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POVZETEK
V magistrskem delu smo se ukvarjali s trajnostnim razvojem Zreškega Pohorja.
Izdelali smo model trajnostnega razvoja obravnavanega območja na osnovi treh
stebrov: dosedanja teoretična spoznanja o trajnostnem razvoju, »VIS« občine Zreče
in podatki za model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja ter mnenje prebivalcev.
Osnova za oblikovanje modela so bili različni teoretični modeli trajnostnega
razvoja in primeri dobrih praks ter podatki o občini, pridobljeni s pomočjo analize
internetnih in knjižnih virov, dostopnih v Sloveniji. Tretji steber smo poleg
podatkov nadgradili z lastno raziskavo mnenja prebivalcev Zreškega Pohorja o
trajnostnem razvoju in razvojnih priložnostih.
Prvi steber je temelj v modelu trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja in vsebuje
teoretično poznavanje trajnostnega razvoja in trajnostnih programov. Drugi steber
predstavlja vizijo in strategijo občine Zreče, ki je trajnostno naravnana (temelji na
vrednotah ljudi). Tretji steber predstavljajo trenutno stanje občine, pogled občanov
na njen nadaljnji razvoj ter njihove razvojne želje. Z upoštevanjem vsakega
posameznega stebra in povezovanjem vseh treh stebrov (teoretična izhodišča, vizija
in strategija »VIS«, podatki ter mnenje ljudi) v celoto je mogoč celovit razvoj
Zreškega Pohorja.
Izdelali smo tudi pedagoško aplikacijo za dijake, katere namen je razumevanje
modelov trajnostnega razvoja kot učne sheme za izpeljevanje definicij trajnostnega
razvoja.

Ključne besede: trajnostni razvoj, model, Zreško Pohorje, »VIS« vizija in
strategija.

ABSTRACT
This master's thesis research topic is the sustainable development of Zreče Pohorje.
We prepared a model for sustainable development in this area based on three
components; an existing theoretical framework, the Vision and Strategy (VIS) of
the Municipality of Zreče, and the public’s opinion and input. Our base for
constructing the model included different theoretical frameworks for sustainable
development. We utilized examples of good practice and gathered information
about the Municipality through the analysis of online resources and various printed
resources available in Slovenia. The third component was upgraded by our own
research of the public’s opinion on sustainable development and the developmental
potentials of Zreče Pohorje.
The first component provides the foundation for the model for sustainable
development of Zreče Pohorje and comprises the theoretical knowledge in the field
of sustainable development and sustainable programs. The second component
embodies the strategic vision of the Municipality of Zreče which describes a
sustainable stance and rests on the values of people. The third component provides
insights into the current situation in the Municipality and includes the future
perspective of its members on the further developments in sustainability. Public
opinions and preferences concerning this development are also discussed.
Integrated development of Zreče Pohorje is possible if we consider and utilize all
three of the following components; a theoretical framework, the VIS, and the
public’s opinion and input.
We also created a pedagogical learning module for high-school students. The
purpose of which is to understand the models of sustainable development, as a
learning scheme, to derive to and define sustainable development.

Key words: sustainable development, model, Zreče Pohorje, Vision and Strategy
(VIS).
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UVOD
Čeprav se v Sloveniji ponašamo z izjemno pokrajinsko in biotsko pestrostjo, nas
pestijo čezmerna poraba naravnih virov in različne oblike obremenjevanja okolja.
Slednje se posledično odraža v slabi kakovosti bivalnega okolja in tudi življenja
(Plut, 2014).
Vse pogosteje slišimo ali nas na to opozorijo bodisi v šoli, doma ali na ulici, da je
potrebno domače okolje varovati. V našo zavest se vse bolj useda misel, da je
potrebno ločevati odpadke, odstraniti divja odlagališča, očistiti okolje s čistilnimi
akcijami itd. Vendar vse to ni dovolj, da bi spremenili kvaliteto življenja, potrebno
je iti korak dalje. Vse več območij, tako na regionalni kot lokalni ravni, se odloča
za trajnostni razvoj. Ljudje na teh območjih so dokazali, da je razvoj gospodarstva
in družbe mogoč z upoštevanjem lokalnih virov (okolja) in ustrezno vizijo.
Prepričani, da je trajnosti razvoj v praksi mogoč, smo se v magistrskem delu
odločili, da bomo oblikovali model trajnostnega razvoja za konkretno domače
območje, in sicer Zreško Pohorje. Modeli, ki že obstajajo, so nam bili dobra osnova
za oblikovanje lastnega modela. Ključna za oblikovanje modela je bila lastna
raziskava o mnenju ljudi na Zreškem Pohorju o trajnostnem razvoju. Izbrano
območje velja za zelo privlačno bivalno in turistično okolje, saj ima še vedno
ohranjen delček neokrnjene narave. Vendar ga, ker gre v osnovi za podeželsko
območje, pestita tudi socialna in gospodarska problematika. Trajnostni razvoj bi
lahko v prihodnosti bistveno izboljšal stanje vseh treh ključnih področij: okolja,
gospodarstva in družbe na izbranem območju. To pa je tudi namen magistrskega
dela: z oblikovanjem našega modela pripomoči, da bi se Zreško Pohorje razvijalo
v smeri tovrstnega razvoja.
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1.1 Namen in cilji
Namen magistrskega dela je izdelati model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja
na osnovi treh stebrov:
-

