Ocenjen
Merjen
Merjen-ocenjen
Merjen
Ocenjen
Ocenjen

V okviru podsistema C obravnavamo podzemne vode, bolj natan!no podtalnico.
Napajanje podtalnice poteka v obliki infiltracije padavin skozi površino tal in v
obliki pronicanja površinskih vod iz struge v podtalje. Podatki o obeh procesih so
zelo skopi. Breznik (1975) navaja, da je nekontroliran odvzem proda (uporaba v
gradbene namene) iz korita reke in ve!je poglabljanje dna reke – še posebej na
odseku Iška vas – Strahomer – povzro!ilo za približno 400 l/s, oziroma 1/3
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manjše ponikovanje vode. Študija o ob!utljivosti vodnega okolja (Bre!ko Grubar,
1998a) navaja nad 0,5 m³/s dinami!nih vodnih zalog, za katere je zna!ilno hitro
obnavljanje v zgornjem vodonosniku in po!asno v spodnjem vodonosniku.
9.3 OKOLJSKE SPREMEMBE - DPSIR
Vode na pore!ju Iške predstavljajo hkrati pomemben razvojni in omejitveni
dejavnik. Bogati vodni viri so v preteklosti predstavljali pomemben razvojni
dejavnik, ki je omogo!il poselitev vršaja. Danes pa predstavlja varovanje vodnega
vira enega od glavnih omejitvenih dejavnikov v prostoru.
1. Gonilne sile na obravnavanem obmo!ju so:
- poselitev
- infrastrukturno omrežje (kanalizacijsko omrežje, vodovodni sistem)
Premel! (2005) ugotavlja, da je nadaljnji proces pozidave na obmo!ju vršaja
omejen. Iz slike 25 je razvidna raba tal, ki ne dopuš!a širjenja obmo!ij pozidave,
drugi omejitveni dejavnik pa predstavlja nevarnost poplavljanja. Reka Iška je
hudourniški vodotok, ki neposredno ogroža naselja na poplavnem obmo!ju,
posredno pa reka prispeva k hudourniškim poplavam na širšem obmo!ju
(Dobravc, 2003).

Slika 26: Raba tal na Iškem vršaju
(Vir: Premel!, 2005)
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Ve!jo gonilno silo predstavlja neizgrajeno infrastrukturno omrežje (kanalizacijsko
omrežje in vodovodni sistem). Po podatkih ob!ine Ig je kanalizacija urejena v
naseljih Ig, Staje, Kot, Iška vas, Matena, Brest, Vrbljene in Strahomer.
Infrastruktura vodov je razdeljena na dva sistema: sistem Ig (obmo!ja naselij
Dobravica, Ig, Kot, Staje in Iška vas) s 13 km položenih kanalizacijskih cevi (11
km lo!enega odpadnega sistema in 2 km lo!enega padavinskega sistema) in
sistem Matena (obmo!ja naselij Brest, Matena, Strahomer, Tomišelj in Vrbljene) s
7 km položenih kanalizacijskih cevi (7 km lo!enega odpadnega sistema). V prvem
sistemu je kot odvodnik uporabljen vodotok Ižica, v drugem pa Zalarjev graben.
Naselja, ki se nahajajo na obravnavanem obmo!ju in niso vklju!ena v sistem so:
Tomišelj, Podkraj, Zapotok, Dobravica, Golo in Škrilje. Kjer kanalizacijsko
omrežje ni zgrajeno, se odpadne vode zlivajo v ve!ini primerov v preto!ne
greznice in od tam v podtalje. V širšem zalednem delu pore!ja med Bloško
planoto, podro!jem Velikih Laš! ter do hribovja nad Cerkniškim jezerom,
prakti!no vsa naselja trenutno nimajo urejene kanalizacije, zato obstaja velika
možnost onesnaženja z odpadnimi vodami.
Kljub temu, da je obmo!je vršaja
nista priklju!eni na vodarno Brest.
zajetja Krvavice. Ta vir pitne vode
in neprimernih azbestnih cevi in
prekuhavati.

bogato z vodnimi viri, naselji Iška vas in Iška
Omenjeni naselji pridobivata vodo iz lokalnega
ni primeren zaradi neustreznega zajetja, starih
dejstva, da je ob ve!jih deževjih treba vodo

2. Pritiski:
- intenzivno kmetijstvo
- odpadne vode
- raba vodnih virov
- urejanje re!ne struge
Raba tal na obravnavanem delu pore!ja postavlja sorazmerno ostro lo!nico med
naravnim in antropogenim življenjskim prostorom. V zgornjem delu – obmo!je
vintgarja – obvodni svet poraš!a gozdna površina. Srednji del – obmo!je vršaja –
zaznamujejo kmetijske površine. Slika št. 26 prikazuje rabo tal na podro!ju Iškega
vršaja. Podatki kažejo, da najve!ji del površine pokrivajo njive in vrtovi, temu
sledijo travnate površine in površine, kjer je prisotno zaraš!anje. Nekaj je
ostankov barja. Žal nimamo podrobnejših študij gozdnega ekosistema, ki v veliki
meri prekriva prispevno obmo!je. Na položnejših legah prevladujejo gospodarsko
pomembni gozdovi (Ko!ar, 2001). Pri kmetijskem obremenjevanju na
obravnavanem obmo!ju ima zelo pomembno vlogo živinoreja. Ker na
živinorejskih kmetijah praviloma pridelujejo ve! koruze, obstaja nevarnost
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onesnaževanja pitne vode z atrazinom. Na drugi strani je predvsem za
govedorejske kmetije zna!ilna velika zastopanost travinja, kar je z vidika
onesnaževanja podtalnice z nitrati ugodno, saj je zaradi trajne ozelenitve njihovo
izpiranje na travinju manjše kot na njivah.
Po mnenju predstavnikov ob!ine Ig je neurejena kanalizacija in ob!asno
spuš!anje gnojnice v reko Iško vzrok za fekalno onesnaženje površinskih
vodotokov.
Na kakovost površinskih vod vpliva preurejanje re!ne struge, ker spreminja
vodnatost vod in s tem neposredno vpliva na kvaliteto vodnega vira. Takšne
posege lahko odkrijemo na re!nem koritu glavnega vodotoka. Korito reke Iške se
je preoblikovalo zaradi regulacijskih posegov in odvzema proda iz korita reke. Po
pregledu dokumentacije VGP Hidrotehnika je razvidno, da so bili najpogostejši
razlogi za regulacijo reke Iške nevarnosti poplavljanja in izpodjedanja re!nih
brežin, zato je bilo izpeljanih ve! regulacijskih posegov. Po dostopnih podatkih je
bil zadnji regulacijski poseg opravljen na strugi pri naselju Iška in Iški vasi (št.
projekta R/302 in R/177). Poseg je bil opravljen zaradi izpodjedanja brežin
(obmo!je Mazijevega jezu), poglabljanja osnovne struge (pri Iški vasi) in
odlaganja proda na odsekih z manjšim padcem in preplavljanje. Kot navaja
Smrekar (2006), odvzem gramoza na prispevnem obmo!ju vodarn ogroža
kakovost podtalnice zaradi zmanjšane plasti, posledi!no povzro!a zasipavanje
izkopa z materialom nekontroliranega porekla ter predstavlja potencialno
nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in oljem gradbene mehanizacije, ki
izvaja izkop in odvoz.
3. Stanje:
- kakovost površinskih voda
- kakovost podzemeljskih voda
Za ugotavljanje stanja površinskih vodotokov smo pridobili podatke o primernosti
vode za kopanje na izbranih lokacijah. V obeh primerih raziskave navajajo
antropogene dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto voda. V razpredelnici (priloga B) so
zbrani podatki mikrobioloških in kemijskih raziskav, ki so bile opravljene pri
ugotavljanju, ali je reka Iška primerna za kopanje. Temu namenu sta bila
prilagojena !as (za!etek kopalne sezone) in mesto vzor!enja (reka Iška pri Iški
vasi in kasneje pri domu v Iškem vintgarju). Po podatkih inšpektorja z Zavoda za
zdravstveno varstvo je odvzem vzorcev potekal med 1999 in 2003, kasneje pa se
je zaradi pomanjkanja sredstev prekinil. Iz preglednice je razvidno, da vzorec z
dne 26. 6. 2001 vsebuje preveliko število kaliformnih bakterij (1300 MPN v 100 ml
vode) pri temperaturi 12.8 ºC ob danih pogojih (nizek vodostaj, son!no vreme).
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Rezultati testa so pokazali mikrobiološko opore!nost in kemijsko neoporo!enost
vzorca, zato je inšpektor podal poro!ilo o neprimernosti vode za kopanje. Vzrok
so kaliformne bakterije fekalnega izvora. V kratki !asovni periodi opravljenih
meritev je bilo enkrat ugotovljeno, da voda v reki ni ustrezna za kopanje. Po
podatkih inšpektorja z Zavoda za zdravstveno varstvo se na obravnavanem
pore!ju ne izvaja ve! spremljanje kakovosti vodotokov.
Kakovost oz. onesnaženost vodnih teles v pore!ju reke Iške je tako kot pri vseh
ostalih vodnih telesih odraz samo!istilnih sposobnosti in obremenjevanja v
pore!ju (Bre!ko Grubar, 2006). Praviloma velja, da ve!je pronicanje površinskih
vodotokov v podtalje vpliva na zmanjšanje kvalitete površinskih vod in hkrati na
pove!anje vodnatosti in s tem izboljšanja kvalitete podtalnih vod (Bre!ko Grubar,
2006). Bre!ko (1998a) v raziskavi Pokrajinske zna!ilnosti obmo!ij virov pitne
vode v JV Ljubljanski kotlini ugotavlja veliko ob!utljivost vodnega okolja v
zgornjem vodonosniku zaradi prepustne krovne plasti, plitvosti podtalnice in
majhne dinami!ne zaloge, pri spodnjem vodonosniku pa je zaradi neprepustne
krovne plasti in subarteškega tlaka kvaliteta podtalnice ocenjena kot majhna.
Spodnji vodonosni plasti sta pod subarteškim tlakom in sta zavarovani z
neprepustno plastjo sedimentov. Ob tem velja omeniti raziskave j. p. VO-KA, iz
katerih je razvidno, da neprepustni plasti med vodonosniki ne predstavljajo
popolne zaš!ite. Onesnažila v dolgotrajnih procesih vseeno pronicajo do
najglobljih plasti. Na obmo!ju Iškega vršaja poteka redno vzor!enje zaradi
!rpanja vodnih virov za pripravo pitne vode (Vodarna Brest). Po podatkih j. p. VOKA je stanje mikrobiološke kakovosti pitne vode precej ugodno, tako med leti
2001 in 2008 na Iškem vršaju ni bila potrebna dodatna dezinfekcija pitne vode s
klorom. Nekaj ve! težav so zabeležili na obmo!ju vršaja zaradi pesticidov in
njihovih razgradnih produktov v podzemni vodi. Leta 2003 so pri vzorcih
podzemeljske vode zabeležili povišane koncentracije atrazina (sredstvo za
zatiranje plevela na koruznih posevkih) in njegovega razgradnega produkta
desetilatrazina. Monitoring kvalitete podtalnice na obmo!ju MOL iz leta 2003 je
pokazal, da so kriteriji predpisov RS za pitno vodo izpolnjeni. Raziskava je
pokazala sorazmerno nizko vsebnost kovin (bakra in svinca), ve!jo težavo bi
lahko predstavljala vsebnost svinca, vendar bi za ugotavljanje trenda rasti
potrebovali dodatne raziskave. Po dostopnih podatkih je j. p. VO-KA dne
11. 7. 2008 prvi! obvestila o kloriranju pitne vode na oskrbovanih obmo!jih
vodarne Brest. Ukrep je bil razglašen preventivno (Vir: j. p. VO-KA). Pitna voda je
zdravstveno ustrezna glede na dolo!be Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04,
35/04, 26/06, 92/06).
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Raziskava kvalitete vode iz vodnjakov na obmo!ju vršaja je pokazala neposredno
onesnaževanje podtalnice z iztoki odpadne vode v vodnjake. "eprav se v ve!ino
objektov (88,3 %) ne vnaša nobenih teko!in, v izkopane vodnjake v 50-ih primerih
odteka kapnica, v 13-ih primerih meteorna voda in v 11-ih primerih kanalizacijske
odplake in v enem primeru odpadna voda iz pralnega stroja (Smrekar, 2006).
4. Vplivi:
- na ekosisteme
Opravljena je bila ena raziskava, ki prou!uje vplive na ekološke razmere v
vodotoku Iške. Na podlagi te ne moremo oblikovati sklepov oz. predpostavk o
vzro!no-posledi!ni povezavi med stanji in njihovimi vplivi na ekosisteme.
Diplomsko delo (Modic, 1995) obravnava izbiro mikrohabitata pri poto!ni postrvi
(salmo trutta f. fario) in šarenki (oncorhynchus mykiss) v tolmunu reke Iške. V
nalogi ugotavlja posledice vnosov tujerodnih ribjih vrst (za namen ribolova) in
njihov vpliv na avtohtone vrste. "eprav raziskava potrjuje vpliv tujerodne vrste na
avtohtono, vse posledice takšnega vnosa niso razjasnjene (Modic, 1995).
9.4 VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO NARAVE
Deli pore!ja reke Iške se nahajajo znotraj razli!nih obmo!ij (za)varovane narave
in okolja. Obmo!ja (za)varovane narave segajo v Krajinski park Ljubljansko barje,
Notranjski regijski park, obmo!je Nature 2000 in ekološko pomembno obmo!je.
Poleg obmo!ij je treba omeniti tudi naravne vrednote. Obmo!je zavarovanega
okolja predstavljajo vodovarstveni pasovi na obmo!ju Vodarne Brest. Vse
aktivnosti v prostoru oz. na navedenih delih pore!ja morajo biti usklajene z
varstvenimi režimi, kot jih dolo!ata ZON in ZVO. V nadaljevanju bomo predstavili
(za)varovana obmo!ja, namen njihovega zavarovanja in varstvene cilje, ki
izhajajo iz varstvenih režimov.
Predstavitev zavarovanih obmo!ij pri!enjamo s predstavitvijo obmo!ja Nature
2000. Kot bo razvidno iz naslednjega opisa predstavljajo kartirana obmo!ja
Nature 2000 (ID obmo!je: SI3000271) strokovno podlago za obmo!je v
Krajinskem parku Ljubljansko barje. Natura 2000 pa na obravnavanem pore!ju
obsega širše obmo!je, ki vklju!uje Krimsko hribovje – Menišija (ID obmo!je:
SI3000256). Na sliki 27 je z rumeno ozna!eno obmo!je Nature 2000, ki prekriva
ve!ji del zgornjega in srednjega dela pore!ja. Iz seznama mednarodno varovanih
vrst (Priloga E), ki ga je pripravil ZRSVN, lahko evidentiramo naslednje vrste, ki
so vezane na vodni oziroma obvodni ekosistem: Navadni koš!ak
(Austropotamobius torrentium). Med varovanimi habitatnimi tipi so navedeni:
alpinska in subalpinska traviš!a na karbonatnih tleh, alpske reke in zelnata
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vegetacija vzdolž njihovih bregov, Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion)), ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion),
karbonatna skalnata pobo!ja z vegetacijo skalnih razpok, vodotoki v nižinskem in
montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in CallitrichoBatrachion.

Slika 27: Deli pore!ja reke Iške v obmo!ju Nature 2000
(Vir: http://www.naravovarstveni-atlas.si)

Obmo!ja Nature 2000 ne izklju!ujejo !loveških dejavnosti, dokler te ne ogrožajo
izbranih vrst oz. življenjskih prostorov. Usmeritve za doseganje varstvenih ciljev
so razdeljeni na (vir: medmrežje 4):
- ukrepe varstva narave,
- ukrepe, prilagojene rabi naravnih dobrin, s katerimi se dosega varstvene
cilje,
- ukrepe, prilagojene kmetijske prakse, s katero se dosega varstvene cilje,
- ukrepe oziroma usmeritve upravljanja voda, s katerimi se dosega
varstvene cilje.
Krajinski park Ljubljansko barje (ID obmo!ja 4067) je razglašen z Uredbo o
krajinskem parku Ljubljansko barje (UR.l. RS št. 112/2008). Pore!je reke Iške, ki
sega v krajinski park, obsega obmo!je Iškega vršaja (slika 28). Rde!a barva
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ozna!uje meje parka. Park je bil ustanovljen z namenom, da se zagotovi izvajanje
obveznosti Nature 2000 na tem obmo!ju, ohranijo naravne vrednote, biotska
raznovrstnost ter ohrani ugodno stanje vrst. Varstveni cilji zavarovanega obmo!ja
so (medmrežje 8):
- ohranitev ali vzpostavitev ugodnega stanja ogroženih in mednarodno
varovanih prosto žive!ih živalskih in rastlinskih vrst,
- ohranitev najmanj obstoje!ega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno
ohranjajo v ugodnem stanju,
- ohranitev naravnih vrednot.
Iški vršaj je v predlogu Krajinskega parka Ljubljansko barje naveden kot tretje
varstveno obmo!je (medmrežje 8). Znotraj tega se varujejo vrste, ki so splošno
razširjene na celotnem obmo!ju parka in se torej nahajajo že v prvem in drugem
varstvenem obmo!ju.

Slika 28: Del obravnavega obmo!ja v Krajinskem parku Ljubljansko barje
(Vir: http://www.ljubljanskobarje.si/krajinski-park.php)

Varstveni režimi prepre!ujejo naslednje aktivnosti (medmrežje 8):
- izvajati posege in dejavnosti oz. rabiti zemljiš!a na na!in, ki bi lahko
prizadel oz. spremenil zna!ilno strukturo krajine,
- izvajati posege, ki lahko škodljivo vplivajo na stanje redkih oz. izjemnih
habitatnih tipov: nizko barje, ostanki visokega barja, šotiš!a,
- v prostor umeš!ati dejavnosti, ki bi zaradi spremljajo!ih posegov
spremenile zna!ilnosti krajine,
- graditi nove tranzitne komunalne, energetske in prometne objekte ter vode,
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graditi nove prometnice za vozila na motorni pogon.

Krajinski park je obmo!je s poudarjenimi kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
!loveka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost
(medmrežje 8). Takšen prostor obsega raznolike ekološke niše, rezultat tega pa
je izredna biotska raznovrstnost. Pri varovanju te raznovrstnosti je nujno potrebna
sonaravna kmetijska raba.
Notranjski regijski park (ID obmo!ja 1815) je razglašen z Odlokom o Notranjskem
regijskem parku (Ur. l. RS št. 112/2008). Ta zajema tisti del pore!ja reke Iške, ki
predstavlja dolino Iške in Zalo do Iškega vintgarja, ki ne sodi ve! v park. Park je
bil ustanovljen z namenom ohranjanja in raziskovanja naravnih in kulturnih
vrednot tega obmo!ja (medmrežje 9). Dolina Iške s pritokom Zale je v park
umeš!ena kot naravni spomenik (medmrežje 9). Natan!nejših podatkov o ciljih in
ukrepih ni bilo mogo!e najti.