1. steber: dosedanja teoretična spoznanja o trajnostnem razvoju,

-

2. steber: »VIS« občine Zreče,

-

3. steber: podatki za model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja in mnenja
prebivalcev.

Cilji magistrskega dela so sledeči:
-

opredeliti trajnostni razvoj in opisati programa Lokalna Agenda 21 in
Leader ter novo paradigmo razvoja podeželja;

-

predstaviti »VIS« vizijo in strategijo občine Zreče;

-

predstaviti stanje občine Zreče na podlagi različnih statističnih in drugih
virov;

-

opisati izbrane primere dobrih praks;

-

opisati različne modele trajnostnega razvoja;

-

predstaviti mnenja prebivalcev Zreškega Pohorja o trajnostnem razvoju in
razvojnih priložnostih s pomočjo pridobljenih podatkov anketnega
vprašalnika.

1.2 Raziskovalne hipoteze
Raziskovalni del magistrskega dela temelji na naslednjih hipotezah:
-

Prebivalci Zreškega Pohorja vidijo največje razvojne priložnosti v pridelavi
in prodaji domače hrane ter v turizmu.

-

Prebivalci Zreškega Pohorja ne glede na spol, starost in izobrazbo podobno
prepoznavajo trajnostni razvoj v domačem okolju in pomembne dejavnike
za kvaliteto življenja na podeželju.

-

Ozaveščenost ljudi o trajnostnem razvoju na izbranem raziskovalnem
območju je še vedno prenizka.

2

METODOLOGIJA
Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu
smo s pomočjo domačih in tujih virov opisali dosedanja teoretična spoznanja o
trajnostnem razvoju. Zaradi aktualnosti teme je veliko strokovnih člankov
dostopnih na spletu. To poglavje predstavlja 1. steber modela Zreškega Pohorja.
V četrtem poglavju smo predstavili projekt » VIS« občine Zreče, s pomočjo
katerega so oblikovali vizijo in strategijo občine, ki temelji na vrednotah ljudi.
Podatke smo pridobili iz dokumenta »VIS« občina Zreče 2012, objavljenega na
spletni strani občine (http://www.zrece.si/). Vizija in strategija predstavljata 2.
steber v našem modelu.
V petem poglavju smo zbrali podatke za oblikovanje modela trajnostnega razvoja
Zreškega Pohorja. S pomočjo statističnih podatkov s spletne strani Statističnega
urada Republike Slovenije (http://www.stat.si/statweb), podatkov uradne spletne
strani

Občine

Zreče

in

kartografskega

gradiva

(http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?)