Slika 29: Ekološko pomembno obmo!je z ozna!enimi obmo!ji naravnih vrednot
(Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)

Nekateri deli pore!ja rekle Iške se nahajajo znotraj ekološko pomembnih obmo!ij
(ID obmo!je 80000). Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje del
pore!ja predstavlja osrednje obmo!je življenjskega prostora velikih zveri
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(medmrežje 3). Ekološko pomembno obmo!je je po ZON-u obmo!je habitatnega
tipa, dela habitatnega tipa ali ve!je ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna obmo!ja so obvezno
izhodiš!e pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin (medmrežje 3). Na sliki 28
so poleg ekološko pomembnih obmo!ij posebej izpostavljena obmo!ja naravnih
vrednot. Na obmo!ju pore!ja reke Iške najdemo po podatkih (medmrežje 10)
naslednje vrednote (natan!en popis v prilogi D): geomorfološke (površinske in
podzemeljske), geološke, hidrološke, botani!ne, zoološke in ekosistemske. Na
naravnih vrednotah se lahko izvajajo posegi le, !e ni drugih prostorskih ali
tehni!nih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se
naravna vrednota ne uni!i in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je
bil del narave spoznan za naravno vrednoto (medmrežje 3). Slika 30 predstavlja
to!kovni prikaz vrednot.

Slika 30: To!kovni prikaz naravnih vrednot
(Vir: Atlas okolja)

Na obravnavanem obmo!ju se nahajata re!ni in gozdni ekosistem. Zaradi
specifi!nih geoloških razmer je re!ni ekosistem tesno povezan z gozdnim. Reko
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Iško lahko predstavimo kot šolski primer »reke, ki jo hrani gozd«. Gre za re!ni
ekosistem, ki je zaradi omejenega dostopa son!ne svetlobe v veliki meri odvisen
od vnosa organskih snovi iz okolja, ki ga obdaja. Po pregledu študijske literature
smo ugotovili, da je bilo opravljenih premalo bioloških raziskav, da bi lahko
natan!no predstavili izmenjavo materije in energije v obeh ekosistemih in med
njima. V prilogi A navajamo raziskavo podobnega re!nega ekosistema, na
podlagi katerega lahko primerjamo podobne biotope in predpostavimo ekološke
razmere v vodotoku. O zna!ilnostih re!nega ekosistema lahko sklepamo na
podlagi študij podobnih primerov (Moss, 1993). "e želimo predstaviti hudourniški
re!ni ekosistem, moramo znati odgovoriti na tri klju!na vprašanja (Moss, 1993).
Kakšna je energetska bilanca ekosistema? Katere vrste najdemo v erozivnem
re!nem ekosistemu in kako so se prilagodile na življenje v posebnih pogojih? Kaj
dolo!a distribucijo organizmov in sestavo združb? Ker ne razpolagamo s
tovrstnimi podatki, lahko samo predpostavimo, kateri procesi in organizmi
nastopajo v tem življenjskem prostoru. Te se nanašajo na interakcijo med
biocenozo in biotopom in dolo!ajo izmenjavo energije in snovi med biocenozo in
biotopom v sistemu. Re!ni ekosistem Iške prejme manjši del energije v obliki
son!ne svetlobe in ve!ji del energije iz organskih snovi v obliki odpadlih listov iz
okoliškega gozdnega ekosistema. Organski ostanki se razkrojijo v ogljikov dioksid
v neprekinjenem procesu razkrajanja, pri katerem sodelujejo mikroorganizmi in
živali med plavljenjem po toku navzdol. Takšna situacija je torej obi!ajna za
pore!ja, porasla gozdom, ali kjer vodotok meji na gozd. Ta predpostavka je na
primeru Iške še toliko bolj verjetna zaradi same konfiguracije terena. Po eni strani
gre za strma in zaprta pobo!ja, kjer se organska materija zbira na dnu soteske, v
re!ni strugi. Po drugi strani pa je soteska zaprta in globoka, kar pomeni, da je
son!na svetloba omejena, proces primarne produkcije pa posledi!no majhen.
Drevesni ostanki ne vklju!ujejo samo listov, ampak tudi ostale dele: veje, brste,
rože, sadeže, dele in iztrebke listnih organizmov. "eprav ve!ina listov odpade v
jeseni, niso zanemarljivi doprinosi tudi v ostalih letnih !asih: poleti odpadanje
listov in iztrebkov razli!nih organizmov, spomladi odpadajo brsti, pozimi so
zna!ilni vetrolomi in snegolomi vejevja. V vodotoku se zbira tudi odpihnjeno
odpadlo listje z gozdnih površin. Poleg tega ne smemo zanemariti tudi deževnice,
ki iz krošenj nad vodotokom raztaplja in izpira raztopljeno organsko snov listnih in
živalskih izlo!kov. Moss (1993) imenuje takšne vodotoke visoko efektivne tovarne
za razgrajevanje velikih koli!in organske snovi (priloga A).
Varstvo okolja je na obravnavanem obmo!ju prisotno v obliki varovanja vodnih
virov na obmo!ju vršaja. V ta namen je bilo razglašeno vodovarstveno obmo!je
(priloga C), na katerem se izvaja nadzor. Kriteriji za dolo!itev vodovarstvenih
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obmo!ij (VVO) se razlikujejo glede na manj ali bolj strog režim varovanja
(medmrežje 11):
- najstrožji režim (VVO I) je uveljavljen na najožjem obmo!ju blizu zajetja,
kjer naravne danosti ne zagotavljajo dovolj dolgega zadrževalnega !asa,
razred!enje je majhno in onesnaževala hitro dospejo do zajetja;
- strožji režim (VVO II) je uveljavljen na ožjem obmo!ju, kjer naravne danosti
zagotavljajo dovolj dolg zadrževalni !as, dovolj veliko razred!enje in dovolj
!asa za ukrepanje;
- blažji režim (VVO III) je uveljavljen na širšem obmo!ju, ki predstavlja
celotno napajalno obmo!je zajetja.
Na sliki 31 je VVO I ozna!eno z oranžno barvo, VVO II z rumeno barvo in VVO III
z zeleno barvo.

Slika 31: Prikaz vodovarstvenih pasov na obmo!ju Vodarne Brest
(Vir: j.p. VO-KA)

Varstveni ukrepi, ki so predvideni na vodovarstvenem obmo!ju, so namenjeni
zmanjševanju nevarnosti, ogroženosti in tveganja, ki jih lahko povzro!ajo
dejavnosti. Med slednjimi so prepovedana tiste dejavnosti, ki lahko trajno in
nepovratno poslabšajo ekološko, kemijsko in koli!insko stanje vodnega vira
(Medmrežje 11).

Hribar M. Trajnostni razvoj med teorijo in prakso – primer reke Iške

83

9.5 ODNOS PREBIVALCEV – SOCIALNO-EKOLOŠKI VIDIK
9.5.1 Anketa
V tem delu raziskave analiziramo odnos prebivalcev do njihovega življenjskega
prostora na pore!ju reke Iške. Kot je razvidno iz predhodnih poglavij reka Iška
predstavlja pomemben razvojni in omejitveni dejavnik na obmo!ju, zato je odnos
prebivalcev do naravnih in antropogenih danosti in z njimi povezanimi
dejavnostmi klju!nega pomena pri doseganju varstvenih ciljev.
Anketiranje nam je omogo!ilo raziskovanje odnosa prebivalcev in evidentiranje
aktivnosti na raziskovanem obmo!ju. Vprašalnik je oblikovan tako, da obsega štiri
vprašanja odprtega tipa in osem trditev zaprtega tipa. Vprašanja so bila
oblikovana na podlagi raziskovalne hipoteze, da življenjski prostor (razmerje med
okoljem in naravo) predstavlja epistemološki problem. Za potrebe izdelave ankete
smo opravili študij literature, ki je pokazal, da do sedaj ni bila opravljena anketa z
enakim namenom. Najbližja raziskava, ki se dotika naše obravnave v posameznih
to!kah, je Slovensko javno mnenje (SJM 99/1, 99/4, 00/2, 01/1, 03/1). Njeni
rezultati o vrednotenju odnosa prebivalcev RS do ekoloških in okoljskih vprašanj
so podrobno predstavljeni pod naslovom Ekološka/okoljska zavest Slovencev na
pragu tretjega tiso!letja, avtorja Kirna (2004). Pred predstavitvijo rezultatov bi
veljalo izpostaviti nekaj klju!nih poudarkov o samem pristopu in vsebini
opravljene analize. Avtor poskuša z obravnavo posameznih vprašanj iz širokega
polja ekološke tematike zajeti zelo razli!ne teme, od aktualnih vprašanj o
genetskem inženiringu do vprašanja o vklju!enosti prebivalcev v okoljevarstvena
gibanja. Vprašanja so bila zastavljena v anketah SJM iz 1993/2, 1995/2 in
1997/2, tematski sklop iz teme ekološka problematika pa je bil oblikovan 2000/2.
V analizi rezultatov in anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da so bila predmet
analize predvsem vprašanja, ki se dotikajo okoljevarstvene tematike in precej
manj naravovarstvene oz. ekološke tematike17. Na podlagi rezultatov Kirn
ugotavlja, da je ekološka zavest Slovencev heterogena, ker vklju!uje vse tri
17

Na podlagi vprašanj (SJM 99/1, 99/4, 00/2, 01/1, 03/1) smo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri
vprašanja zastopajo tako ekološko kot okoljsko tematiko. Iz omenjenih vprašalnikov smo izlo!ili 61
vprašanj s podvprašanji (sestavljena vprašanja). Med preštetimi vprašanji smo upoštevali tudi
takšna, ki se v isti ali razširjeni obliki pojavijo v razli!nih anketah. Analiza vprašalnikov je
pokazala, da se na podro!je okoljevarstva uvrš!a 47% vprašanj, 18% na podro!je ekologije, 34%
vprašanj pa dopuš!a obe interpretaciji. Npr. pri vprašanju: “V kolikšni meri dejavniki (iz sodobne
civilizacije) ogrožajo uni!evanje okolja.”, ni jasno, ali vprašanje sprašuje po ogrožanju obnovljivih
naravnih virov (pitna voda, zrak, voda) ali po uni!evanju naravnih prostorov (vodni ekosistemi...).
Podobno je pri vprašanju, kako pogosto se odpoveste vožnji avtomobilov zaradi ekoloških
razlogov. Pri analizi vprašanj lahko ugotovimo, da so ta v glavnem osredoto!ena na
okoljevarstveno tematiko in da v ospredje postavljajo vprašanja o stanju okolja, v katerem in od
katerega smo eksisten!no odvisni. Na to temo se navezuje polovica vseh vprašanj, medtem ko
samo slaba tretjina posega na tisto podro!je ekologije, ki govori o naravi
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ekološke/okoljske drže: vrednostna ekološka drža, uravnotežena neekološka in
ekološka miselna in prakti!na drža ter ter drža z zna!ilnostmi neekološke
paradigme (Kirn, 2004). Avtor opozarja na nekatere o!itne razkorake pri
odgovorih, npr. na razkorak med deklaritivnimi ekološko/okoljskimi vrednotami in
veliko manjšo motiviranostjo pri obnašanju, ter na razkorak med visoko okoljsko
ozaveš!enostjo nevarnosti in sorazmerno veliko skromnejšim dejanskim
okoljskim obnašanjem. Takšno nekonsistentnost lahko najdemo v primeru visoke
ozaveš!enosti glede nevarnosti onesnaževanja zraka, ki ga povzro!a
avtomobilski promet, v praksi pa je zelo majhen delež tistih, ki so se iz ekoloških
razlogov pripravljeni odre!i vožnji z avtomobili iz ekoloških razlogov. Pomembna
skupna to!ka med omenjeno raziskavo SJM in našo raziskavo je konsistentna
raba pojmov okoljski in ekološki. Avtor vpeljuje vsebinsko distinkcijo med obema,
kar je razvidno že iz samega naslova »Ekološka/okoljska zavest Slovencev ….».
Razlika med našo raziskavo in raziskavami SJM leži v dejstvu, da so vprašanja iz
SJM poskušala zbrati !im širšo sliko o okoljskem/ekološkem odnosu prebivalcev
do svojega okolja, medtem, ko z našimi vprašanji poskušamo ugotoviti odnos
okoljske do ekološke percepcijo prebivalcev na obravnavanem obmo!ju.
9.5.2 Dolo!itev vzorca
V drugem poglavju smo definirali, da je predmet naše raziskave percepcija
prebivalstva, ki v danem življenjskem okolju upošteva tako naravovarstvene kot
okoljevarstvene danosti v prostoru. Raziskovanje teh možnosti je mogo!e v
okviru statisti!ne raziskave. Ta je odvisna od izbire statisti!nega vzorca v izbrani
populaciji. Pojem populacije v našem primeru predstavlja lokalno prebivalstvo, ki
živi na obravnavanem obmo!ju ob reki Iški. V predhodnem poglavju smo definirali
reko Iško kot vodni vir, ki se pojavlja v obliki podzemnih in površinskih vod. Zato
smo izbrano podro!je definirali s pomo!jo hidrogeografskih in geoloških podatkov
in upoštevali tako naravne kot antropogene danosti v prostoru. Na izbranem
obmo!ju se nahajajo naselja. Podatki o velikosti naselij in številu prebivalcev so
razvidni iz preglednice št. 9. Na izbranem obmo!ju smo izklju!ili tista naselja,
katerih vplivno obmo!je je povezano z drugim vodnim virom (reka Iš!ica). Podatki
o številu prebivalstva in gospodinjstev na izbranem obmo!ju povzemamo po
statisti!nem popisu prebivalstva iz leta 2002.
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Preglednica 9: Razmerje med prebivalci, gospodinjstvi in številom opravljenih anket
vsi
preb.

delež
na
obmo!je

št.
gosp.

št.
opr.
anket

25

208

16%

84

8

23

156

12%

75

6

31

32

286

22%

119

11

16

Z

78

6%

Z

3

11

Z

82

6%

Z

3

13

14

21

104

8%

Z

4

49

47

18

242

18%

100

9

starost
15-24

starost
25-34

starost
35-44

starost
45-54

starost
55-64

starost
65-74

Brest

39

30

39

47

28

Iška

26

21

36

30

20

Iška vas

49

65

55

54

Kot

16

18

16

12

Staje

19

12

22

18

Strahomer

14

13

29

Tomišelj

42

46

40

Vrbljene
&

34

26

30

23

23

22

158

12%

59

6

239

231

267

246

190

61

1314

100%

159

50

kraj

Kot je razvidno iz preglednice, smo iz starostne strukture prebivalstva izpustili dve
starostni skupini: -14 in 76+. Kot razlog navajamo, da prisotnost obeh skupin pri
obravnavi posegov v prostor nima velikega pomena. Število vseh prebivalcev je
1649, !e pa upoštevamo izbor, se število vseh možnih anketiranih zmanjša na
1314. V stolpcu »delež« smo izra!unali, kolikšen delež prebivalstva predstavlja
posamezno naselje v skupnem seštevku. Kolikor so nam to dopuš!ali podatki
smo izvedli primerjavo med »možnimi«, njihovim »deležom« in »številom
gospodinjstev«. Zaradi manjkajo!ih podatkov o številu gospodinjstev iz manjših
naselij (Kot, Staje, Srahomer) smo se odlo!ili, da število zbranih anket
zaokrožimo na 50. Kjer se pojavlja oznaka »z«, smo število opravljenih anket
dolo!ili glede na število hišnih številk. V naselju z tridesetimi hišnimi številkami
smo opravili tri ankete pri vsaki deseti hiši.
9.5.3 Postopek zbiranja podatkov
Postopek zbiranja podatkov v obliki anketiranje je potekalo na terenu v obdobju
med 3.9.2007 in 12.11.2007. Pri zbiranju podatkov smo poskušali zagotoviti
objektivnost z upoštevanjem naslednjih pravil:
"as anketiranja; anketiranje smo izvajali med delovnimi dnevi (od ponedeljka do
petka) in v popoldanskem !asu (po 15. uri), ko naj bi bil doma prisoten najve!ji
del populacije. Izbira gospodinjstev; npr. v naselju Brest, ki ima približno 60 hišnih
številk, smo postopek anketiranja izvedli upoštevajo! na!elo desetkratnika, torej
pri hišni številki 10, 20, 30 itn. Kjer tega pravila ni bilo mogo!e izpeljati dosledno
(npr. pri hišni številki 20), smo postopek anketiranja poizkusili izvesti na naslednji
najbližji številki (npr. pri številki 19 ali 21). Na posameznem hišnem naslovu je bila
pridobljena samo ena anketa. Pri iskanju anketiranih smo v !im ve!ji meri
upoštevali uravnoteženost med moškim in ženskim spolom. Anketiranje je
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potekalo anonimno. Za analizo in interpretacijo podatkov smo zbrali nekatere
statisti!ne podatke: stalno bivališ!e (prebivalci Iškega vintgarja in Iškega vršaja
ter lastniki po!itniških objektov), starost, izobrazbo in poklic. Vsakemu
anketirancu smo pred pri!etkom pojasnili, da so vprašanja v anketi povezana z
ekologijo in reko Iško. Vprašanja so bila zastavljena brez avtorjevih komentarjev.
Na koncu anketiranja je sledila krajša razlaga o namenu ankete in pojasnilo
nekaterih klju!nih pojmov. Temu delu smo odmerili dodaten !as, ker smo želeli
evidentirati vse dodatne opombe, ki se nanašajo na širše ali ožje podro!je
izbrane tematike.
Na podlagi prvih pridobljenih izkušenj smo ugotovili, da bi bilo koristno, da bi na
koncu ankete zabeležili tudi tista mnenja, ki so jih anketirani želeli izraziti, bodisi
ker so ga k temu nagovorila vprašanja oz. trditve, bodisi zaradi aktualnosti
obravnavane tematike. Zato smo na koncu ankete predvideli tudi prostor za vse
dodatne argumente, želje, vizije, ki se dotikajo ekološkega razmišljanja o danih
okoliš!inah.
9.5.4 Statisti!ni podatki
Iz preglednice (slika 31) je razvidno, da ima ve!ino anketiranih, to je kar 78%,
stalno bivališ!e na obmo!ju Iškega vršaja. Preostalih 22% anketiranih živi na
obmo!ju Iškega vintgarja, od tega so 4% lastniki po!itniških objektov in na tem
obmo!ju torej nimajo stalnega naslova. Podatek ni presenetljiv. Ve!ino izbranih
naselij in s tem ve!ji del vzor!ne populacije se nahaja na vršaju. Med te sodijo
prebivalci naselij: Brest, Kot, Staje, Strahomer, Tomišelj, Vrbljene. Iz zbranih
podatkov je tudi razvidno, da nam je uspelo zagotoviti uravnoteženost vzorca po
spolu 54% (moških) in 46% (žensk).

Spol in bivališ!e vprašanih

32%

46%
12%

2%
2%

Od drugje

6%

Iški Vintgar

Slika 31: Podatki o bivališ!u in spolu anketiranih

Iški Vršaj

ženske
moški
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Pri zbiranju podatkov smo beležili tako uspešno izvedene ankete kot tiste, ki so
anketiranje zaradi razli!nih razlogov zavrnili. Iz podatkov v razpredelnici 10 je
razvidno, da je samo 62% vprašanih privolilo za sodelovanje pri anketi. Za
pridobitev 50 anket je bilo opravljenih 81 poskusov.
Preglednica 10: Število možnih anketiranih, število opravljenih anket in št. zavrnjenih anket
Iška
Brest
Iška
Kot
Staje Strahomer Tomišelj Vrbljene
vas
št. možnih
208
156
286
78
82
104
242
158
anketiranih
anketirani

8

6

11

3

3

4

9

6

zavrnjeni

5

2

7

1

2

3

8

3

Iz podatkov na sliki št. 32 je razvidna izobrazbena struktura po posameznih
starostnih razredih. Najve!ji del anketiranih, to je 60%, je starih med 25 in 54 let.
Ta podatek je pomemben, ker obsega tisti del populacije, ki ji lahko pripisujemo
najve! aktivnosti v prostoru in s tem najve!jo seznanjenost s stanjem okolja. 62%
vprašanih ima dokon!ano srednjo izobrazbo, medtem ko višjo ali vsaj visoko
izobrazbo dosega 20% vprašanih. Podatek o doseženi stopnji izobrazbe je
nekoliko presenetil pri starostni skupini od 35 do 44, kjer bi pri!akovali ve!ji delež
anketiranih z visokošolsko ali višjo izobrazbo. Neenakomerno porazdelitev lahko
razložimo z majhnim vzorcem populacije.

Izobrazba in starostna struktura
14
12

1

10
3

8
3

6
4
2

3

1
9

1

4
1
1

7
1

4

4
2

2

3

0
15-24

25-34

35-44

Slika 32: Izobrazba in starostna struktura
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9.5.5 Analiza zbranih podatkov
Pri obdelavi podatkov moramo razlo!iti kvalitativno analizo (proste asociacije in
odprta vprašanja) in kvantitativno analizo (numeri!ni podatki). Pri analizi 1. in 2.
vprašanja smo obdelali numeri!ne podatke. V ta namen smo izra!unali
povpre!no oceno in standardni odklon. Vrednosti spremenljivk so prikazane s
frekven!nimi tabelami in grafi. Pri vseh odprtih vprašanjih (3., 4., 5. in 6.) smo
uporabili kvalitativen pristop, tako da smo primerjali posamezne odgovore in jih
na podlagi sorodnosti uvrstili v skupne razrede. Na ta na!in smo identificirali
kategorije in dobili izhodiš!e za grafi!ni prikaz in primerjanje. Analize so bile
opravljene s programskim orodjem MS Excel in SPSS.
1. Vprašanje: Rangirajte naslednjih 5 pojmov povezanih z reko Iško, tako da bo 5
najbolj pomemben in 1 najmanj pomemben: poto!ni rak – pitna voda – urejena
re!na struga – neokrnjena narava – hidroelektrarna.
Iz slike št. 33 je razvidna razvrstitev predlaganih pojmov od manj k bolj
pomembnim: hidroelektrarna, rak, re!na struga, narava, voda. Rezultat
vrednotenja pojmov je bil pri!akovan. Anketiranci so med vsemi pojmi, ki
ozna!ujejo bodisi sestavine bodisi njihove kvalitete na izbranem obmo!ju dolo!ili
hidroelektrarno. Ta rezultat je bil pri!akovan, ker je ideja o gradnji majhnih
hidroelektrarn na obmo!ju pore!ja Iške stara tema. Ideja je bila na lokalni ravni
ve!krat obravnavana in po daljši diskusiji zavrnjena. O!itno je dobila ta odlo!itev
tudi širši konsenz med prebivalci, zato ta ideja ni ve! aktualna.
Druga manj pomembna sestavina predstavlja naravna vrsta poto!ni rak, ki je na
tem obmo!ju zaš!itena z Naturo 2000. Vrsta je zaradi onesnaženja vodotokov
marsikje izumrla. Delno pojasnilo, zakaj anketiranci tako nizko vrednotijo
poto!nega raka, lahko razložimo z dodatnim pojasnilom. 10% vprašanih meni, da
poto!nega raka ni mogo!e ve! opaziti in da je najverjetneje izumrl. Na drugi
strani pa bi veljalo izpostaviti razliko pri vrednotenju med Iško vasjo in ostalimi
naselji. 16% vseh anketiranih, ki živijo v Iški vasi, je izpostavilo neposredno
povezanost med poto!nim rakom in pitno vodo. Ve!ina med njimi je ovrednotila
poto!nega raka s 4 to!kami in ga postavila na drugo najvišje mesto na vrednostni
lestvici (takoj za pitno vodo).
Na tretjem mestu se nahaja urejena re!na struga. Obmo!je Iškega vršaja je
gosto naseljeno podro!je, ki je imelo v preteklosti ve! težav s poplavljanjem. 21%
delež kaže, da urejena re!na struga pomembno (!eprav ne nujno tudi aktualno)
vprašanje. Na naši vrednostni lestvici se urejena re!na struge, ki predstavlja
spremenjen življenjski prostor in potencialno grožnjo nekaterim rastlinskim in
živalskim vrstam, nahaja pred ogroženo naravno vrsto.
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Skoraj enako pomembna kot urejena re!na struga je neokrnjena narava (23%).
Kot najpomembnejšo sestavino v svojem prostoru so anketiranci dolo!ili pitno
vodo. Podatek ni presenetljiv. Vodni vir je v razli!nih študijah (navedi referenco)
omenjen kot glavni naselitveni dejavnik (geografija) v preteklosti.

Razvrš!anje pojmov

31%

21%

23%

17%
8%

hidroelektrarna

rak

re!na struga

narava

voda

Slika 33: Razvrstitev pojmov (po odstotkih odgovorov vprašanih) glede na pomembnost

2. Vprašanje: S krožcem ozna!ite svoje mnenje glede spodnjih trditev, pri !emer
pomeni 1 – se sploh ne strinjam, …, 5 – se popolnoma strinjam.
V preglednici št. 18 so navedene trditev in rezultati, kako mo!no se anketiranci
strinjajo s posamezno trditvijo. Za natan!nejšo analizo smo izra!unali povpre!no
oceno in standardni odklon pri vseh navedenih trditvah.
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Niz trditev
Strugo Iške bi morali sanirati
tako da ne bi ve! povzro!ala
škode.

Turizem ima lahko pozitiven
vpliv na naravno okolje.

"lovek ima dovolj ekološkega
znanja, da obvladuje naravo.

20%

14%

26%

30%

20%

40%

18%

Iška je pomembna kot vir pitne
14% 6%10% 14%
vode.

Ribolov predstavlja negativen
poseg v reko Iško.

8%

32%

28%

14% 8%

10% 8%

24%

56%

16%

56%

"lovekovi posegi v naravo
6%
imajo pogosto škodljive
4% 12% 14%
posledice.

31%

31%

22%

64%

sploh se ne strinjam
delno se ne strinjam
neodlo!en

Kvaliteta vode v Iški je dovolj
visoka, da se lahko v njej 4% 8% 26%
kopamo.

delno se strinjam
22%

40%

popolnoma se strinjam

Slika 34: Trditve, ki merijo odnos ljudi do aktualnih ekoloških vprašanj

Trditvi “!lovekovi posegi v naravo imajo pogosto škodljive posledice” in “!lovek
ima dovolj ekološkega znanja, da obvladuje naravo” ugotavljata, kakšen je
!lovekov odnos do narave. Pri prvi trditvi lahko ugotovimo najve!jo stopnjo
soglasja (povpre!je = 4,24; N=50). Rezultat kaže, da se anketirani zavedajo
škodljivih vplivov, ki jih povzro!a !lovek v svojem življenjskem okolju. Pri drugi
trditvi, ki implicira, da ima !lovek dovolj znanja, da obvladuje naravo, se anketirani
ne strinjajo (povpre!je = 2,26; N=50). Ta rezultat podpira prvo trditev. "lovekovi
posegi v naravo imajo pogosto škodljive posledice tudi zato, ker nimamo dovolj
ekološkega znanja.
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Pri trditvah, ki se nanašajo na kvaliteto vode v reki Iški, smo po pri!akovanjih
izmerili visoko stopnjo strinjanja. Da je Iška pomembna kot vir pitne vode se v
celoti in delno strinja 70% anketiranih (povpre!je = 3,93; N = 50). S trditvijo, da je
kvaliteta vode v Iški dovolj visoka, da se lahko v njej kopamo, se v celot in delno
strinja 62% anketiranih (povpre!je = 3,97; N = 50). Rezultata kažeta, da je ve!ji
odstotek tistih, ki menijo, da je kvaliteta vode bolj primerna za pitje kot kopanje.
Logi!no bi bilo pri!akovati ravno nasprotno ugotovitev. To lahko razložimo s
podatkom, da je precejšen delež (26%) anketiranih neodlo!en verjetno zaradi
pomanjkanja izkušenj kopanja v reki Iški.
Zelo visoko stopnjo nestrinjanja so anketirani izrazili glede negativnega vpliva, ki
ga ima ribolov za reko (povpre!je = 2,44; Std. Odklon = 1,5; N = 50).
Najbolj porazdeljene odgovore smo prejeli pri trditvi, da bi morali sanirati strugo
reke Iške, tako da ne bi ve! povzro!ala škode (povpre!je = 3,06; Std. odklon =
1,69; N = 50).
Preglednica 11: Rezultati odgovorov
Trditev
Kvaliteta vode v Iški je dovolj visoka, da se lahko v njej
kopamo.
"lovekovi posegi v naravo imajo pogosto škodljive posledice.
Ribolov predstavlja negativen poseg v reko Iško.
Iška je pomembna kot vir pitne vode.
"lovek ima dovolj ekološkega znanja, da obvladuje naravo.
Turizem ima lahko pozitiven vpliv na naravno okolje.
Strugo Iške bi morali sanirati, tako da ne bi ve! povzro!ala
škode.

Povpre!na
ocena

Std.
odklon

Vzorec
(N)

3,97
4,24
2,44
3,93
2,26
2,46

1,02
1,2
1,5
1,49
1,31
1,31

50
50
50
50
50
50

3,06

1,69

50

3. Vprašanje: Na kaj pomislite ob besedi ekologija?
Vprašanje je odprtega tipa, ker smo želeli zajeti !im širši obseg vsebin, ki
asocirajo anketirane s pojmom ekologija. Razli!ne odgovore smo grupirali v
smiselne skupine in prikazali v preglednici št. 12. Kjer je bilo odgovorov ve!, smo
vsak odgovor šteli posamezno. Anketirani ob besedi ekologija najpogosteje, to je
v 49% primerih, pomislijo na neokrnjeno naravo in urejeno ter zdravo okolje.
Precej manjši delež odgovor predstavlja !ist zrak, uravnotežen razvoj
(sonaravnost), varovanje narave, odpadki in naravne vrste. Naštete skupine bi
lahko združili, vendar smo želeli ohraniti pozitivne in negativne konotacije pojma
ekologija. 8% anketiranih povezuje pojem ekologija z konkretnimi problemi.
Namenoma smo tudi ohranili širše in ožje vsebine tega pojma. 63% vsebin je
povezanih s širokim problemski poljem, ki ga predstavlja ekologija, kot npr.:

Hribar M. Trajnostni razvoj med teorijo in prakso – primer reke Iške

92

neokrnjena narava, !isto okolje, uravnotežen razvoj (sonaravnost). Ostalih 37%
obsega ožje problemsko polje, kjer najdemo primere, kot so: nelegalna gradnja,
skrb za fito-farmacevtska sredstva, ekološka hrana, pitna voda. Rezultati kažejo
manjše neskladje med vsebino pojma ekologija in odnosom do vode. Medtem, ko
lahko iz prvega in drugega vprašanja sklepamo na zelo ozaveš!en odnos
prebivalcev do vode (reke Iške), lahko pri tretjem vprašanju ugotovimo, da sta
samo 2% anketirancev povezala ekologijo z vodo (v “pitna voda” in “!isti naravni
viri”). Veliko ve! asociacij je povezanih z !istim zrakom (8%), odpadki in divjimi
odlagališ!i (6%) in ekološko hrano ter sadjem (3%).
Preglednica 12: Asociacije na besedo ekologija
Delež v
Asociacija na besedo ekologija
%
neokrnjena narava
urejeno in zdravo okolje
!ist zrak
uravnotežen razvoj, sonaravno
življenje
varovanje narave
odpadki in divja odlagališ!a
naravne vrste, živali
zdravo življenje
ekološka hrana, sadje
zeleni travniki, gozdovi
prizadevanje za lastni obstoj
malo prometa
skrb za FFS
nelegalna gradnja
pitna voda
!isti naravni viri
zloraba besede

25%
24%
8%
7%
6%
6%
4%
3%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

4. Vprašanje: Ali menite, da bi vstopna taksa v Iški vintgar pripomogla k ohranitvi
narave? "e da – zakaj?
Pri !etrtem vprašanju smo zabeležili komentarje tistih, ki so na prvi del vprašanja
odgovorili pozitivno, in tudi tiste, ki so želeli pojasniti, zakaj menijo, da vstopna
taksa ne bi pripomogla k ohranitvi narave. 62% anketiranih je odgovorilo, da
takšen pristop ne bo pripomogel k ohranjanju narave, medtem ko je 34%
anketiranih dalo pritrdilen odgovor.
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4% odgovorov nismo mogli razporediti v prvo ali drugo skupino. V Preglednicah
št. 19 in 20 smo združili odgovore v smiselne skupine in prikazali njihovo
pogostnost. Kjer je bilo pri pojasnjevanju navedenih ve! razlogov, smo vsak
razlog šteli posebej. 8% anketiranih, ki je pozitivno odgovorilo na zastavljeno
vprašanje, ni želelo dodatno pojasniti svojih odgovorov. Kar 87% anketiranih, ki
menijo, da je taksa primerna rešitev za ohranitev naravnega okolja, ne navaja
neposrednih ampak posredne rešitve za ohranjanje naravnega okolja. To se
pravi, s skrbjo za varovanje okolja bomo varovali tudi naravo. "isto okolje in
urejeni WC-ji predstavljajo zmanjševanje !lovekovega vpliva na naravno okolje,
ne prispevajo pa neposredno k ohranjanju narave. 53% anketiranih meni, da bi
se morala sredstva porabiti za prepre!evanje ekoloških problemov. 38% delež pa
je tistih, ki predlagajo, da se zbrana sredstva porabijo za sanacijo obstoje!ih
problemov. Med pozitivnimi odgovori je najve!ji odstotek, to je 21% delež, tistih,
ki menijo, da bi morali z zbranimi sredstvi organizirati redarsko službo za
prepre!evanje divjega odlaganja odpadkov in neprimerno vedenje v naravnem
okolju in na cesti. Anketirani na drugem in tretjem mestu (obakrat s 17%
deležom) menijo, da pobiranje takse pripomore k zmanjševanju prometa in k
!istejšemu okolju (pobiranje in odvoz smeti). 8% delež predstavljajo predlogi, da
se taksa porabi za urejanje u!nih poti, postavitev WC-jev in ureditev parkiriš!.
Zanimivo je, da se med odgovori z najmanjšim deležom (4%) najdemotudi na!elo
odgovornosti (tisti, ki ne pla!a, postane onesnaževalec).

Taksa je ustrezna rešitev.
Da. Poraba sredstev za ureditev ceste.
Da. Ker tisti, ki ne pla!a, postane
onesnaževalec.
Da. "e bi denar porabili za zavarovanje
narave.
Da.

4%
4%
4%
8%

Da. Poraba sredstev za ureditev parkiriš!.

8%

Da. Poraba sredstev za ureditev WC-jev.
Da. Poraba sredstev za ozna!evanje in
zavarovanje poti.
Da. Poraba sredstev za !iš!enje in odvoz
smeti.
Da. Ker to pomeni manj prometa.

8%
8%

Da. Poraba sredstev za redarsko službo.

Slika 35: Prikaz deleža tistih odgovorov, ki zagovarjajo pobiranje takse

17%
17%
21%
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Skoraj polovica tistih anketiranih, ki menijo, da pobiranje takse ni primeren pristop
k ohranjanju narave, ni dodatno pojasnila razlogov za svoje stališ!e. Med
preostalimi jih 19% meni, da obiskovalci s pla!ilom takse dobijo ob!utek, da so
“kupili” tudi pravico do smetenja. Manjši delež anketirancev meni, da je taksa
napa!en pristop pri ohranjanju narave, in namesto te predlagajo pove!an nadzor
(11% anketiranih), ve!jo ozaveš!enost (5% anketiranih), urejeni parkirni prostori,
WC-ji in pohodne poti (3% anketiranih). Zelo majhen delež, to je 3% anketiranih,
pa meni, da bi se sredstva nelegalno porabila v druge namene.

Taksa ni ustrezna rešitev.
Ne, ker bi se sredstva porabila za osebne
koristi.

3%

Ne. Okolje je bilo !isto že pred uvedbo takse.

3%

Ne. Najprej lasten vložek (v koše za odpadke,
P, urejene steze) šele potem taksa.

3%

Ne. Poskrbeti bi morali za ve!jo ozaveš!enost.
Ne, boljši bi bili drugi pristopi.
Ne. Taksa ne bi koristila. Pove!ati bi morali
nadzor.
Ne, ker s pla!ilom obiskovalci dobijo ob!utek,
da lahko smetijo.

5%
8%
11%
19%

Ne.

49%

Slika 36: Prikaz deleža odgovorov, zakaj pobiranje takse ni pravilna rešitev

5. Vprašanje: Kje vidite razvojne priložnosti na obmo!ju zgornjega in srednjega
dela reke Iške?
Anketiranim smo pojasnili, da zgornji in srednji del reke Iške obsega obmo!je Iški
vintgar in Iški vršaj. Glede na predlagane enote smo odgovore razvrstili na dve
obmo!ji: Iški vintgar (s celotnim prispevnim obmo!jem) in Iški vršaj. Pri odgovorih
smo zabeležili razvoj, ki sledi tako trajnostni paradigmi kot tudi paradigmi rasti.
Tovrstna primerjava je mogo!a na obmo!ju Iškega vršaja, kjer sta zaradi
naravnih danosti (možnosti intenzivnega in ekstenzivnega kmetijstva) mogo!i obe
razvojni strategiji. Razmerje trajnostno paradigmo in paradigmo rasti je
31%(+12%) proti 19%. V primerjavi obeh obmo!ij lahko ugotovimo še, da so na
obmo!ju Iškega vintgarja pomembne turisti!ne razvojne možnosti, medtem ko na
obmo!ju Iškega vršaja prednja!i razvoj kmetijstva. V obeh primerih je bilo
evidentirano tudi mnenje, da na obmo!ju ni prisotnih razvojnih možnosti. Ta
podatek obsega 9% delež odgovorov na obmo!ju Iškega vintgarja, na obmo!ju
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Iškega vršaja pa kar 38% delež. Zadnji podatek je nekoliko presenetljiv, ker
študije navajajo, da so glavni razlog za gosto poselitev bogati naravni viri (plodna
tla in izdaten vodni vir).
Najve!ji razvojni potencial (34% delež) v Iškem vintgarju predstavlja turizem z
urejenim nadzorom. Konkretno to predstavlja ureditev piknik prostorov. Temu
sledi kme!ki turizem (16%), pohodništvo in posebej organizirani vodniški ogledi
(16%) ter strokovne ekskurzije z družboslovno in naravoslovno vsebino.
Presenetljivo majhen delež predstavlja ureditev kopaliških kapacitet (7%), kljub
temu, da se je 62% anketiranih pri drugem vprašanju strinjala, da je kvaliteta
vode v reki Iški dovolj visoka, da se lahko v njej kopamo. 5% delež odgovorov
predstavlja razvojni potencial, ki ga omogo!a lov in ribolov. Na obmo!ju Iškega
vršaja so poleg eko-kmetovanja in kmetovanja predstavljene redke razvojne
možnosti. Ozek nabor možnosti in velik delež brez-perspektivnih pogledov v
prihodnost na tem obmo!ju vzbuja skrb. Poleg kmetovanja so bili podani predlogi
o organizaciji rekreativnih dejavnosti. Med drugim bi bilo potrebno razviti
priložnost, ki jo ponuja obstoje!i hipodrom in izkoristiti naravne danosti Barja za
razli!ne rekreacijske oblike (kolesarske poti).
Preglednica 13: Razvojne možnosti v zgornjem in srednjem delu reke Iške
Turizem (z urejenim nadzorom).
Kme!ki turizem (kmetije odprtih vrat).
Pohodništvo (vodniški ogledi).
Iški vintgar
Strokovne ekskurzije (žage na vodi, naravoslovne poti).
Ureditev kopališki kapacitet.
Ribolov in lov.
Obmo!je brez razvojnih možnosti.
Eko-kmetovanje.
Iški vršaj
Kmetovanje.
Organizacija
rekreativnih
dejavnosti
(kolesarjenje,
hipodrom).
Obmo!je brez razvojnih možnosti.