smo

s

strani

izdelali

PISO
pregled

trenutnega stanja občine. Spletna stran občine Zreče je pregledna in dobro urejena,
saj nudi podatke o aktivnem delovanju občine, kot so podatki o projektih, dogodkih,
društvih, javnih razpisih, krajevnih skupnostih, občinski upravi in javnih zavodih.
Za predstavitev stanja so bili ključni naslednji dokumenti: Razvojni program občine
Zreče 2009–2013 (Razvojna agencija Kozjansko, 2009), letna poslovna poročila
občine (Občina Zreče, 2011; 2012a) in Almanah občine Zreče 2010–2014
(Matevžič, 2014).
Spletna stran Občine Zreče je bila pomemben vir podatkov za vpogled v projekte,
katerih članica je občina. Občina je zelo aktivna na različnih področjih, zato bomo
našteli le nekaj pomembnejših projektov: NATREG - vizija zelene ponudbe
trajnostnega razvoja (naravne in kulturne dediščine) na »južnem Pohorju«, projekt
Leader, projekt Bioregija, skupen razvoj ekoturizma, sodelovanje pri projektu
Obnova in razvoj vasi, izgradnja smučarsko-tekaškega centra na Rogli, sanacija in
obnova kanalizacijskega omrežja, projekt Vodna učna pot Zreče, Srčkova učna pot,
obnova vodnjaka, obnova Ošlakove kovačije, projekt Občina po meri invalidov,
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Planetu Zemlja prijazna občina 2014, projekt Pilotno območje Pohorja - vizija
ohranjanja Pohorja do leta 2030.
Občina od leta 2009 izdaja glasilo Pohorsko srce, v katerem so objavljeni dosežki,
investicije občine in dogodki, ki so se zvrstili. Poleg uradne spletne strani občina
razpolaga z monografijo Občina Zreče v času in prostoru (Lajh, 2002) ter Zreškim
zbornikom 2006 (4).
Opisali smo primere dobrih praks trajnostnega razvoja na lokalnem in regionalnem
območju. Pomemben vir za pridobivanje podatkov o dobrih praksah so bile spletne
strani. Prav tako smo opisali nekaj že uveljavljenih modelov trajnostnega razvoja.
Slednje poglavje predstavlja 3. steber v modelu trajnostnega razvoja Zreškega
Pohorja in se nadaljuje v raziskovalni del naloge: pridobivanje mnenj prebivalcev.
Ker nas je zanimalo, kako prebivalci Zreškega Pohorja razumejo trajnostni razvoj
in na katerih področjih so opazili razvojne priložnosti domačega območja, smo
pripravili anketni vprašalnik. Rezultati in interpretacija raziskovalnega dela sta
predstavljena v 6. poglavju.
Anketni vprašalnik smo sestavili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je v
diplomski seminarski nalogi uporabila M. Štih (2014), in na podlagi dosedanjih
teoretičnih spoznanj o trajnostnem razvoju. S pregledom mentorice in poskusno
uporabo smo zagotovili veljavnost, zanesljivost in objektivnost anketnega
vprašalnika. Vprašalnike smo fizično razdelili prebivalcem Zreškega Pohorja.
Zbiranje podatkov je potekalo pisno in individualno ter nevodeno.
Anketni vprašalnik sestavlja devet vprašanj zaprtega in odprtega tipa. V prvem delu
so vprašanja o objektivnih dejstvih (spol, starost in izobrazba). Vsebinsko je
vprašalnik razdeljen na štiri sklope: razumevanje trajnostnega razvoja, trajnostni
razvoj podeželja, dejavniki kvalitete življenja na podeželju in trajnostni razvoj
Zreškega Pohorja.
Pri preverjanju razumevanja trajnostnega razvoja v domačem okolju smo postavili
eno zaprto in eno odrto vprašanje ter ocenjevalno lestvico (1 - ne drži, 2 - deloma
drži in 3 - drži). V drugem sklopu »trajnostni razvoj podeželja« so anketiranci
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izbirali kriterije, ki se jim zdijo najpomembnejši za vzpostavitev trajnostnega
razvoja podeželja, označili so »Da« ali »Ne«. Na enak način so anketiranci
odgovarjali tudi pri četrtem sklopu vprašanj o trajnostnem razvoju Zreškega
Pohorja. Pri vprašanju o dejavnikih kvalitetnega življenja so anketiranci izbrali
enega izmed ponujenih odgovorov. Zadnje vprašanje, ki je del sklopa o Zreškem
Pohorju, je bilo odprto vprašanje, kjer so sodelujoči podali mnenja o delovnih
mestih, ki bi jih lahko zagotavljalo trajnostno razvito območje.
Podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS in jih v nalogi
tabelarično prikazali. Za posamezna vprašanja smo izračunali frekvence (f) in
frekvenčen odstotke (f %). Odgovore na odprti vprašanji smo kategorizirali v range
in jih predstavili v tabelah. Za ugotavljanje najpomembnejših kriterijev trajnostnega
razvoja podeželja in trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja smo izračunali
aritmetične sredine (X̅) odgovorov. Prav tako smo povprečne ocene izračunali za
lestvico o trajnostnem razvoju. Za skupne rezultate kriterijev obeh sklopov smo na
nivoju deskriptivne statistke izračunali: srednje vrednosti, minimume in
maksimume, mere variacije, odklona, koeficientov sploščenosti ter asimetrije. Za
preverjanje razlik med spoloma, starostnimi skupinami in stopnjo izobrazbe smo
uporabili ᵪ2 - preizkus.
Tabelarično obdelane rezultate anketnega vprašalnika smo na koncu tudi
interpretirali. Mnenja ljudi, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, so bila
ključna za oblikovanje modela trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja. Pri
oblikovanju modela smo upoštevali podatke, ki smo jih pridobili pri vseh 3. stebrih
skupaj: dosedanja teoretična spoznanja o trajnostnem razvoju (1. steber), »VIS«
Občine Zreče (2. steber) in podatki za model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja
ter mnenja prebivalcev (3. steber).
V zadnjem poglavju je predstavljena pedagoška aplikacija. Namen slednje je
razumevanje modelov trajnostnega razvoja pri dijakih. Oblikovali smo delovni list,
na podlagi katerega dijaki sami izpeljejo definicije trajnostnega razvoja iz različnih
modelov.
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2.1 Modeli trajnostnega razvoja
Magistrsko delo temelji na oblikovanju modela trajnostnega razvoja. V
nadaljevanju vam predstavljamo nekaj primerov.
1. Model A - osnovni model »trije stebri« trajnostnega razvoja