34%
16%
16%
14%
7%
5%
9%
31%
19%
12%
38%

6. Vprašanje: Kako bo izgledal Iški vintgar leta 2030?
Odgovore pri zadnjem vprašanju smo združili v tri kategorije: (1) okolje se bo
spremenilo na slabše, (2) okolje se bo spremenilo na bolje in (3) brez ve!jih
sprememb (v okolju bodo prisotni isti problemi, vendar se okolje ne bo bistveno
spremenilo). "eprav namen anketiranja ni predvideval beleženja odzivov, je bilo
o!itno, da je ve!ina anketiranih presene!ena nad zastavljenim vprašanjem.
O!itno je, da ve!ina ni premišljevala o tem, kako bo izgledal ta življenjski prostor
v bližnji prihodnosti. 8% vprašanih ni podalo svojega mnenja. Med ostalimi, ki so
podali svojo vizijo, jih je 42% izrazilo optimisti!en pogled in 36% pesimisti!en
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pogled. Preostalih 14% anketiranih meni, da v tem prostoru ne bo ve!jih
pozitivnih niti negativnih sprememb in da bo okolje ostalo takšno kot danes.

Kako bo izgledal Iški Vintgar l. 2030?
8%

14%

Brez ve!jih sprememb.
42%

Okolje se bo spremenilo
na slabše
Okolje se bo spremenilo
na bolje
Neopredeljeni.

36%

Slika 37: Kako se bo spremenilo okolje v Iškem vintgarju leta 2030 – prikaz odgovorov