Slika 1: Osnovni model »trije stebri« trajnostnega razvoja.
Vir: Joshi, Shailaja, Kumar Jain in Nazareth, 2007.

Model »trije stebri« je eden izmed najbolj znanih modelov trajnostnega razvoja.
Trije stebri predstavljajo okolje (ohranjanje), gospodarstvo (rast) in socialo oz.
družbo (kapital), ki ob skladnem oz. vzajemnem delovanju zagotavljajo trajnostni
razvoj.
2. Model B – trajnostni razvoj v obliki »jajca«
To vrsto modela trajnostnega razvoja je izdelala Mednarodna zveza za ohranjanje
narave (IUCN) leta 1994. Model ponazarja odnos med ljudmi in ekosistemi kot
krog znotraj kroga (rumenjak v beljaku). Iz tega lahko interpretiramo, da so ljudje
del ekosistema in skupaj z njim predstavljajo celoto (soodvisnost). Družbeni in
gospodarski razvoj sta mogoča le, če okolje nudi potrebne vire (surovine, prostor).
Ekosistem je zato potrebno obravnavati skupaj z drugimi dejavniki: socialo,
gospodarstvom in institucijami, ti pa lahko uspevajo le, če se prilagodijo omejitvam
okolja.
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Slika 2: Trajnostni razvoj v obliki »jajca«.
Vir: Joshi, Shailaja, Kumar Jain in Nazareth, 2007.

3. Model C - model »babuške« (kontekst okolja)
Model na sliki 3 predstavlja trajnostni razvoj, kjer je okolje (narava) kontekst, v
katerem vse poteka. To pomeni, da se začenjamo zavedati omejitev, saj lahko
njihovo preseganje povzroči katastrofo. Znotraj okolja je družba, ki živi kakovostno
življenje. Ne gre za družbo, ki želi »več in več«, ampak jo poimenujemo kot
»družba bolje in bolje« ter »pravičnejše«. Da lahko družba zagotovi razvoj, je
znotraj ekosfere (okolja) še gospodarstvo, ki je sredstvo za človeške potrebe
(Sedmak, 2009, str. 28–29).
Avtorica poudari, da bi morali za doseganje trajnostnega razvoja spremeniti vse
vidike človeškega življenja, saj ima danes gospodarstvo pomembno vlogo
(Sedmak, 2009).

Slika 3: Trajnostni razvoj v kontekstu okolja.
Vir: Sedmak, 2009.
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4. Model D - Vennov diagram
Za načrtovanje trajnostnega razvoja na regionalni in lokalni ravni Vovk Korže
(2014a) navaja Vennov diagram. Posebnost tega modela je upoštevanje dveh ravni
preseka - sekundarne in terciarne. Z vidika ekosistemskega pristopa to pomeni, da
šele povezava različnih polj prinaša povezave in ujemanja, ki so temeljna za celovit
trajnostni razvoj nekega območja.

Slika 4: Vennov diagram.
Vir: Vovk Korže, 2014a.

Zunanjost modela predstavlja delni razvoj, ki se med seboj najprej (obrobno) ujema
na sekundarni ravni (Sg ali Sn), preseki predstavljajo osnovo. Terciarno raven
(presekov) predstavlja notranjost modela (Sng) in prikazuje sistemsko korelacijo
vseh dvostranih presekov in celovitost razvoja blaginje (gospodarstva, okolja in
sociale). Preseki v modelu zavrnejo odločanje za en ali drug koncept razvoja, saj
obstaja tretja možnost, sredina. Slednja se ne izključuje in predstavlja dosežek
tridelne miselnosti. Vendar so presečna območja za razvoj enako pomembna, saj
omogočajo hkratno upoštevanje vseh primarnih interesov razvoja. Povezave med
delnimi razvoji, ki so v kontekstu družbe, so lahko nosilci temeljnih nasprotij
napredka.
5. Model E - prizma trajnosti
Ta alternativni model je razvil nemški inštitut Wuppertal. Opredeljuje trajnostni
razvoj s pomočjo štirih dimenzij: gospodarstva, okolja, družbe in institucij. Vsi
štirje elementi so medsebojno povezani v smeri skrbi, dostopa, demokracije in
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ekološke učinkovitosti. V vsaki dimenziji so obveze kot normativi za ukrepanje.
Indikatorji oz. kazalniki se uporabljajo za merjenje, kako daleč dejansko pridemo v
primerjavi s splošno vizijo trajnostnega razvoja.