Anketirani so navajali konkretne razloge v podporo svoji trditvi. 20% od tistih, ki
so izrazili pozitiven pogled na prihodnost Iškega vintgarja, jih sicer meni, da bodo
vse naštete težave še vedno prisotne, vendar bo narava kljub temu ostala še
vedno v veliki meri neokrnjena. Med tistimi anketiranci, ki menijo druga!e (36%
vseh anketiranih), smo upoštevali vsak razlog kot samostojen odgovor. 20%
delež predstavlja nedefinirano onesnaževanje okolja. Med konkretnimi razlogi pa
se 16% vseh odgovorov nanaša na negativne posledice zaradi pove!anega
turizma in prometa, 6% odgovorov se nanaša na izgubo kulturne krajine in
propad kmetij in 4% na neurejeno kanalizacijo. Ve!ina anketiranih v zadnji
skupini navaja razloge za svoje mnenje in ne podajajo odgovorov na vprašanje,
kako bo izgledalo okolje. Samo 8% jih navaja konkretne spremembe, in sicer, da
se bo kvaliteta vode v Iškem vintgarju bistveno poslabšala.
Opombe
Anketiranje predstavlja postopek zbiranja odgovorov na vnaprej zastavljena
vprašanja. Kljub temu smo na koncu anketiranja zabeležili dodatne opombe, ki so
jih anketiranci želeli izraziti bodisi, ker so želeli pojasniti svoje odgovore, bodisi
ker so jih vprašanja spodbudila k razmišljanju o drugih pomembnih vidikih.
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Nekatere od teh navajam kot dodatne oporne to!ke pri interpretaciji rezultatov
ankete, ker so pomembni za vsebino naloge. Med temi velja omeniti 8% delež
anketiranih, ki so pojasnili, da nimajo urejenega kanalizacijskega omrežja in se
zavedajo, da sodijo med onesnaževalce. 4% anketiranih je iz lastnih izkušenj
povedala, da se kultura rastja spreminja zaradi !rpanja podtalnice v vodarni
Brest, ki znižuje nivo podtalnice. Zaradi tega se spreminja rastje na travnikih in
njivah, redno pa se pojavlja tudi suša. Pri 8% anketiranih je opaziti nestrpnost v
razmerju med doma!ini in “vikendaši”. Oboji navajajo, da jih druga stran bodisi ne
razume bodisi ne upošteva. Med o!itki, ki so zabeleženi, se pojavljajo: organsko
onesnaževanje vode (doma!ini spuš!ajo gnojevko v Iško), pranje avtomobilov v
reki (doma!ini) in nerazumevanje kulturne krajine (“vikendaši”).
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10. RAZVOJNI SCENARIJI TRAJNOSTNO SONARAVNEGA
UPRAVLJANJA Z VODNIMI VIRI NA PORE"JU REKE IŠKE
V skladu z ugotovitvami o razli!nih razvojnih modelih pri trajnostno sonaravnem
upravljanju z vodami in na podlagi dostopnih podatkov ter oblikovanih
predpostavk bomo v nadaljevanju predstavili razvojne smernice. S smernicami
oz. strateškimi razvojnimi usmeritvami bomo nakazali možnost druga!nega
razvoja. Slednji z vidika celovitosti, ki ga predpostavlja ekosistemski pristop,
upošteva okoljsko, gospodarsko in socialno komponento trajnostnega razvoja.
Preglednica 14: Prikaz razvojnih zna!ilnosti v pore!ju reke Iške z vidika sonaravnosti
Razvojni model
Razvojne zna!ilnosti
- raba vode za namen !rpanja pitne vode je omejeno na srednji del
Idealni
pore!ja (koli!ino dolo!a sposobnost samovzdrževanja (ob)vodnih
(ekocentri!ni)
ekosistemov)
model
- naravo-varstveni in okolje-varstveni cilji so usklajeni in predstavljajo
izhodiš!e za vse dejavnosti v prostoru
- odnos, sestavljen iz percepcije in reakcij ljudi, izhaja iz zavedanja, da
predstavljajo vodni viri in vodni ekosistemi nelo!ljivo ekološko enoto;
klju!ni del celote so hidrološke (in ostale) vrednote
Mo!na sonaravnost - raba vodnih virov (podzemeljske in površinske vode) v srednjem delu
pore!ja reke Iške za namen !rpanja pitne vode dolo!a sposobnost
obnavljanja vodnega vira
- gospodarjenje je usklajeno z varovanjem vodnih virov, (ob)vodnih
ekosistemov in hidroloških vrednot
- Iški vintgar: prilagojene oblike »mehkega« turizma (u!ne ekskurzije,
vodeno pohodništvo)
- Iški vršaj: prilagojena raba tal (integrirana kmetijska pridelava)
- izgradnja oz. dopolnitev komunalnega in vodovodnega omrežja
- motivacijska pripravljenost ljudi izkazuje visoko stopnjo vklju!evanja v
okoljevarstvene in naravovarstvene probleme ter privrženost pri varovanju
(ob)vodnih ekosistemov
Šibka sonaravnost
- raba vodnih virov (podzemeljske in površinske vode) v zgornjem in
srednjem delu pore!ja reke Iške za namen !rpanja pitne vode
- Iški vintgar: nadzorovano turisti!no-rekreacijsko obmo!je
- Iški vršaj: mešana raba tal (intenzivno in ekstenzivno kmetijstvo) na
obmo!ju vodovarstvenih pasov
- ribolov na reki Iški (vnos tujerodnih vrst)
- odnos ljudi kaže na prednost okoljevarstvenih ciljev (zaš!ita vodnih virov)
pred naravovarstvenim (zaš!ita (ob)vodnih ekosistemov
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11 RAZPRAVA
V prvem delu magistrske naloge obravnavamo vprašanje varovanja kot nelo!ljivo
povezano z vprašanjem razvoja na podlagi teze, da paradigma trajnostno
sonaravnega razvoja ozna!uje integracijo, nujnost hkratnosti in enakopravnosti
ter optimalnosti doseganja vseh treh klju!nih ciljev: okoljskega, gospodarskega in
socialnega (Plut, 2005). Varovanje in razvoj sta integrirana v paradigmo
trajnostno sonaravnega razvoja. Brez varovanja in ohranjanja narave/okolja
trajnostni razvoj ni mogo!, ali druga!e povedano – trajnost razvoja je mogo!a
samo ob predpostavki trajnega zavarovanja okolja/narave. Na podlagi druge
teze, ki pravi, da so varstvo narave, varstvo naravnih virov in varstvo !lovekovega
življenjskega okolja med sabo v potencialnem konfliktu (Maruši!, 1996), se
zastavlja vprašanje, kaj ta konflikt pomeni? "e varovanje okoljske trajnostnosti
predstavlja okvir trajnostno sonaravnemu razvoju, kako potencialna konfliktnost
oz. razlika med razli!nimi oblikami varovanja vpliva na razvoj? V prvi hipotezi
magistrske naloge smo predpostavili, da je prišlo do konflikta pri vprašanju o
strategiji varovanja narave ob implementaciji Nature 2000. V drugem delu iste
hipoteze smo predpostavili, da razlike med obema strategijama ne moremo
pojasniti z razliko v pristopu, temve! z razliko med predmetoma varovanja. Obe
strategiji se razlikujeta po tem, da izhajata iz razli!nih predstav pojma narave in
pojma okolje. Razmerja med dvopomenskima pojmoma narava in okolje
implicirajo razli!ne predstave o svetu kot življenjskem prostoru. Na podlagi obeh
presojamo trajnostno sonaravni razvoj z vidika manjše ali ve!je sonaravnosti.
Ob implementaciji Nature 2000 sta se soo!ila dva razli!na pogleda na varovanje
narave in okolja v RS. Maruši! trdi, da tolikšen obseg zavarovanih obmo!ij nujno
sproži konflikt z ostalimi akterji v prostoru (Maruši!, 2004a). V poglavju 5
analiziramo soo!enje razli!nih strokovnih argumentov na primeru reke Mure in
spodnjem delu reke Save. Na podlagi analize se strinjamo z Maruši!em, kjer trdi,
da so razli!ni varstveni cilji (varovanje narave in varovanje naravnih virov) v
potencialnem konfliktu.
V zadnjem !asu se pojavljajo novi primeri (npr. postavitev SE v Kozini), ki
dokazujejo, da konflikt zadeva širšo problematiko rabe obnovljivih naravnih virov
in širjenja obmo!ij (za)varovane narave. Spori so se pojavili tudi na obmo!ju
Triglavskega narodnega parka in na številnih gorskih vodotokih, kjer so
postavljene male HE (Orožen Adami!, 2005). Pri tem se ne strinjamo z
Adami!em, kjer pravi, da gre v danih primerih za neskladje med fizi!nim okoljem
in pridobitniško kapitalisti!no logiko. Na podlagi analize je razvidno, da ne gre za
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tipi!en spor med »kapitalom in naravo«, ampak za spor med dvema legitimnima
trajnostnima ciljema: sonaravnim gospodarjenjem in varovanjem narave. Parcialni
interesi niso relevantni, ker se v analizi osredoto!amo na strokovna izhodiš!a.
Kotarac (2004) za razliko od Maruši!a (2004a) trdi, da je obseg zavarovanih
obmo!ij z aktom Nature 2000 rezultat ekoloških raziskav in kot tak ne more biti
predmet konsenza. "e je obseg v prvem primeru odvisen od !lovekovega
vrednotenja, ki na podlagi strokovnih dejstev presodi o rešitvi, je obseg v drugem
primeru znanstveno dejstvo, ki je objektivno neodvisno od !lovekovega
vrednotenja. Torej, !e želimo ohraniti populacijo vrste, moramo zavarovati habitat
v obsegu, ki bo omogo!al njegovo preživetje. Vsak kompromis, ki lahko povzro!i
kr!enje naravnega habitata, ogrozi obstoj vrste. Zato se pri zavarovanju narave
pred !lovekovimi negativnimi vplivi strinjamo s Kotar!evo argumentacijo, ki gradi
svojo strategijo na na!in izklju!ujo!ega ali. Kjer želimo ohraniti naravo, moramo
izklju!iti vse tiste !lovekove vplive, ki ta cilj ogrožajo. S tem stališ!em se strinja
tudi Maruši! (1996), pod pogojem, da se takšna zavarovana obmo!ja nahajajo v
manjšem obsegu. Na podlagi analize lahko sklepamo, da je problem v naslednji
dilemi: obseg zavarovanja narave je predmet naravovarstvene stroke, !e pa je
njen obseg prevelik, postane tudi predmet stroke, ki za cilj postavlja varovanje
vseh treh ciljev (narave, naravnih virov, !lovekovega življenjskega okolja). Obe
varstveni strategiji sta evidentno dopolnjujo!i in izklju!ujo!i. Na podlagi te
ugotovitve se strinjamo s Kirnovim (2008) stališ!em, ki poudarja iskanje
konsenza, s tem ko zagovarja, da je treba v vsakem konkretnem primeru
okoljevarstva in naravovarstva najti takšno rešitev, da v njej ne zvodenijo na!ela
naravovarstva in okoljevarstva, teh na!el pa se tudi ne sme postavljati absolutno,
to je brez vsakega ozira na !loveka. Strinjamo se z Maruši!em (1996, 2004a), da
je konsenz nujen pogoj za uspeh varstva narave in varstva okolja (naravnih virov
in !lovekovega življenjskega okolja), vendar pod pogojem, da takšen konsenz
predstavlja optimalen dogovor med razli!nimi izhodiš!i. Argument za zadnjo
trditev izhaja iz razumevanja razli!ne vsebine pojma narava in okolje.
Pri analizi definicij pojma okolje in pojma narava smo odkrili, da sta oba pojma
ve!zna!na (poglavje 6). Pomen pojma narava dolo!ata dva nujna pogoja v obliki
predpostavk: (1) narava je urejen sistem in (2) narava je samoohranjajo! sistem.
Prvi pojem je mogo!e dolo!iti z opisom funkcije, ki povezuje sestavne dele v
urejeno strukturo. Najbolj natan!no opredelitev tega pojma najdemo v ZON-u,
kjer je narava opisana kot biotska raznovrstnost, ki temelji na naravnem
ravnotežju (medmrežje 7). Ta definicija je konsistentna z ve!ino drugih, ki so bile
predmet analize (Kryštufek, 1998, Lah 2008). Drugi pojem predstavlja naravo kot
samoohranjajo! sistem (Tarman, 1994). Tarman uporablja pojem narave v okviru
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obeh kontekstov. V raziskovalnem kontekstu razlaga naravo kot urejen sistem
(Tarman, 1994). Pri ozaveš!anju, da je potrebno naravo ohraniti, pa ugotavlja, da
je takšno razstavljanje celote in raziskovanje njenih sestavin, ki jih potem zopet
seštejemo v celoto, napaka, ker zanemari njeno spontanost kot izvir življenja
(Tarman, 1994). Pojmovna analiza (poglavje 6) je pokazala, da bi v prihodnje
veljalo raziskati razliko med vlogo tistega, ki gospodari (deluje) v naravi, in vlogo
tistega, ki »varuje naravo«.
Na podlagi analiti!ne dolo!itve ekstenzije in intenzije pojma bi lahko raziskali,
zakaj obseg (eskstenzija) pojma narava predstavlja isto prostorsko stvarnost, ki
se nam kaže druga!e (intenzija), kadar v njem gospodarimo ali raziskujemo oz.
kadar v njej varujemo. Smiselnost takšne analize dokazuje primer rabe obeh
pomenov znotraj istega teksta. Potreba po tovrstni analizi se izkaže, !e
analiziramo rabo pojma narava na podlagi formulacij, ki jih uporablja Kryštufek. V
primeru varstvene biologije se pojem narave pojavlja hkrati kot predmet
raziskovanja in kot predmet ohranjanja. V istem tekstu najdemo definicijo narave
kot urejene strukture, kasneje pa zasledimo vprašanje, kako simulirati
»spontane« motnje, ki so nujno potrebne za obstoj ekosistema (Kryštufek, 1999).
Slednje vprašanje izhaja iz predpostavke, da so za ekosistem nujno potrebne
motnje, ker generirajo naklju!ne spremembe stanja. Iz predstavitve koncepta
naravovarstva (poglavje 6) lahko ugotovimo, da pojem narave, ki ga dolo!a
pomen urejenega sistema, predstavlja redukcijo narave kot celote. Zato se
strinjamo z Ankotom, kjer kiritizira ohranjanje tiste narave iz »katere zajemamo
vsak dan za najosnovnejšo eksistenco« (Anko, 2004, str. 184). Strinjamo se z
Ankotom (2004) in Tarmanom (1994), ko ugotavljata, da smo pojem narave kot
samoohranjajo!ega sistema zanemarili tako pri varovanju kot raziskovanju.
Pojem narave kot samoohranjajo!o oz. samoporajajo!o celoto raziskuje filozofija
narave. Dolenc razlaga, da je pojem narave (gr. physis) že pri jonskih
naravoslovcih ozna!eval tisto, kar nastaja spontano iz notranjih vzgibov, v
nasprotju z umetnim (gr. techne), kar nastane zaradi naše neposredne dejavnosti
(Dolenc, 2006). Histori!en pregled skozi pojmovanje narave pokaže, da lahko
filozofija narave pomembno prispeva pri iskanju odgovora, kaj je narava, ker
dopuš!a razli!ne vsebinske opredelitve pojma in obravnava pojem v njegovem
najširšem kontekstu.
Z analizo ugotavljamo, da je odgovor na to vprašanje povezan tudi s pojmom
okolje. Rezultati analize so pokazali, da obstajata dva razli!na opisa prostorske
stvarnosti, ki jo ozna!ujemo z izrazom okolje. Okolje definiramo kot ekološko
nišo, kadar ga opisujemo z abiotskimi in biotskimi dejavniki, ki dolo!ajo snovno-
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energetsko izmenjavo med !lovekom in življenjskim prostorom (Bufon in drugi,
2005). Okolje pa lahko definiramo tudi kot vplivno obmo!je, ko opisujemo obseg
spremenjene narave zaradi vpliva !lovekovega delovanja (medmrežje 7; Bufon in
drugi, 2005). V obeh primerih se vsebina nanaša na prostorsko stvarnost, v kateri
najdemo preplet biotskih in abiotskih dejavnikov. V prvem primeru to danost
definirajo pogoji, od katerih je !lovek odvisen, v drugem primeru pa pogoji, ki jih
spreminja !lovek s svojo dejavnostjo. Prvi primer lahko opišemo s konceptom
okoljske nosilnosti, drugi primer pa s konceptom vplivnega obmo!ja. Na podlagi
opravljene analize lahko sklepamo, da konsistentnost pri rabi pojma okolje
narekuje: (1) razlo!evanje med vsebino pojma okolje (!lovekovo vplivno obmo!je,
!lovekova ekološka niša) in (2) samostojno rabo pojma geografsko okolje (celota
okoli nas, sestavljena iz antropogenega in naravnega okolja). Raba pojmov
naravno in antropogeno okolje pa se prekriva z rabo pojma narava in okolje (v
obeh predstavljenih pomenih).
Ne glede na dejstvo, da ni enotnega konsenza glede rabe terminov, se strinjamo
s Kirnom (2004), ki ugotavlja, da sodobna raba izrazov kaže na obseg
preoblikovanja in vraš!anje pojma okolja namesto pojma narave. Razmerja med
okoljem in naravo lahko predstavimo v kontekstu obeh izhodiš!, predstavljenih v
poglavju 6. Izhodiš!i na sliki 13 in 14 prikazujeta dva razli!na pristopa pri
raziskovanju celote življenjskega sveta. Ekološko izhodiš!e predstavlja razmerji
a. in c. Celota je torej »narava kot samoohranjajo! sistem« in »narava kot urejen
sistem«, !lovekovo življenjsko okolje pa predstavlja njegova ekološka niša, ki je
del celote. Analiza na podlagi družinske podobnosti dokazuje, da vsebina pojma
»narava kot urejenega sistema« predstavlja reducirano celoto, vendar se ta z
raziskovanjem »narave kot samoohranjajo!ega sistema« dopolnjuje in spreminja.
Strinjamo se z Tarmanom, da je pojem narave, ki je dolo!en v a., nujna
predpostavka pojmu narave, ki je dolo!en v c. Ne strinjamo pa se s Tarmanom
(1992), kjer pravi, da ni razloga, da ne bi obravnavali !loveka isto kot ostale
naravne vrste, torej kot del te celote. Na podlagi geografskega (pokrajinsko
ekološkega) izhodiš!a (slika 15) lahko ugotovimo, da obstaja takšen razlog. To
trditev podpiramo z ugotovitvijo Vrišerja (2002), da je !lovek postal spri!o obsega
svojega delovanja na planetu primerljiv z naravnimi silami. Zaradi obsega in
globine preoblikovanja lahko planetarno življenjski prostor razložimo kot novo
celoto, ki je sestavljena iz naravnega in antropogenega okolja. V njej dolo!a
razmerje med naravo in okoljem predpostavka d. Celota predstavlja geografsko
okolje, ki obsega !lovekovo vplivno obmo!je in naravo kot urejeno strukturo. To
izhodiš!e podpira tudi ZVO (medmrežje 7) in definicije (Bufon in drugi, 2005; Lah,
2008). Pri raziskovanjih celote sta legitimni obe izhodiš!i, geografsko in ekološko.
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Njuno legitimnost potrjujejo znanstvena spoznanja s podro!ja biologije in
geografije. Spoznanji, ki povezujeta obe izhodiš!i sta, (1) da !lovekovega
življenjskega okolja ne moremo dolo!iti/omejiti s pojmom ekološke niše in (2) da
!lovek pri svojem delovanju v življenjskem okolju ne more dolo!iti/omejiti pojma
narave s konceptom »urejene strukture«. To razmerje med okoljem in naravo
opisuje predpostavka b.
Na podlagi analize (poglavje 6) ugotavljamo, da pojem narave in pojem okolja
nista istozna!na znotraj prvega in drugega konteksta. Njuna ve!zna!nost
omogo!a razlikovanje in primerjanje med ekološkim in geografskim izhodiš!em
pri raziskovanju sveta. S pojmoma okolje in narava sestavimo celoto življenjskega
sveta. Pri opisu se ne moremo izogniti protislovnosti, ki izhaja iz ve!zna!nosti
obeh pojmov. Opišemo ga lahko z naslednjo formulacijo: svet postane celota,
šele !e ga razdelimo na okolje in naravo. Ta razdelitev ima svojo utemeljitev v
razmerju med okoljem in naravo, kot ga dolo!a predpostavka b. V njej zaradi
narave kot samoohranjujo!ega sistema in !lovekovega vplivnega obmo!ja ne
moremo preprosto obravnavati narave kot celote, katere del je tudi !lovek. Niti je
ne moremo obravnavati kot urejen sistem, v katerem narava kot urejena struktura
skupaj z antropogenim okoljem tvori celoto. V prvem razmerju manjka !lovekovo
življenjsko okolje, v drugem razmerju pa manjka narava kot samoohranjajo!
sistem. To celoto lahko »sestavimo« oz. predpostavimo samo tako, da v njo
vklju!imo pojma naravo in okolje, ki sta definirana s predpostavko b.
Predpostavljamo, da orisani problem predstavlja epistemološki problem, ker
zastavlja vprašanje, kako vemo, kaj je celota. Ker narava ni samo urejena
struktura, ampak tudi samoohranjajo! sistem, in ker si !lovek jemlje pravico do
»ve!je ekološke niše« kot ostale vrste, je dialog med obema igra vzrokov in
u!inkov, ki lahko traja samo pod pogojem, da !lovek izhaja pri svojem delovanju
iz trajnostnih na!el. Svet kot neznanka ne predstavlja ovire pri odlo!anju za
delovanje. V tem oziru je zlasti zanimiv pojem diafori!ne etike, ki z vidika
samostojne ontološke vloge kaže na samo mesto razmika med dvema
nezdružljivima entitetama (Ošlaj, 2000). S pomo!jo tako definirane diference
lahko razlikujemo med življenjskim svetom in celoto življenja. Razliko dolo!a
diafora, ki stoji med obema kot nevidna pregrada (Ošlaj, 2000).
Razmerja med pojmom okolje in pojmom narave oblikujejo razli!ne predstave
življenjskega prostora, na podlagi katerih smo utemeljili razli!ne razvojne modele.
Modele presojamo z vidika rabe pojmov šibka in mo!na sonaravnost. Pri tem
dopolnjujemo izhodiš!e Bakerjeve (2006), ki predlaga, da za razlikovanje med
šibko in mo!no trajnostnostjo uporabimo vrednostno izhodiš!e. Ta v osnovi izhaja
iz razlikovanja med antropocentri!nim in ekocentri!nim pogledom na svet.
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Nesonaravni razvojni model se imenuje Kontrola onesnaževanja. Ta model ne
upošteva okoljskih okvirjev razvoja. Narava in okolje sta vir prostora, surovin in
udejanjanje možnosti za ustvarjanje dobi!ka. Razvojni model sledi šibki oz. mo!ni
sonaravnosti, kadar deluje v življenjskem prostoru, »sestavljenem« iz narave kot
urejenega sveta, in v ve!ji ali manjši meri prilagaja svoj okvir delovanja nosilnosti
okolja. Kot je pokazala analiza, »narava kot urejen sistem« sicer predstavlja
redukcijo celote na njene klju!ne sestavne dele in funkcije, vendar ugotavljamo,
da pri svojem delovanju ne moremo izhajati iz tistega, !esar ne poznamo (narava
kot samoohranjajo! sistem). Poenostavitev je nujen pogoj (in orientacija)
!lovekovemu delovanju v svetu. Po stopnji !lovekovega prilagajanja nosilnosti
okolja pa se razvojni modeli delijo z vidika šibke in mo!ne sonaravnosti. V prvem
primeru razvojni model v planetarnem življenjskem okolju ne upošteva nosilnosti
okolja. Poleg tega je v njegovem okviru dovoljena zamenjava naravnega kapitala
z ustvarjenim kapitalom (prednost razvoja pred varovanjem). V drugem primeru
razvojni model vklju!uje nosilnost okolja, zato lahko !lovekovo življenjsko okolje
primerjamo z ekološko nišo. V tem primeru razvoj izhaja iz okoljskih danosti.
Ohranjanje kriti!nega naravnega kapitala ima prednost pred ustvarjenim
kapitalom. Idealni oz. ekocentri!ni razvojni model izhaja iz idealizirane podobe o
razmerju med !lovekom in naravo. To razmerje povezuje !loveka kot kulturno
bitje z bivanjem v naravi, ki je (popolnoma) prilagojeno naravnim procesom
snovno-energetske izmenjave. Celoto življenjskega sveta predstavlja narava kot
samoohranjajo! sistem, !lovekovo življenjsko okolje v njem pa je omejeno na
ekološko nišo. V ekocentri!nem modelu živi !lovek kot kulturno bitje, vendar na
naraven na!in. Ocenjujemo, da je tovrstni model uporaben kot zastavljeni cilj,
ideal, ki ga poskušamo dose!i.
Izhodiš!a o trajnostnih razvojnih modelih smo prenesli na modele trajnostno
sonaravnega upravljanja z vodami (poglavje 8). Prihodnji izziv upravljanja z
vodami bo osredoto!en na dva vidika: na vedno ve!jo rabo vodnega vira in na
težnjo po zavarovanju vedno ve!jih obmo!ij (Hladnik, 1998). Skladno s tem smo
definirali razli!ne modele, ki izhajajo iz razmerij med varovanjem voda in
gospodarjenjem z vodami. Domena prvega so (ob)vodni ekosistemi in hidrološki
krog, domena drugega pa so vodni viri in pore!je kot upravljalska enota. Ker
!lovek nastopa kot globalni ekološki dejavnik, moramo njegov življenjski prostor
obravnavati ne samo kot ekološko nišo, ampak tudi kot vplivno obmo!je. Zaradi
slednjega je ogrožena voda kot obnovljiv naravni vir. Vodno celoto predstavlja
vodni krog. Tako kot pri pojmu narave lahko tudi to celoto razložimo z vidika
samoohranjanja (obnavljanje vodnega vira kot prvobitnega vira življenja) oz. z
vidika njegove poenostavitve (model vodnega kroga). Razmerja, ki izhajajo iz
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Razlika med šibkim in mo!nim modelom sonaravnega upravljanja z vodami je v
tem, da !lovek v okviru prvega modela deluje v pore!ju (in vodnega kroga), ki je
zreducirano na klju!ne biotske in abiotske dejavnike ter procese, pri !emer je
obmo!je njegovega delovanja širše od nosilnosti okolja in raba vodnih virov ve!ja
od stopnje njenega obnavljanja, pri modelu mo!nega sonaravnega upravljanja z
vodami pa v svoje posege vklju!uje možnost nevednosti in princip previdnosti.
Celota, v kateri deluje, je še vedno poenostavljena celota, vendar v njej iš!e
ravnotežje v okviru nosilnosti okolja oz. obnovljivosti vodnega vira. Razmerje med
varovanjem in gospodarjenjem v prvem in drugem primeru je bistveno druga!no.
"lovek v šibkem sonaravnem modelu deluje znotraj širšega vplivnega obmo!ja.
Njegovo varovanje je osredoto!eno na skrb za vodne vire, torej na tisti del
narave, iz katerega zajema za življenje. "lovek v mo!nem sonaravnem modelu
deluje v okviru obnovljivih naravnih virov, pri varovanju pa upošteva na!elo
ekološke integritete, ker so vodni viri preko obnavljanja povezani z (ob)vodnimi
ekosistemi in širše z vodnim krogom. Z vidika idealnega modela trajnostno
sonaravnega upravljanja z vodami se strinjamo z Maruši!em (1998), ki pravi, da
lahko govorimo o celovitosti, šele !e razlog in s tem podlaga za varovanje voda
nista zreducirana na pomen vodnih virov niti na njihovo ekosistemsko vlogo,
ampak mora obsegati tudi hidrološke vrednote.
V poglavju 9.5 smo raziskali odnos prebivalcev do njihovega življenjskega
prostora. V njem nastopajo hkrati v vlogi akterjev in v vlogi receptorjev posledic.
Raziskava, v katero smo želeli vgraditi spoznanja iz predhodnih poglavij (poglavje
6), ni v celoti upravi!ila prvotnih pri!akovanj. Metodološki pristop nam je
narekoval, da lo!eno obravnavamo percepcijo in reakcijski odziv. Pri tem so
klju!nega pomena naslednje statisti!ne spremenljivke: starost, izobrazba, poklic,
zaupanje v tehnološki napredek in ekonomski pristop k reševanju okoljske
problematike. V okviru metodološkega postopka (Špes, 1998) te spremenljivke
predstavljajo tiste filtre, ki vplivajo na našo zaznavo in pogojujejo naše reakcije.