Slika 5: Prizma trajnosti.
Vir: Joshi, Shailaja, Kumar Jain in Nazareth, 2007.
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DOSEDANJA SPOZNANJA O TRAJNOSTNEM RAZVOJU
(1. steber)
Pojem trajnostni razvoj se danes zelo pogosto uporablja in ga zasledimo zlasti ob
prebiranju strokovnih in poljudnih revij ter v medijih, zato lahko dobimo vtis, da je
razlog njegove uporabe popularnost in ne želja ter razumevanje po trajnostnem
razvoju družbe (Goluža, 2014).
Obstajajo različne opredelitve trajnostnega razvoja oz. trajnosti, kar Plut (2010)
poimenuje terminološka mavrica oz. zmeda. Kljub zmedi lahko potegnemo črto, da
je ključno izhodišče trajnostnega razvoja prilagajanje človeštva zmogljivostim oz.
omejitvam okolja in narave.
Ob tem se nam postavi vprašanje, ali je trajnostna rast sploh mogoča. V besedi
trajnostni razvoj namreč omenjamo »razvoj«, ki navsezadnje pomeni rast. Joshi,
Shailaja, Kumar Jain in Nazareth (2007) pišejo, da za trajnostno rast potrebujemo
sredstva. Vendar pa stopnjo izčrpavanja virov ni mogoče uskladiti z regeneracijsko
sposobnostjo narave, kar pomeni, da je narava omejen in materialno zaprt sistem,
torej je rast nemogoča.
Ustrezneje je razumevanje trajnostnega razvoja z vidika trajnostne potrošnje.
Trajnostna potrošnja nas nagovarja k odgovornejšemu ravnanju z okoljem in
družbo. Večina definicij trajnostne potrošnje ima naslednje skupne značilnosti:
zadovoljevanje človekovih potreb, kakovost življenja, souporaba virov med
bogatimi in revnimi, skrb za prihodnje generacije, zmanjšana raba virov,
zmanjšanje onesnaževanja in odpadkov. Cilj je torej izpolniti osnove potrebe
celotne družbe, zmanjšati presežke in se izogniti uničevanju okolja (Joshi, Shailaja,
Kumar Jain in Nazareth, 2007).
Pirnat in Anka (2001, povz. po Plut, 2010) opozarjata na neustreznost prevoda
»sustainable«, katerega pomen bi lahko bolje opredelili kot npr. zadržan ali
vzdržen. Vendar ob tem dodajata, da se je pojem trajnosti razvoj v zakonodaji že
uveljavil, zato zamenjava ne bi bila smiselna.
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Na tem mestu bomo navedli eno izmed največkrat citiranih opredelitev trajnostnega
razvoja, ki jo je leta 1987 v svojem poročilu zapisala Svetovna komisija za okolje
in razvoj oz. Brundtlandova komisija (ang. Brundtland Commission):
»Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi pri tem
ogrozil zmogljivosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb«
(World Commission on Enviroment and Development, 1987, str. 16).
Osnovna ideja je torej, da se mora življenje današnjega sveta prilagoditi omejitvam
okolja z namenom, da prihodnjim generacijam ne bomo pustili opustošenega
planeta, na katerem ne bodo mogli zadovoljevati svojih potreb (Hewitt, 1997).
Radej (2009, povz. po Vovk Korže, 2014a) nas opozarja na spornost te definicije,
saj poudarja razvoj ločeno za gospodarstvo, družbo in okolje, kar pa v praksi ni
mogoče, saj je potreben celovit proces. Razvoj po delih torej ni mogoč. Predlaga
nov razvoj, ki naj temelji na lokalnem okolju, sodelovanju ljudi in različnih
sektorjev ter na jasni viziji, ki upošteva okolje.
Danes pojem trajnostni razvoj razumemo kot povezovanje ekosistemske dimenzije,
dimenzije celovitosti, blaginje, samooskrbnosti in vključevanja javnosti, ki se med
seboj povezujejo in omogočajo usklajen razvoj družbe, gospodarstva in okolja.
Povezava teh dimenzij omogoča ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih virov
za bodoče generacije, skladen razvoj socialnega, gospodarskega in človeškega
kapitala, primerno blaginjo ter izhajanje iz specifičnega okolja ob aktivaciji
njegovih potencialov ob sodelovanju ljudi ter ostale lokalne skupnosti z ustrezno
motivacijo. Poleg povezovanja naštetih dimenzij je pri načrtovanju trajnostnega
razvoja potrebna tudi sprememba vrednot ljudi, kar pomeni drugačen način
življenja in nov pogled na naravo in družbo (Vovk Korže, 2011a).
Med pomembne ukrepe za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja sodi tudi
okoljsko ozaveščanje prebivalstva oz. krepitev zavesti o lastni odgovornosti, kar je
tudi pogoj za spreminjanje vrednot, vzorcev obnašanja in življenjskega sloga (Špes,
2008). Potrebno je javno ozaveščanje prebivalstva s pomočjo medijev in priprava
ponudb za nakup trajnostnih izdelkov, kot so varčne žarnice in posode za kompost.
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Ključne pri razširjanju ideje trajnostnega razvoja so izobraževalne institucije, ki
lahko prek formalnega izobraževanja in ekološkega upravljanja učence spodbudijo
k trajnostnemu razmišljanju (Vovk Korže in Vrhovšek, 2007).
Pri uresničevanju trajnosti je koristno upoštevati nekatera načela trajnostnega
razvoja. Ta se najbolj uresničujejo v programih za spodbujanje trajnosti na
lokalnem nivoju, kjer se teorija trajnostnega razvoja prenaša v prakso.
Najpomembnejša načela trajnostnega razvoja so (Vovk Korže in Vrhovšek, 2007,
str. 28):
-

Okolje: fizična in nosilna sposobnost okolja je omejena. Človeštvu nalaga
zmanjšanje porabe virov in omejuje človeške aktivnosti, zato je potrebno
živeti znotraj omejitev, da bomo lahko zanamcem pustili planet, ki bo
omogočal kakovostno življenje.

-

Prihodnost: moralna dolžnost vseh nas je, da se izogibamo ogrožanju
možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje svojih potreb.

-

Kakovost življenja: človekovo blagostanje ima poleg materialnih tudi
kulturne, družbene, moralne in duhovne razsežnosti.

-

Pravičnost: blagostanje, priložnosti in odgovornosti naj bi bile pravično
razdeljene med državami in znotraj vsake države med družbenimi
skupinami s posebnim poudarkom na potrebah in pravicah revnih in
zapostavljenih.