Testiranje veljavnosti posameznih spremenljivk smo preverjali s '² preizkusom
oziroma s Kullbackovim 2Î preizkusom, kadar pogoji niso zadostovali prvemu
preizkusu. Pri interpretaciji v nalogi smo podrobneje predstavili tiste podatke, ki
so se izkazali za statisti!no pomembne, kot tudi tiste, kjer korelacije med
spremenljivko in vsebino ni bilo mogo!e dokazati. Predvidevamo, da je v teh
primerih razlog za statisti!no nerelevantnost (pre)majhno število anketiranih.
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Celotna analiza podatkov oziroma izpis vseh izra!unov v SPSS programu se
nahaja v prilogi F naloge.
S prvim vprašanjem smo ugotavljali vrednostno lestvico, ki vklju!uje tako
sestavine antropogenega okolja kot tudi sestavine naravnega okolja. Rezultat
vrednotenja sestavin od bolj k manj pomembnim: pitna voda (31 %), neokrnjena
narava (23 %), urejena re!na struga (21 %), rak (17 %) in hidroelektrarna (8 %).
Pri tretjem in !etrtem odgovoru lahko ugotovimo, da oddaljenost kraja bivanja od
re!ne struge sovpada s pripisovanjem manjše pomembnosti poto!nemu raku in
regulirani re!ni strugi. Slednjo domnevo podpira tudi analiza sedme trditve pri
drugem vprašanju, kjer 40 % anketiranih meni, da je treba reko sanirati tako, da
ne bo ve! povzro!ala škode (povpre!je = 3,06; std. odklon = 1,69; N = 50). Po
pri!akovanju smo zabeležili visoko stopnjo strinjanja pri obeh trditvah, ki se
nanašata na kvaliteto vode v reki Iški. 70 % anketiranih se delno ali v celoti
strinja, da je Iška pomembna kot vir pitne vode (povpre!je = 3,93; N = 50). Pri
trditvi, da je kvaliteta vode v Iški dovolj visoka, da se lahko v njej kopamo, pa se
delno ali v celoti strinja 62% anketiranih (povpre!je = 3,97; N = 50). Najve!jo
stopnjo soglasja med anketiranimi smo zabeležili pri trditvi »!lovekovi posegi v
naravo imajo pogosto škodljive posledice« (povpre!je = 4,24; N = 50). Pri
turisti!nih in rekreacijski možnostih, ki jih ponuja (ob)vodni prostor, velja
izpostaviti odnos prebivalcev do turizma in do ribolova. Med anketiranci
prevladuje mnenje, da ribolov ne predstavlja negativnega posega v reko
(povpre!je = 2,44; std. odklon = 1,5; N = 50). 50 % anketiranih pa se ne strinja,
da ima lahko turizem pozitiven vpliv na naravno okolje (povpre!je = 2,46; std.
odklon = 1,31; N = 50). V okviru tretjega vprašanja smo ugotavljali asociacije ob
besedi ekologija. Najve!ji delež med anketiranimi (49 %) jih je pomislilo na
neokrnjeno naravo in urejeno ter zdravo okolje. V precej manjšem deležu jim
sledijo pojmi: !ist zrak, uravnotežen razvoj (sonaravnost), varovanje narave,
odpadki in naravne vrste. Pri petem vprašanju smo evidentirali razvojne možnosti
na obmo!ju vintgarja in vršaja. 43 % predlogov lahko obravnavamo kot skladne s
trajnostnim razvojem (eko-kmetovanje, razvoj rekreativnih dejavnosti,
pohodništvo, strokovne ekskurzije, kme!ki turizem), 19 % predlogov pa izhaja iz
paradigme rasti (kmetovanje, ribolov in lov, turizem). Zaskrbljujo! je podatek, da
38 % odgovorov izraža, da na vršaju ni razvojnih možnosti. Šesto vprašanje
zadeva prihodnost Iškega vintgarja. 42 % vseh odgovorov izraža optimisti!en
pogled. Ta izhaja iz zaupanja, da bo narava v veliki meri ostala neokrnjena,
pritiski na okolje (turizem, onesnaževanje) pa se bodo zmanjšali. Na drugi strani
smo prejeli 36 % odgovorov, ki izražajo pesimizem v stališ!u, da se bo okolje
spremenilo na slabše. Pri tem navajajo kot razlog pove!an delež turizma in
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prometa. 6 % odgovorov se nanaša na propadanje kmetij in izgubljanje kulturne
krajine. Preizkus 2Î je pokazal, da so statisti!no pomembne naslednje korelacije:
- med izobrazbo in trditvijo, da imajo !lovekovi posegi v naravo pogosto škodljive
posledice,
- med starostjo in trditvijo, da je Iška pomembna kot vir pitne vode.
Izobrazba se je izkazala kot pomemben dejavnik pri ocenjevanju oz. presoji
!lovekovega poseganja v naravo. Vrednost 2Î je 17,996 in je statisti!no
pomembna. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 2,1 %. Višja izobrazba
predvideva, da !lovekovi posegi puš!ajo pogosto negativne posledice v naravi.
2Î = 17,996 ((= 0,021; g = 8). 64 % anketiranih se popolnoma strinja s to trditvijo.
Ugotovitev delno podpirajo tudi rezultati, da se skoraj 60 % vseh vprašanih ne
strinja s trditvijo, da ima !lovek dovolj ekološkega znanja, da obvladuje naravo.
Pri tretji korelaciji ugotovimo, da starost vpliva na presojo kvalitete reke Iške kot
pitne vode. Anketirani iz višjih starostnih skupin ocenjujejo, da je voda iz reke
primerna kot vir za pitno vodo. Predvidevamo, da njihovo mnenje izhaja iz
preteklih izkušenj, ko so vodo še uporabljali za pitje. Vrednost 2Î je 20,606 in je
statisti!no pomembna. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 2,4 %. 2Î =
20,606 (( = 0,024; g = 10). Zanimivo neskladje lahko ugotovimo s primerjavo
dveh trditev, ki se nanašata na kvaliteto Iške. Medtem ko se 56 % anketiranih
popolnoma strinja, da je Iška primerna kot vir za pitno vodo, jih je samo 40 %
izrazilo popolno strinjanje s trditvijo, da je Iška primerna za kopanje.
Za interpretacijo rezultatov je klju!na razdelitev obravnave na dva dela. V prvem
delu se nahajajo vprašanja o dojemanju in vrednotenju življenjskega okolja v
ožjem in širšem pomenu, v drugem delu pa se nahajajo vprašanja, na podlagi
katerih ocenjujemo aktivnosti in razvojne dejavnosti v prostoru. Pri ugotavljanju
odnosa se izkaže kot klju!no vprašanje vrednotenje v povezavi z nekaterimi
trditvami. Voda je na obravnavanem obmo!ju pomemben razvojni in omejitveni
dejavnik (Melik, 1959), zato ne presene!a, da je ve!ina prepoznala vodo kot
najvrednejšo sestavino v svojem življenjskem okolju. Njeno visoko vrednotenje
podpirajo tudi nekatere trditve, npr. da je reka pomembna kot vir pitne vode in da
je primerna za kopanje. Neskladje lahko ugotovimo, !e navedeno ugotovitev
primerjamo z asociacijami ob pojmu ekologija. Samo 2 % anketiranih sta
povezala pojem ekologije s pojmoma pitna voda in !isti naravni viri, medtem ko
se med odgovori pojavljajo pojmi: odpadki, divja odlagališ!a, malo prometa, !ist
zrak, zdravo okolje, eko-hrana. Pri tem sicer izpostavljajo, da množi!en turizem
uni!uje okolje, ker pove!uje koli!ino odpadkov in promet. Vendar iz naštetih težav
ni mogo!e zaznati skrb za reko z vidika naravnega ekosistema. Kljub temu, da
ve!ina soglaša, da imajo !lovekovi posegi v naravo pogosto škodljive posledice.
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Prebivalci obravnavajo reko v glavnem z vidika uporabne vrednosti. Ve!ina se
strinja, da je raba reke za ribolov in ostale rekreacijsko-turisti!ne dejavnosti
povsem sprejemljiva pod pogojem, da ne uni!uje kvalitet njihovega bivalnega
okolja. Pri tem lahko ugotovimo bistveno ve!ji poudarek na okoljevarstvenem
vidiku in bistveno manjši na naravovarstvenem vidiku. Iz razli!nih odgovorov so
razvidni negativni vplivi na Iški vintgar, vendar prevladuje prepri!anje, da bo ostal
bolj ali manj nespremenjen (6. vprašanje).
V okviru drugega sklopa, kjer ugotavljamo, kakšne odlo!itve sprejemajo
prebivalci, je klju!no vprašanje o zaupanju v ekonomske mehanizme. V okviru 4.
vprašanja, ki sprašuje, ali lahko z vstopno takso pripomoremo k ohranitvi narave,
je kar 62 % anketiranih odgovorilo negativno. Ve!ina med njimi jih meni, da bi
obiskovalec dobil ob!utek, da z vstopnico kupuje tudi pravico do smetenja.
Zanimivo je, da je zelo majhen delež med temi, ki menijo, da pobiranje takse ni
primeren na!in, izrazilo sum, da bi se sredstva porabila v druge namene. Ve!ina
med anketiranimi je predlagala, da se sredstva porabijo za urejanje okolice
(postavitev WC-jev, ureditev parkirnih mest, klopi, kažipotov ipd.). Kljub nekaterim
predpostavkam, ki bi jih veljalo natan!neje raziskati, ugotavljamo, da rezultati
potrjujejo ugotovitev Kirna (2004) in Kosa (2008), da je v javnem mnenju
precejšen razkorak med zavedanjem o problemih in pripravljenostjo za njihovo
aktivno razreševanje.
Izhodiš!a o trajnostnih razvojnih modelih smo prenesli na modele trajnostno
sonaravnega upravljanja z vodami. Prihodnji izziv upravljanja z vodami bo
osredoto!en na dva vidika: vedno ve!jo rabo vodnega vira in težnja po
zavarovanju vedno ve!jih obmo!ij (Hladnik, 1998). Skladno s tem smo definirali
razli!ne modele, ki izhajajo iz razmerij med varovanjem in gospodarjenjem z
vodami. Domena prvega so (ob)vodni ekosistemi in hidrološki krog, domena
drugega pa so vodni viri in pore!je kot upravljalska enota. Ker !lovek nastopa kot
globalni ekološki dejavnik, moramo njegov življenjski prostor obravnavati ne samo
kot ekološko nišo ampak tudi kot vplivno obmo!je. Zaradi slednjega je ogrožena
voda kot obnovljiv naravni vir. Vodno celoto predstavlja vodni krog. Analogno kot
pri pojmu narave, lahko tudi to celoto razložimo z vidika samoohranjanja
(obnavljanje vodnega vira kot prvobitnega vira življenja) oz. z vidika njegove
poenostavitve (model vodnega kroga).
Razmerja, ki izhajajo iz kombinacije predpostavk, pogojujejo odnos med
varovanjem in gospodarjenjem z vodami. Razlika med šibkim in mo!nim
modelom sonaravnega upravljanja z vodami je, da !lovek v okviru prvega modela
deluje v pore!ju (in vodnega kroga), ki je zreduciran na klju!ne biotske in abiotske
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dejavnike ter procese. Pri tem je obmo!je njegovega delovanja širše od nosilnosti
okolja, raba vodnih virov ve!ja od stopnje njenega obnavljanja. Pri modelu
mo!nega sonaravnega upravljanja z vodami v svoje posege vklju!uje možnost
nevedenja in princip previdnosti. Celota v kateri deluje je še vedno
poenostavljena celota, vendar v njej iš!e ravnotežje v okviru nosilnosti okolja oz.
obnovljivosti vodnega vira. Razmerje med varovanjem in gospodarjenjem v
prvem in drugem primeru je bistveno druga!no. "lovek v šibkem sonaravnem
modelu deluje znotraj širšega vplivnega obmo!ja. Njegovo varovanje je
osredoto!eno na skrb za vodne vire, torej tisti del narave, iz katerega zajema za
življenje. "lovek v mo!nem sonaravnem modelu deluje v okviru obnovljivih
naravnih virov, pri varovanju pa upošteva na!elo ekološke integritete, kjer so
vodni viri preko obnavljanja povezani z (ob)vodnimi ekosistemi in širše z vodnim
krogom.
Sedanji model razvoja v zgornjem in srednjem delu pore!ja reke Iške si komaj
zasluži oceno šibka sonaravnost. Ocena izhaja iz dostopnih podatkov in
nekaterih predpostavk, ki smo jih oblikovali v okviru metodoloških postopkov.
Zavedamo se, da je opis nepopoln in bi potreboval razli!ne raziskave, ki bi
ugotovile kvantiteto in kvaliteto vodnih teles na obravnavanem podro!ju, dinamiko
gibanja in vplivov med površinskimi in podzemeljskimi vodami, dejavnike, ki
vplivajo na spremembe v vodnih in obvodnih ekosistemih in nenazadnje
obsežnejšo raziskavo socialnih vidikov, ki sooblikujejo trajnostno sonaravni razvoj
obmo!ja. Ne glede na naštete pomanjkljivosti ocenjujemo, da je bila raziskava, ki
smo jo opravili, potrebna. "e ne bi raziskovali možnosti razvoja in presojali
stopnjo sonaravnosti, bi bil razvoj prepuš!en spontanosti.
Šibki sonaravni razvojni model upravljanja z vodami na obravnavanem delu
pore!ja reke Iške izhaja iz treh razvojnih dejavnosti, ki potekajo na obmo!ju
vintgarja oz. vršaja: (1) raba vodnih virov za namen oskrbe s pitno vodo, (2)
razvoj rekreacijsko-turisti!nih potencialov (ob)vodnega prostora in (3) kmetijska
raba tal na obmo!ju vršaja. Po na!elu integracije (ob)vodnih ekosistemov in
naravnih ter družbenih dejavnikov pore!ja, smo pri upravljanju upoštevali vse
aktivnosti, ki vplivajo na vode. Po podatkih VO-KE se trenutno na!rpa do 180 l/s
vode, zmogljivost vodarne Brest je glede na vgrajene !rpalke v vodnjakih do 450
l/s. V raziskavi (Potencialni novi…, 2005a) je bilo ugotovljeno, da bi pove!anje
koli!ine !rpane vode lahko povzro!ilo dolgoro!ne posledice na Ljubljanskem
Barju, saj bi z zmanjšanjem dotoka vode v podtalnico prišlo do posedanja barja in
s tem v daljšem obdobju do poplavitve celotnega podro!ja. Za pove!anje
kapacitet !rpanja do kon!ne predvidene koli!ine bi bilo tako potrebno izvesti
bogatenje podtalnice iz drugih vodnih virov. V okviru omenjene raziskave
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(Potencialni…, 2005a) je bilo ugotovljeno, da je gradnja akumulacije Vrbica (150
m nizvodno od soto!ja Zale in Iške), s katero bi pove!ali izdatnosti vodnega vira
in dosegli rezervo vode, najmanj sprejemljiva rešitev. Sprejemljiva bi bila edino
samo pod pogojem, da bi želeli urediti zaš!ito povodja Iške in Zale z
zadrževanjem poplavnih valov. Ocenjujemo, da gradnja akumulacije Vrbica izhaja
iz šibke sonaravnosti, ker predstavlja velik poseg v (ob)vodne ekosisteme
(Notranjski regijski park, obmo!je Nature 2000, ekološko pomembno obmo!je in
obmo!je državnih naravnih vrednot). Razvoj turisti!no-rekreacijskih dejavnosti
predstavlja razvojno možnost, ki je bolj ali manj sonaravna. Trenutno je za
obmo!je vršaja zna!ilen množi!en turizem, ki bolj ali manj upošteva kodeks
obnašanja na obmo!ju. Žal manjka natan!nejša raziskava o vplivu množi!nega
turizma na okolje, zato težko presojamo o tem, koliko turizem obremenjuje okolje.
Edina raziskava, ki potrjuje negativni vpliv na vodni ekosistem, je raziskava o
vnosu tujerodnih ribjih vrst za namen ribolova. Tretja razvojna možnost na
obmo!ju vršaja je kmetijska raba tal. Ta se sicer prilagaja varstvenim zahtevam
vodovarstvenega obmo!ja, vendar podatki dokazujejo, da ob!asno kljub temu
prihaja do onesnaževanja podtalnice (primer onesnaženja z atrazinom). Iz
anketiranja prebivalcev lahko sklepamo, da odnos prebivalcev izhaja iz
uporabnega vidika vod. Njihova skrb je usmerjena okoljevarstvenim ciljem
(zaš!ita vodnih virov) pred naravovarstvenimi, ki predstavljajo varovanje
(ob)vodnih ekosistemov.
Model mo!nega trajnostno sonaravnega upravljanja z vodami postavlja veliko
strožje zahteve glede varovanj in gospodarjenja z vodami. Raba vodnih virov za
namen !rpanja pitne vode je omejena na srednji del pore!ja reke Iške.
Sprejemljiva sta scenarija bogatenja podtalnice pred vodarno Brest
(Potencialni…, 2005b, 2005c). Ena od možnosti za bogatenje podtalnice
predstavlja zajem podzemne vode z vodnjaki med Iško vasjo in Igom. Druga
možnost predvideva zajem vode na Izviru Ižice in !rpanje vode v ponikovalne
vodnjake pred vodarno Brest. Gospodarjenje in varovanje izhajata iz obstoje!ih
varstvenih režimov oz. iz skupnega upravljalskega na!rta. "rpanje pitne vode je
pogojeno z izgradnjo komunalnega omrežja in izgradnjo vodovodnega omrežja
za naselja, ki niso priklju!ena na Vodarno Brest. Gospodarjenje z vodami
upošteva varovanje (ob)vodnih ekosistemov, zato je temu prilagojeno ne samo
!rpanje pitne vode ampak tudi turisti!no-rekreacijske dejavnosti. Med takšne
sodijo: oblikovanje naravoslovnih poti, organizacija ekskurzij, organizirano
pohodništvo. Po mnenju Strgarja (1966) predstavlja obmo!je soteske refugij za
vrste, ki so ostale na tem obmo!ju po zadnji poledenitvi. Na obmo!ju vršaja pa
integrirana kmetijska pridelava in organizacija rekreativnih dejavnosti.
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Motivacijska pripravljenost ljudi ni razvidna samo iz visoke stopnje vklju!evanja v
okoljsko problematiko, ampak tudi v odnosu varovanja (ob)vodnih ekosistemov. Z
vidika idealnega modela trajnostno sonaravnega upravljanja z vodami na pore!ju
reke Iške je dovoljena raba vodnega vira v okviru stopnje njegovega obnavljanja.
Pri tem se ne upošteva zgolj trajnostni vidik ampak njegov pomen za (ob)vodne
ekosisteme. Izhodiš!e za gospodarjenje in varovanje predstavlja voda kot
vrednota.
Strinjamo se s Plutom (2006), ki ugotavlja, da mora Slovenija kljub svojemu
vodnemu bogastvu, prilagoditi gospodarjenje z vodami trajnostnim na!elom in
dodajamo, da mora najti konkretne rešitve od primera do primera, !e želi
oblikovati trajnostni razvoj po na!elih mo!ne sonaravnosti.
Potrditev 1. in 2. hipoteze. Iz dialoga med strokovnjaki ob implementaciji Nature
2000 je razvidno, da sta se sre!ali dve razli!ni strategiji varovanja narave. Razlika
med obema strategijama ne izhaja iz oblike/na!ina varovanja ampak iz predmeta
varovanja.
Maruši!ev (1996) pristop k varovanju narave izhaja iz usklajevanja med razli!nimi
varstvenimi cilji, medtem ko Kotar!ev (2004) pristop izhaja iz strokovnih
(ekološko-bioloških) izhodiš!. Prvi za razliko od drugega upošteva poleg
ekoloških kriterijev še socialne in ekonomske. Pri varovanju naravnih virov in
!lovekovega življenjskega okolja izhajamo iz prvega pristopa, pri varovanju
narave pa iz drugega pristopa. Z vidika trajnostnosti sta oba dopolnjujo!a, v
praksi pa lahko postaneta izklju!ujo!a kadar uveljavljata svoj varstveni interes v
istem prostorskem segmentu. Odnos dopolnjevanja in izklju!evanja med obema
izhaja iz njune razli!nosti.
Z dekompozicijsko analizo smo poskušali dokazati, da razlika med obema
strategijama izhaja iz razli!nega pojmovanja narave. Na podlagi izpeljave dveh
konceptualnih izhodiš!: ekološkega in krajinsko ekološkega lahko izpeljemo, da
prvi varuje na na!in izklju!evanja, ker je !lovekovo življenjsko okolje del celote –
narave (samoohranjajo! sistem). V tem primeru je mogo!e celoto zavarovati tako,
da omejiš njen sestavni del (!lovekovo življenjsko okolje). Drugi varuje na na!in
dopolnjevanja, ker !lovekovo življenjsko okolje skupaj z naravo tvori celoto.
Takšno celoto je mogo!e zavarovati z iskanjem pravega ravnotežja med naravo
in (!lovekovim življenjskim) okoljem. Predmet varovanja v prvem in drugem
primeru se torej razlikujeta.
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Potrditev 3. hipoteze. Razli!ne modele trajnostnega razvoja lahko presojamo z
vidika šibke in mo!ne sonaravnosti tudi na podlagi razmerij med vsebino pojma
okolje in pojma narava.
Analiza pojma narava in okolje je razkrila dvopomenskost obeh pojmov. Na
podlagi teh lahko oblikujemo razli!na razmerja med !lovekom in planetarnim
življenjskim prostorom. "lovek preko snovno-energetske izmenjave širi svoj
življenjski prostor, zato moramo razvoj obravnavati z vidika nosilnosti okolja
(!lovekova ekološka niša) in z vidika !lovekovega vplivnega obmo!ja. Življenjski
prostor kot naravno celoto pa moramo obravnavati na dva na!ina preprosto, ker
celote ne poznamo in moramo zato izhajati iz njene predstave, modela. Razvoj, ki
za okvir svojega delovanja postavlja oz. izhaja iz vplivnega obmo!ja, se bistveno
razlikuje od razvoja, ki deluje znotraj nosilnosti okolja. Medtem ko prvi izhaja iz
rabe naravnih virov, drugi deluje v okviru nosilnosti okolja. Medtem ko sta pri
prvem gospodarski in varstveni vidik lo!ena, sta pri drugem integrirana. Lo!enost
in integracija polja narave in okolja izhajata iz razlike pri njunih opisih.
Potrditev 4. hipoteze. Ocenjujemo, da oblika razvoja v pore!ju reke Iške dosega
šibko stopnjo sonaravnosti, ker izhaja pretežno iz vodnogospodarskega vidika, pri
tem pa ne upošteva v zadostni meri naravovarstvenih in okoljevarstvenih smernic
razvoja.
Trenutni razvoj pore!ja izhaja iz sicer trajne rabe vodnega vira na vršaju,
ve!inoma intenzivne kmetijske pridelave, turisti!no-rekreacijskih možnosti.
Obmo!je je razdeljeno med razli!na (za)varovana obmo!ja, vendar naštete
aktivnosti ne izhajajo iz varstvenih smernic. Poleg naštetih pritiskov na okolje,
predstavlja dodaten vir onesnaževanja voda tudi neurejena kanalizacija in izpusti
gnojevke. Vse to dokazuje (1) spontanost oz. neusklajenost razvojnih dejavnosti
in (2) varstvenih dejavnosti. Podlaga tem dejavnostim ni integracija trajnostnih
na!el. Za kon!no oceno bi bilo potrebno opraviti razli!ne raziskave o pokrajinski
ob!utljivosti in pridobiti podatke o onesnaženosti tal in vod. Ocenjujemo, da
hipoteze ne moremo potrditi.
Potrditev 5. hipoteze. Raziskava odnosa prebivalcev v pore!ju reke Iške bo
predvidoma pokazala realno zaznavo okolja, hkrati pa bo izražala nižjo stopnjo
ozaveš!enosti.
Raziskava odnosa prebivalcev do njihovega življenjskega prostora, ki ga mo!no
zaznamujejo površinske in podzemeljske vode, je pokazala na dva razkoraka.
Prvi se nanaša na razliko v obliki varovanja. Rezultati anket so pokazali, da
prebivalci vrednotijo življenjski prostor z vidika rabe naravnih virov. Temu
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primeren je bil njihov odnos do varovanja, ki je bil skoraj izklju!no omejen na
varovanje in rabo vodnih virov z vidika razvoja življenjskega okolja. Slednje izhaja
iz njihovega dojemanja življenjskega prostora kot miselne predstave. Drugi
razkorak je bil pri!akovan in nakazuje razliko med njihovo percepcijo in procesom
odlo!anja. "eprav so se anketirani strinjali s trditvijo, da imajo !lovekovi posegi v
naravi pogosto škodljive posledice, jih vseeno precej meni, da je potrebno
poskrbeti za razvoj življenjskega okolja tudi z dejavnostmi, ki niso nujno
trajnostne. Z rezultati anketne raziskave ne moremo dokon!no potrditi niti ovre!i
dane hipoteze. V ta namen bi bilo potrebno opraviti dodatne raziskave z novim
naborom vprašanj in ve!jim vzorcem anketiranih.
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12. SKLEPI
Na podlagi epistemološke nejasnosti pri rabi nekaterih klju!nih pojmov, kot sta
okolje in narava, ugotavljamo, da bo potrebna natan!nejša semanti!na analiza, ki
bo prispevala k razumevanju temeljnih konceptov (okoljevarstvo, naravovarstvo)
in k razumevanju razmerja varovanje – gospodarjenje.
Kot smo videli na primeru obmo!ja Nature 2000, so strokovne odlo!itve o posegih
v prostor pogosto pluralne in pospremljene z manjšimi ali ve!jimi spori, zato bi
bilo treba izpeljati raziskavo o vplivu strokovnih »sporov« na oblikovanje mnenja
lai!ne javnosti.
Pore!je reke Iške ima poleg lokalnega tudi širši – regionalni pomen. Kot prvi
razlog navajamo potrebe MOL po dodatnem (sekundarnem) viru pitne vode, ki je
dostopen na Iškem vršaju (možnost bogatenja). Kot drugi razlog navajamo
turisti!no-rekreacijsko obmo!je. V obeh primerih predstavljajo vode pomemben
element, bodisi z vidika vodnih virov bodisi z vidika (ob)vodnih ekosistemov.
Integracija varovanja s sonaravnim gospodarjenjem predstavlja nujno prioriteto za
to obmo!je. V nasprotnem primeru bo obmo!je izgubilo svoje glavne razvojne
prednosti.
Kmetijska raba zemljiš!, ki je prisotna na vodovarstvenih obmo!jih na Iškem
vršaju, v glavnem obsega intenzivno kmetijsko pridelavo. Zaradi te ob!asno
prihaja do prekomernega onesnaževanja podtalnice z fitofarmacevtskimi sredstvi.
Lokalna skupnost oz. upravitelj Vodarne Brest bi moral poskrbeti za
izobraževanja o rabi fitofarmacevtskih sredstev in drugih negativnih vplivih na tla
in podtalne vode.
Obmo!je vintgarja in vršaja je razdeljeno na razli!na varstvena obmo!ja. Iz
predstavljenih konceptov v nalogi je razvidno, da je varstvena obmo!ja smiselno
razdeliti na okolje-varstvena (vodovarstveno obmo!je) in naravo-varstvena
(krajinski park, regijski park, ekološko pomembno obmo!je, obmo!je Natura
2000). Iz njihovih namenov izhajajo razvojne omejitve in priložnosti. Kljub veliki
biotski in pokrajinski pestrosti na obravnavanem obmo!ju smo ugotovili, da
prebivalci vrednotijo svoj življenjski prostor predvsem z vidika (sonaravne) rabe
prostora. Na podlagi rezultatov ankete in dostopnih podatkov ugotavljamo, da bi
bilo nujno potrebno ozavestiti prebivalce o razlogih in namenih razli!nih
varstvenih obmo!ij. S tem bi jih vzpodbudili k celovitejšemu dojemanju sveta in k
iskanju ravnovesja med varovanjem in gospodarjenjem.
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Priloga A: Študija re!nega ekosistema
Spodnja preglednica (Moss, 1993) prikazuje podatke o energijski bilanci vodotoka
Bera Brook iz New Hampshira. Vodotok ima prodno podlago in je obdan z
gozdom. V poskusu so ugotavljali, kolikšen vpliv ima obdajajo!a vegetacija na
energetsko stanje re!nega ekosistema. Pri meritvah so upoštevali odpadle vse že
prej opisane dele drevja, dež, ki je vseboval raztopljene organske snovi iz krošenj
dreves, CPOM18, FPOM19 in DOM20, ki so vstopili v obmo!je meritev v
zgornjem delu vodotoka. Poleg organskih delcev so izmerili še fotosintezo
avtotrofnih organizmov.
Input
Odpadla drevnina
Listje
Veje
Drugi deli
Odpihnjena drevnina iz
obrežja v vodotok
Spiranje org. s. iz
drevesnih krošenj nad
vodotokm
Prenos
org.s.
iz
zgornjega dela
CPOM
FPOM
DOM
Pod-talna voda DOM
Fotosinteza

(v %)

Output

(v %)

22.7
8.6
6.1
6.3

Prenos v spodnji del
CPOM
FPOM
DOM
Respiracija mikrobov

15
5
46
34

0.5

0.2

7.1
2.1
21.5
24.8
0.2

Skupaj
99.9
*Podatek pridobljen iz razlike
(Vir: Moss, 1993)

18

Respiracija
invertibratov*

100.2

CPOM (Core Particultae Organic Matter) – drobni odmrli organski delci (>1 mm)
FPOM (Fine Particulate Organic Matter) – drobni odmrli organski delci (od 0,45 mm do 1 mm)
20
DOM (Dissolved Organic Matter) – raztopljena organska snov
19

Delež energetskega prispevka iz primarne produkcije je v primerjavi z razgradnjo
organskih delcev povsem zanemarljiv. Podatki kažejo, da so organizmi, ki se
hranijo z organsko materijo, porabili samo 34% energije. Preostale dve tretjine
energije so bile izvožene iz sistema v spodnji del vodotoka. To dejstvo dokazuje
uspešnost zgornjih delov vodotokov pri razgradnji organske snovi. Razgrajena
organska snov iz obrežne vegetacije je glavni vir DOM (raztopljenih organskih
delcev), kar lahko predstavlja celo dobrih 70% letnega energetskega inputa.
Ve!ina DOM vstopi v vodotok skozi podtalnico (Barnes in Mann, 1993). Še eno
zna!ilnost Iške lahko povežemo z vnosom snovi. V !asu vetrolomov ali
snegolomov lahko v strugi debla zaustavijo vodotok in ustvarijo za!asne
zajezitve. Zaradi teh je transport organskih delcev upo!asnjen, kar pove!a proces
razgradnje. Ker reka predstavlja enosmerni prenos snovi, je pojav podoben
spirali, na kateri sta združena procesa transporta snovi in njegove razgradnje.
“Stisnjenost” zavojev v spirali je indeks stopnje zadrževanja in ponovne uporabe
kateregakoli elementov, in kot tak predstavlja uporabno merilo za primerjavo
struktur in stabilnosti re!nih ekosistemov (Barnes in Mann, 1993). Vsi ti dejavniki
vplivajo na vrstno sestavo re!ne združbe. Odpadlo listje (drevnina) se kemi!no
razlikujejo od žive!e vegetacije. V njem se nahajata v glavnem celuloza in lignin.
Mikroorganizmi kolonizirajo list še preden odpade in se pri!ne proces
dekompozicije. Ko list pade v vodotok se najbolj topne raztopine ekstrahirajo iz
njegove površine v !asu od nekaj urah do dni. Hitrost je odvisna od drevesne
vrste. Velja pravilo, da listje razpade veliko hitreje od iglic. V vodnem okolju
odpadlo drevnino kolonizirajo v procesu sukcesije najprej vodni mikroorganizmi,
nato gobe in kasneje nevreten!arji (Moss, 1993). Listna masa predstavlja bogato
nahajališ!e ogljika in energije, vsebuje pa zelo malo dušika in fosforja, kar gobe
pridobijo iz vode. S pove!anjem biomase gob se ustvarijo pogoji za kolonizacijo
nevreten!arjev. Drobljenje listov do FPOM lahko pripišemo v manjši meri
mehani!ni pritiskom vode in v ve!ji meri skupini organizmov imenovani drobilci. Ti
razgradijo mehkejše dele lista, med listnimi režami. Med drobilce spadajo larve
žuželk in manjši rakci. Obi!ajno je prisotno ve! vrst iz skupine drobilcev.
Preference za razli!ne vrste organske materije pa dokazujejo, zakaj lahko vse
koeksistirajo. Mikroorganizmi lahko sami uspešno razgradijo listno materijo, toda
raziskave dokazujejo, da prisotnost drobilcev pospeši proces do te mere, da se
1.5% listne površine/dan uspešno asimilira v tkivo organizmov in pretvori v
ogljikov dioksid ali v FPOM. Ta vsebuje poleg drobnih odmrlih delcev listov še
izlo!ke drobilcev in ostale delce, ki se izpirajo iz pore!ja vodotoka. Vsaka nova
površina ponovno sproži proces kolonizacije in pove!a stopnjo razgradnje v
vodotoku. Vsi ti zdrobljeni delci predstavljajo vir hranil za naslednjo stopnjo
nevreten!arjev – zbira!i. Po mnenju avtorja lahko celo do polovice hranil v tej

skupini sestoji iz izstrebkov drobilcev. Finejši delci so bogat vir hranil za tiste
organizme, ki filtrirajo ali strgajo delce in alge iz površin, kjer je tok dovolj
po!asen, da omogo!a odlaganje in rast. Skupina strga!ev vklju!uje polže, li!inke
velike moljarice in muhe enodnevnice. Prehranjevalni splet v zgornjih delih
vodotokov zaklju!uje skupina plenilcev. V to spadajo makroinvertibrati, ribe in
raki.

Iška - Iška vas
(kopališ!e pod
mostom-sipina)

Iška - Iška vas
(kopališ!e pod
mostom-sipina)

Iška - Iška vas
(kopališ!e pod
mostom-sipina)

Iška - Iška vas
(kopališ!e pod
mostom-sipina)

Iška - dostop pri
domu

datum

7.6.
1999

19.6.
2000

28.6.
2001

26.6.
2001

6.8.
2003

leto

1999

2000

2001

2002

2003

Nizki vodostaj
/
bistra,
brez
vonja, barve
Son!no
vreme-suho
/
bistra
brez
vonja
Son!no
vreme-suho /
voda
brez
vonja, prisotni
plavajo!i delci
Son!no,
po
dežju – nizek
vodostaj
/
bistra
Son!no
vreme-suho
/
bistra

Izgled

17ºC

12,8ºC

18ºC

18ºC

14ºC

Temp.

230

1300

800

700

400

Skupnih
kaliformnih
bakterij
(MPN v 100ml)

80

1300

110

300

<200

Kaliformne
bakterije
fekalnega izvora
(MPN v 100ml)

ustreza

ne ustreza

ustreza

ustreza

ustreza

Rezultati
mikrobio.
testov

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

pH

9,12

9,6

2,2

2,2

1,3

TOC
mgC/l

0,001

0,001

0,001

0,001

0,009

Nitriti
mgN/l

0,03

0,03

0,04

0,04

<0,002

Amonij
mgN/l

Kemijska preizskava vode je bila opravljena po Uredbi o klasifikaciji voda medrepubliških vodnih tokov, meddržavnih voda in obal Jugoslavije. Analiza je vklju!evala širši nabor
parametrov: nasi!enost s kisikom 95%, suhi ostanek 266 mg/l, BPK5 0,4 mgO2/l, KMnO4 1,2 mg/l.
22
Meritve so bile opravljene po Pravilniku o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode, objavljenem V Uradnem listu RS št. 73/03

21

Vir: dipl.san.inž. Miloš Druškovi! (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana)

Lokacija
opravljenih
meritev

Priloga B: Podatki o primernosti vode za kopanje

ustreza22

ustreza

ustreza

ustreza

ustreza21

Rezultati
kemijskih
testov

Priloga C: Zgodovina rabe pitnega vira na obmo!ju Iškega vršaja
-

-

-

-

-

-

-

Hidrometeorološki zavod LRS izdela poro!ilo »Hidrološki elaborat Ljubljanice
in njenih barjanskih pretokov« in v njem predstavi podatke o gladini v
vodnjakih in pretoki vodotokov na Barju v letu 1958. Izdatnost vseh izvirov
vzdolž izvirnega obmo!ja Tomišelj-Brest-Matena-Iška Loka je bila ocenjena
na 200 do 250 l/s, kar ustreza vodni koli!ini Iške pri Iški vasi; splošno sprejeta
predpostavka, da na ravninskem delu Barja, vklju!no depresijsko obmo!je J
od !rne vasi, ni podtalnice z zveznim horizontom vodne gladine temve! le
podtalnica infiltrirana v zgornji plasti z minimalno izdatnostjo.
Leta 1962 Geološki inštitut SAZU organizira J od "rne vasi vrtanje
raziskovalna vrtina BV-2 in v globini 20 do 30 m naleti v prodno-peš!eni
podlagi na podtalnico z arteškim pritiskom.
Leta 1967 v zvezi s projektiranjem avtomobilske ceste izvrtana vrtina G-12 v
Lipah ob izlivu Iške, ki zadane na podtalnico v produ in pesku z arteškim
pritiskom. Nova predpostavka: obstoj spodnjega vodonosnika, ki predstavlja
izdaten vodni vir.
Potrebe mesta Ljubljane (gospodinjstva in industrija) po pitni vodi ~1380 l/s
pokriva edini vodni vir: Ljubljansko polje z zmogljivostjo 1400 l/s. Zaradi
evidentirane vedno ve!je potrebe po pitni vodi se pove!a zmogljivosti !rpališ!
za približno 100 l/s vsako leto. Pojavi se potreba po novih vodnih virih zunaj
obmo!ja sedanjih !rpališ! (navedena sta dva razloga: dodaten vodni vir in
zmanjšanje negativnih posledic v primeru onesnaženja Ljubljanskega polja).
Leta 1974 in 1975 so opravljene obsežne raziskave vodnih virov na J delu
Barju: Mestni vodovod analizira hidrogeološke in hidrološke razmere,
Hidrometeorološki zavod izmeri pretoke izvirov in Iške, Geološki zavod opravi
geofizikalne raziskave, vrtanje, !rpalne poizkuse, geološke profile vrtin,
Kemijski inštitut BK opravi kemi!ne analize vzorcev vode, bakteriološko
analizo pa opravi Zavod SRS za zdravstveno varstvo.
Leta 1976 je sprejet na!rt o razvoju Mestnega vodovoda Ljubljana in v okviru
tega predvidena izgradnja !rpališ!a Brest z izkoriš!anjem podtalnice Iškega
vršaja.
Leta 1981 izgradijo vodarno Brest na vršaju reke Iške. Prvotno je vodarna
izkoriš!ala le vodonosne sloje v zgornjih, holocenskih sedimentih, danes pa
izkoriš!a tudi podtalnico spodnjega vodonosnika. Vodarna leži sredi Iškega
vršaja, oddaljena od naselij in med dokaj intenzivno obdelanimi kmetijskimi
zemljiš!i.

Vodarna Brest
(Vir: j. p. VO-KA)
-

-

Razglašeni varstveni pasovi na Iškem vršaju z Odlokom o varstvu virov pitne
vode. Varstveni pasovi merijo 1055,8 ha: neposredno obmo!je vodarne Brest
– 1. varstveni pas meri 13,8 ha. Ožji varstveni pas s strogim režimom
varovanja – 2. varstveni pas, je namenjen neposredni zaš!iti vodarn pred
onesnaženjem in meri 520,7 ha. Širši pas z blagim režimom varovanja – 3.
varstveni pas pa je namenjen varovanju toka podtalnice.
Slika prikazuje koli!ino na!rpane pitne vode iz Ljubljanskega polja (vijoli!ni
stolpec) in Iškega vršaja (modri stolpec) in trend padanja porabe vode zaradi
opuš!anja nekaterih negospodarnih industrijskih panog in bolj ekonomi!ne
izrabe gospodinjskih strojev.
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2000

!rpanje centralni sistem
2001

2002

2002

!rpanje vodarna Brest
2004

2005

"rpanje vode na obmo!ju Ljubljanskega polja in Iškega vršaja
(Vir: j.p. VO-KA)
-

Pojavijo se nove potrebe po pitne vodi predvsem zaradi širjenja MOL, v okviru
katere bi lahko ob!ine na J barja pridobivale lastno pitno vodo iz vodarne
Brest in njenega zaledja. VO-KA nadaljuje z raziskavami razli!nih možnostih
koriš!enja vodnega potenciala na obravnanem obmo!ju.

Priloga D: Seznam naravnih vrednot na pore!ju reke Iške
Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

4143

Ime:

Iški vršaj

Zvrst:

geomorf

Pomen:

lokalni

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

78

Ime:

Iška z Zalo - soteska

Zvrst:

geomorf, (hidr, bot, geol, zool, ekos)

Pomen:

državni

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::
Ime:
Zvrst:
Pomen:
Režim:

44569
Brezno
geomorfp
državni
prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::
44568
Ime:

Brezno

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40325

Ime:

Jama z breznom in etažami, poševna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40216

Evid.št::

44359

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40076

Ime:

Vodoravna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40075

Ime:

Vodoravna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

nadzorovan vstop

Naravne vrednote
Evid.št::

4426

Ime:

Iška

Zvrst:

hidr, geomorf, zool

Pomen:

državni

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

41289

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)

Evid.št::

44355

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

44356

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

43060

Ime:

Jama ob!asni izvir

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

47749

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

45730

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40370

Ime:

Vodoravna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote
Evid.št::

1334

Ime:

Iška 1

Zvrst:

ekos

Pomen:

lokalni

Naravne vrednote
Evid.št::
Ime:

Zala

Zvrst:

hidr, geomorf, (zool)

Pomen:

državni

Naravne vrednote
Evid.št::

4040

Ime:

Mokerc - gozdni rezervat

Zvrst:

ekos

Pomen:

lokalni

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

45731

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

46432

Ime:

Spodmol, kevdrc

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

42831

Ime:

Brezno

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40353

Ime:

Jama z breznom in etažami, poševna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40352

Ime:

Jama z breznom in etažami, poševna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

41286

Ime:

Brezno/jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40684

Ime:

Jama z breznom in etažami, poševna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40358

Ime:

Jama z breznom in etažami, poševna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

43902

Ime:

Jama z breznom in etažami, poševna jama

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

40176

Ime:

Brezno

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (jame)
Evid.št::

42653

Ime:

Brezno

Zvrst:

geomorfp

Pomen:

državni

Režim:

prost vstop

Naravne vrednote (to!ke)
Evid.št::

7682

Ime:

Rakiški graben - slap 2

Zvrst:

geomorf, hidr

Pomen:

lokalni

Naravne vrednote (to!ke)
Evid.št::

7672

Ime:

Rakiški graben - slap 1

Zvrst:

geomorf, hidr

Pomen:

lokalni

Naravne vrednote
Evid.št::
Ime:

Zala

Zvrst:

hidr, geomorf, (zool)

Pomen:

državni

Naravne vrednote (to!ke)
Evid.št::

7658

Ime:

Razvrta skala

Zvrst:

geomorf

Pomen:

lokalni

Naravne vrednote (to!ke)
Evid.št::

7598

Ime:

Mala Zala - slap 2

Zvrst:

geomorf, hidr

Pomen:

lokalni

Naravne vrednote
Evid.št::

7612

Ime:

Zala

Zvrst:

hidr, geomorf, (zool)

Pomen:

državni

Naravne vrednote
Evid.št::

1314

Ime:

Iška 2

Zvrst:

ekos

Pomen:

lokalni

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Krvavice

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

"ondra

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

"rni potok

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Zala

Hidrografija (os vodotoka)

Ime
vodotoka:

Ope!nik

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Mo!ile

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Smrekovec

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Okrogarjev graben

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Kobiljek

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Šumnik

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Kogov potok

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Grdi graben

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Stara voda

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Zala

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Tracah

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Izbarica

Hidrografija (os vodotoka)

Ime
vodotoka:

Rakiški graben

povirje
Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Laš!ek

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Lo!ica

Hidrografija (os vodotoka)
Ime
vodotoka:

Iška

Priloga E: Vrste in habitatni tipi prisotni na pore!ju reke Iške
Obmo!je
Natura 2000
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija

Koda vrste / Ime
habitatnega
tipa
SP_1093
Austropotamobius
torrentium
-

navadni koš!ak

SP_1078

Callimorpha
quadripunctaria

!rtasti medvedek

SP_1352

Canis lupus

volk

SP_1361

Lynx lynx

navadni ris

SP_1089

Morimus funereus

bukov kozli!ek

SP_4108

Primula carniolica

kranjski jegli!

SP_1303

Rhinolophus
hipposideros

mali podkovnjak

SP_1354

Ursus arctos

rjavi medved

SP_1014

Vertigo angustior

ozki vrtenec

HT_6170

Alpinska
in
subalpinska
karbonatnih tleh

HT_3220

Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž
njihovih bregov

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

traviš!a

na

Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Krimsko
hribovje
Menišija
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko

HT_91K0

Ilirski bukovi gozdovi
(Aremonio-Fagion))

HT_91L0

Ilirski
hrastovo-belogabrovi
(Erythronio-Carpinion)

HT_8310

Jame, ki niso odprte za javnost

HT_8210

Karbonatna skalnata pobo!ja z vegetacijo
skalnih razpok

HT_3260

SP_A229

Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z
vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in
Callitricho-Batrachion
Acrocephalus
rakar
arundinaceus
Acrocephalus
bi!ja trstnica
schoenobaenus
Alcedo atthis
vodomec

SP_4056

Anisus vorticulus

drobni svitek

SP_1138

Barbus meridionalis

mreni!, pohra

SP_1193

Bombina variegata

hribski urh

SP_A030

Ciconia nigra

!rna štorklja

SP_A082

Circus cyaneus

pepelasti lunj

SP_1149

Cobitis taenia

nežica

SP_4045

Coenagrion ornatum

koš!i!ni škratec

SP_1071

Coenonympha oedippus

barjanski okar!ek

SP_4046

Cordulegaster heros

veliki studen!ar

-

-

(Fagus

sylvatica

gozdovi

-

-

SP_A298
SP_A295

barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko

SP_1163

Cottus gobio

kapelj

SP_A113

Coturnix coturnix

prepelica

SP_A122

Crex crex

kosec

SP_1220

Emys orbicularis

mo!virska sklednica

SP_1098

Eudontomyzon spp.

piškur

SP_1065

Euphydryas aurinia

travniški postavnež

SP_A097

Falco vespertinus

SP_A022

Ixobrychus minutus

rde!enoga
postovka
!apljica

SP_A338

Lanius collurio

rjavi srakoper

SP_1903

Liparis loeselii

Loeselova grezovka

SP_A291

Locustella fluviatilis

re!ni cvr!alec

SP_A290

Locustella naevia

kobili!ar

SP_A271

Luscinia megarhynchos

slavec

SP_1355

Lutra lutra

vidra

SP_1060

Lycaena dispar

mo!virski cekin!ek

SP_A260

Motacilla flava

rumena pastirica

SP_A160

Numenius arquata

veliki škurh

SP_A214

Otus scops

veliki skovik

SP_A072

Pernis apivorus

sršenar

barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje
Ljubljansko
barje

SP_1134
SP_A275

Rhodeus
sericeus pezdirk
amarus
Saxicola rubetra
repaljš!ica

SP_A155

Scolopax rusticola

sloka

SP_A309

Sylvia communis

rjava penica

SP_A307

Sylvia nisoria

pisana penica

SP_1167

Triturus carnifex

veliki pupek

SP_1032

Unio crassus

navadni škržek

SP_A142

Vanellus vanellus

priba

SP_1014

Vertigo angustior

ozki vrtenec

HT_91K0

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion))
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
(Erythronio-Carpinion)
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne
robne združbe z visokim steblikovjem
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z
vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in
Callitricho-Batrachion

HT_91L0
HT_6430
HT_6510
HT_6410

HT_3260

Vir: Zavod RS za varstvo narave

Priloga F: SPSS izra!un

Crosstabs
Case Processing Summary

Valid
N
STAROST * VODA_2
STAROST * NARAVA_2
STAROST * VPR2_1
STAROST * VPR2_2
STAROST * VPR2_3
STAROST * VPR2_4
STAROST * VPR2_5
STAROST * VPR2_6
STAROST * EKOLOGIJ
STAROST * TAKSA
STAROST * POTENCIA
POKLIC * VODA_2
POKLIC * NARAVA_2
POKLIC * VPR2_1
POKLIC * VPR2_2
POKLIC * VPR2_3
POKLIC * VPR2_4
POKLIC * VPR2_5
POKLIC * VPR2_6
POKLIC * EKOLOGIJ
POKLIC * TAKSA
POKLIC * POTENCIA
IZOBRAZB * VODA_2
IZOBRAZB * NARAVA_2
IZOBRAZB * VPR2_1
IZOBRAZB * VPR2_2
IZOBRAZB * VPR2_3
IZOBRAZB * VPR2_4
IZOBRAZB * VPR2_5
IZOBRAZB * VPR2_6
IZOBRAZB * EKOLOGIJ
IZOBRAZB * TAKSA
IZOBRAZB * POTENCIA

STAROST * VODA_2

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Percent
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Cases
Missing
N
Percent
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%

Total
N
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Percent
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Crosstab

1,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

VODA_2
3,00

2,00
1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

4,00

5,00

3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
9
18,0%

10
20,0%
17
34,0%
11
22,0%
38
76,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
5,588a
6,312

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,693
,612

1

,480

df

,500
50

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,28.

STAROST * NARAVA_2

Crosstab

2,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

4
8,0%
3
6,0%
1
2,0%
8
16,0%

NARAVA_2
3,00
4,00
1
8
2,0%
16,0%
7
10
14,0%
20,0%
7
4
14,0%
8,0%
15
22
30,0%
44,0%

5,00
1
2,0%
2
4,0%
2
4,0%
5
10,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8,182a
8,922

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,225
,178

1

,831

df

,045
50

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,40.

STAROST * VPR2_1

Crosstab

,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

2,00
1
2,0%
1
2,0%
2
4,0%
4
8,0%

2
4,0%
2
4,0%

VPR2_1
3,00
6
12,0%
4
8,0%
3
6,0%
13
26,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
10,065a
9,807
,794

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,260
,279

1

,373

df

50

a. 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,56.

STAROST * VPR2_2

4,00
3
6,0%
6
12,0%
2
4,0%
11
22,0%

5,00
4
8,0%
11
22,0%
5
10,0%
20
40,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Crosstab

1,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

VPR2_2
3,00
2
4,0%
2
4,0%
3
6,0%
7
14,0%

2,00

3
6,0%
1
2,0%
1
2,0%
2
4,0%

3
6,0%

4,00
1
2,0%
3
6,0%
2
4,0%
6
12,0%

5,00
8
16,0%
16
32,0%
8
16,0%
32
64,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests
Value
10,421a
10,852

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,237
,210

1

,347

df

,886
50

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,56.

STAROST * VPR2_3
Crosstab
VPR2_3
,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1,00

2
4,0%
2
4,0%
3
6,0%
7
14,0%

2,00

3
6,0%
11
22,0%
4
8,0%
18
36,0%

1
2,0%

4
8,0%
5
10,0%

3,00
5
10,0%
4
8,0%
1
2,0%
10
20,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16,500a
17,616
,858

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,086
,062

1

,354

df

50

a. 15 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,84.

STAROST * VPR2_4

4,00
2
4,0%
1
2,0%

3
6,0%

5,00
1
2,0%
4
8,0%
2
4,0%
7
14,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Crosstab

,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%

1
2,0%

1,00

VPR2_4
3,00
1
2,0%
2
4
4,0%
8,0%

2,00

2
4,0%
1
2,0%
4
8,0%
7
14,0%

3
6,0%

4
8,0%

4,00
2
4,0%
5
10,0%

7
14,0%

5,00
8
16,0%
10
20,0%
10
20,0%
28
56,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16,605a
20,606

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,084
,024

1

,811

df

,057
50

a. 15 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,28.

STAROST * VPR2_5
Crosstab

,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%

1
2,0%

1,00
8
16,0%
6
12,0%
6
12,0%
20
40,0%

VPR2_5
3,00
1
3
2,0%
6,0%
5
4
10,0%
8,0%
3
4
6,0%
8,0%
9
11
18,0%
22,0%

2,00

4,00
1
2,0%
3
6,0%
1
2,0%
5
10,0%

5,00

4
8,0%

4
8,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests
Value
11,834a
13,505

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,296
,197

1

,482

df

,494
50

a. 15 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,28.

STAROST * VPR2_6
Crosstab

,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%

2
4,0%
3
6,0%

1,00

VPR2_6
3,00
1
4
2,0%
8,0%
5
5
10,0%
10,0%
4
2
8,0%
4,0%
10
11
20,0%
22,0%

2,00

5
10,0%
5
10,0%
5
10,0%
15
30,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
10,039a
12,275
1,806

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,437
,267

1

,179

df

50

a. 17 cells (94,4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,84.

STAROST * EKOLOGIJ

4,00
1
2,0%
5
10,0%
1
2,0%
7
14,0%

5,00
2
4,0%
2
4,0%

4
8,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Crosstab
EKOLOGIJ
1,00
2,00
6
6
12,0%
12,0%
6
11
12,0%
22,0%
3
9
6,0%
18,0%
15
26
30,0%
52,0%

,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%

1
2,0%

3,00
2
4,0%
4
8,0%
2
4,0%
8
16,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
3,207a
3,510

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,782
,743

1

,431

df

,621
50

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,28.

STAROST * TAKSA

Crosstab

,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
1
2,0%
1
2,0%
3
6,0%

TAKSA
1,00
5
10,0%
6
12,0%
5
10,0%
16
32,0%

2,00
8
16,0%
15
30,0%
8
16,0%
31
62,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
,655a
,661

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,957
,956

1

1,000

df

,000
50

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,84.

STAROST * POTENCIA

Crosstab
POTENCIA
1,00
2,00

,00
STAROST

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
2
4,0%
1
2,0%
4
8,0%

10
20,0%
16
32,0%
9
18,0%
35
70,0%

1
2,0%
1
2,0%
2
4,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
1,489a
1,994
,065

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,960
,920

1

,799

df

50

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,56.

POKLIC * VODA_2

3,00
3
6,0%
3
6,0%
3
6,0%
9
18,0%

Total
14
28,0%
22
44,0%
14
28,0%
50
100,0%

Crosstab

1,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

VODA_2
3,00

2,00

4,00
1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%
1
2,0%

1
2,0%

8
16,0%
9
18,0%

5,00
2
4,0%
9
18,0%
27
54,0%
38
76,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
10,296a
11,406

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,245
,180

1

,387

df

,749
50

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,06.

POKLIC * NARAVA_2

Crosstab

2,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

3
6,0%
5
10,0%
8
16,0%

NARAVA_2
3,00
4,00
1
2
2,0%
4,0%
1
7
2,0%
14,0%
13
13
26,0%
26,0%
15
22
30,0%
44,0%

5,00

5
10,0%
5
10,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests
Value
7,284a
9,404

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,295
,152

1

,965

df

,002
50

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,30.

POKLIC * VPR2_1

Crosstab

,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

2,00

1
2,0%
1
2,0%
3
6,0%
4
8,0%

1
2,0%
2
4,0%

VPR2_1
3,00
1
2,0%
3
6,0%
9
18,0%
13
26,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8,378a
5,753
,875

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,397
,675

1

,350

df

50

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

POKLIC * VPR2_2

4,00

2
4,0%
9
18,0%
11
22,0%

5,00
1
2,0%
5
10,0%
14
28,0%
20
40,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Crosstab

1,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

2,00

1
2,0%
2
4,0%
3
6,0%

1
2,0%
1
2,0%
2
4,0%

VPR2_2
3,00
1
2,0%
2
4,0%
4
8,0%
7
14,0%

4,00

5,00

2
4,0%

4
8,0%
6
12,0%

7
14,0%
25
50,0%
32
64,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests
Value
13,389a
12,613

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,099
,126

1

,224

df

1,479
50

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

POKLIC * VPR2_3
Crosstab
VPR2_3
,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
1
2,0%
5
10,0%
7
14,0%

1,00

2,00

1
2,0%
2
4,0%
15
30,0%
18
36,0%

3,00
1
2,0%
3
6,0%
6
12,0%
10
20,0%

2
4,0%
3
6,0%
5
10,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
7,367a
8,406
,115

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,690
,589

1

,734

df

50

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,18.

4,00

3
6,0%
3
6,0%

5,00

3
6,0%
4
8,0%
7
14,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

POKLIC * VPR2_4
Crosstab

,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1,00

1
2,0%

1
2,0%

2,00

VPR2_4
3,00

4,00

5,00

1
2,0%
1
2,0%
2
4,0%
3
6,0%

6
12,0%
7
14,0%

1
2,0%
3
6,0%
4
8,0%

Total

1
2,0%
7
14,0%
20
40,0%
28
56,0%

2
4,0%
5
10,0%
7
14,0%

3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
19,768a
11,877

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,032
,293

1

,391

df

,737
50

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,06.

POKLIC * VPR2_5
Crosstab

,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
1
2,0%

1,00
1
2,0%
5
10,0%
14
28,0%
20
40,0%

2,00

VPR2_5
3,00

2
4,0%
7
14,0%
9
18,0%

2
4,0%
3
6,0%
6
12,0%
11
22,0%

4,00

1
2,0%
4
8,0%
5
10,0%

5,00

4
8,0%
4
8,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests
Value
6,331a
7,575

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,787
,670

1

,755

df

,097
50

a. 15 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,06.

POKLIC * VPR2_6
Crosstab

,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
1
2,0%
1
2,0%
3
6,0%

VPR2_6
3,00
1
2,0%

1,00

2,00

4
8,0%
11
22,0%
15
30,0%

2
4,0%
9
18,0%
11
22,0%

9
18,0%
10
20,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
15,000a
16,228
,192

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,132
,093

1

,661

df

50

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,18.

POKLIC * EKOLOGIJ

4,00

2
4,0%
5
10,0%
7
14,0%

5,00
1
2,0%
2
4,0%
1
2,0%
4
8,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Crosstab
EKOLOGIJ
1,00
2,00
2
1
4,0%
2,0%
2
6
4,0%
12,0%
11
19
22,0%
38,0%
15
26
30,0%
52,0%

,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%

1
2,0%

3,00

2
4,0%
6
12,0%
8
16,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
6,147a
5,872

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,407
,438

1

,325

df

,969
50

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,06.

POKLIC * TAKSA

Crosstab

,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

3
6,0%
3
6,0%

TAKSA
1,00
2
4,0%
4
8,0%
10
20,0%
16
32,0%

2,00
1
2,0%
7
14,0%
23
46,0%
31
62,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
2,982a
3,604

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,561
,462

1

,838

df

,042
50

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,18.

POKLIC * POTENCIA

Crosstab
POTENCIA
1,00
2,00

,00
POKLIC

,00
1,00
2,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
1
2,0%
2
4,0%
4
8,0%

2
4,0%
10
20,0%
25
50,0%
35
70,0%

2
4,0%
2
4,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
12,227a
14,112
,291

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,057
,028

1

,590

df

50

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

IZOBRAZB * VODA_2

3,00

7
14,0%
9
18,0%

Total
3
6,0%
11
22,0%
36
72,0%
50
100,0%

Crosstab

1,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

2,00

1
2,0%
1
2,0%

VODA_2
3,00

1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

1
2,0%

4,00

5,00

1
2,0%
6
12,0%
2
4,0%
9
18,0%

Total

4
8,0%
27
54,0%
7
14,0%
38
76,0%

5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
4,969a
4,757

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,761
,783

1

,295

df

1,098
50

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,10.

IZOBRAZB * NARAVA_2

Crosstab

2,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

8
16,0%

8
16,0%

NARAVA_2
3,00
4,00
3
2
6,0%
4,0%
10
14
20,0%
28,0%
2
6
4,0%
12,0%
15
22
30,0%
44,0%

5,00

3
6,0%
2
4,0%
5
10,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
7,584a
9,788

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,270
,134

1

,097

df

2,754
50

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,50.

IZOBRAZBA * VPR2_1

Crosstab

,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

2,00

2
4,0%

1
2,0%
2
4,0%
1
2,0%
4
8,0%

2
4,0%

VPR2_1
3,00
1
2,0%
9
18,0%
3
6,0%
13
26,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
21,749a
13,911
3,372

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,005
,084

1

,066

df

50

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,20.

IZOBRAZB * VPR2_2

4,00

8
16,0%
3
6,0%
11
22,0%

5,00
1
2,0%
16
32,0%
3
6,0%
20
40,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Crosstab

1,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

2,00

3
6,0%

2
4,0%

3
6,0%

2
4,0%

VPR2_2
3,00
3
6,0%
3
6,0%
1
2,0%
7
14,0%

4,00

5,00

2
4,0%
3
6,0%
1
2,0%
6
12,0%

Total

24
48,0%
8
16,0%
32
64,0%

5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
17,908a
17,996

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,022
,021

1

,055

df

3,680
50

a. 13 cells (86,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,20.

IZOBRAZB * VPR2_3
Crosstab

,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

3
6,0%
4
8,0%

7
14,0%

1,00

2,00

1
2,0%
14
28,0%
3
6,0%
18
36,0%

VPR2_3
3,00
1
2,0%
6
12,0%
3
6,0%
10
20,0%

4
8,0%
1
2,0%
5
10,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16,152a
14,529
4,046

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,095
,150

1

,044

df

50

a. 16 cells (88,9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,30.

4,00

1
2,0%
2
4,0%
3
6,0%

5,00

6
12,0%
1
2,0%
7
14,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

IZOBRAZB * VPR2_4
Crosstab

,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1,00

1
2,0%

1
2,0%

2,00

2
4,0%
4
8,0%
1
2,0%
7
14,0%

VPR2_4
3,00

3
6,0%

3
6,0%
1
2,0%
4
8,0%

3
6,0%

4,00

5,00

3
6,0%
4
8,0%
7
14,0%

Total

2
4,0%
22
44,0%
4
8,0%
28
56,0%

5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
20,689a
16,008
2,096

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,023
,099

1

,148

df

50

a. 16 cells (88,9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,10.

IZOBRAZB * VPR2_5

Crosstab

,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%

1
2,0%

1,00
1
2,0%
12
24,0%
7
14,0%
20
40,0%

2,00

VPR2_5
3,00

6
12,0%
3
6,0%
9
18,0%

4,00

5,00

3
6,0%
8
16,0%

1
2,0%
4
8,0%

4
8,0%

11
22,0%

5
10,0%

4
8,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
13,958a
17,881

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,175
,057

1

,018

df

5,586
50

a. 15 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,10.

IZOBRAZB * VPR2_6

Crosstab
VPR2_6
,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1,00

1
2,0%
2
4,0%

1
2,0%
10
20,0%
4
8,0%
15
30,0%

3
6,0%

2,00
2
4,0%
5
10,0%
3
6,0%
10
20,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8,947a
10,999
,089

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
,537
,358

1

,765

df

50

a. 15 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,30.

IZOBRAZB * EKOLOGIJ

3,00

9
18,0%
2
4,0%
11
22,0%

4,00

6
12,0%
1
2,0%
7
14,0%

5,00
1
2,0%
3
6,0%

4
8,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Crosstab
EKOLOGIJ
1,00
2,00
2
3
4,0%
6,0%
9
19
18,0%
38,0%
4
4
8,0%
8,0%
15
26
30,0%
52,0%

,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
1
2,0%

3,00

7
14,0%
1
2,0%
8
16,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
6,463a
6,475

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,373
,372

1

,444

df

,587
50

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,10.

IZOBRAZB * TAKSA

Crosstab

,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

2
4,0%
1
2,0%
3
6,0%

TAKSA
1,00
2
4,0%
8
16,0%
6
12,0%
16
32,0%

2,00
3
6,0%
25
50,0%
3
6,0%
31
62,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
6,192a
6,405

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
,185
,171

1

,103

df

2,664
50

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,30.

IZOBRAZB * POTENCIA

Crosstab
POTENCIA
1,00
2,00

,00
IZOBRAZB

1,00
2,00
3,00

Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

1
2,0%
3
6,0%

2
4,0%

4
8,0%

2
4,0%

26
52,0%
9
18,0%
35
70,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
18,608a
18,411
,101

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,005
,005

1

,750

df

50

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,20.

3,00
4
8,0%
4
8,0%
1
2,0%
9
18,0%

Total
5
10,0%
35
70,0%
10
20,0%
50
100,0%