-

Načelo previdnosti: če smo negotovi glede okoljskih posledic dejanj in
razvoja, je potrebno upoštevati to načelo in se » motiti po strani
previdnosti«.

-

Celostno razmišljanje: pri reševanju kompleksnega problema trajnosti se
zahteva, da so v rešitev vključeni vsi faktorji, ki so del problema.

Trajnostni razvoj je zapisan v različnih svetovnih političnih dokumentih. Prvič je
bil omenjen v poročilu Brundtlandove komisije (1987), nekaj let kasneje so
podpisali Agendo 21 in Deklaracijo iz Ria. V 90. letih je bil v 5. akcijskem
programu v okviru okoljske politike EU trajnostni razvoj opredeljen kot način
vključevanja okoljske dimenzije v vse sektorje. Amsterdamska pogodba iz leta
1997 je trajnostni razvoj definirala kot povezovanje okoljske, ekonomske, socialne
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politike z opredeljenimi ukrepi. V letih 1995–1997 se je Wuppertalski Inštitut za
okolje, podnebje in energijo v sodelovanju z organizacijo Friends of the Earth
Europe lotil projekta Trajnostna Evropa. V želji po razumevanju trajnostnega
razvoja in njegovem uresničevanju je bila ustanovljena Komisija Združenih
narodov za trajnostni razvoj (UNCSD), ki je leta 1996 začela izvajati večletni testni
program Earth Summit +5. Leta 2001 je Evropska unija sprejela Strategijo
trajnostnega razvoja, kar pomeni, da se je začela zavedati pomena skladnega
razvoja gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika (Vovk Korže, 2011b,).

3.1 Agenda 21 in program Leader kot podpora razvoju podeželja
3.1.1

Lokalna Agenda 21

Lokalna Agenda 21 izhaja iz Agende 21, ki so jo leta 1992 sprejeli v Riu de Janeiru
in ki jo je podpisalo 178 držav, med njimi tudi Slovenija. Podpis pogodbe pomeni
začetek uresničevanja trajnostnega razvoja v praksi, torej prizadevanj za
zmanjšanje negativnih pritiskov na okolje, povečanje socialne pravičnosti in
materialno zmerne prihodnosti za vse prebivalce na Zemlji (Plut, 1999).
Pokazalo se je, da se globalne cilje najlažje uresničuje s pomočjo mreže lokalnih
izboljšav, zato je v 28. poglavje Agende 21 vključen poziv lokalnih skupnosti, naj
pripravijo svoje lokalne Agende 21, v katerih se naj splošni cilji oblikujejo v
konkretne načrte za posamezno lokalno območje. Lokalno agendo lahko
poimenujemo tudi zeleni razvojni načrt, saj program lokalne skupnosti sloni na treh
pomembnih področjih njenega razvoja: na gospodarskem, socialnem in okoljskem
področju. Je proces nenehnih izboljšav z namenom doseganja trajnosti. Lokalna
Agenda 21 ni namenjena samo izboljšanju stanja okolja, ampak tudi kakovosti
življenja, dela in bivanja v lokalni skupnosti, od katerega imajo korist tako občina
kot tudi občani in podjetja. Z lokalno Agendo 21 se občina usmerja v smotrne
projekte, prepoznava lokalne probleme, sodeluje z občani in pridobiva dodatna
sredstva (iz EU). Prebivalstvo je bolj osveščeno, ima širši pogled na delo lokalne
skupnosti, občani aktivno sodelujejo pri različnih aktivnostih in projektih. Društva
aktivno sodelujejo pri oblikovanju razvojne politike občine, podjetja sodelujejo z
javnostjo, so bolj transparentna, raziskujejo mnenja občanov o podobi in vlogi
podjetij, promocija in zaupanje občanov sta večja (Šterbenk in Pavšek, 2002).
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Kljub koristim, ki jih prinaša lokalna Agenda 21 pri doseganju trajnosti, se ta v
mnogih občinah še ni uveljavila. Vzrok temu je slabo poznavanje lokalne Agende
21 z vsebinskega, organizacijskega in metodološkega vidika predvsem v ruralnih
območjih (Vovk Korže, 2011b).
3.1.2

Program Leader

Program Leader je usmerjen v trajnostni razvoj podeželskih območij. Je program
Evropske unije v sklopu politike razvoja podeželja. Pristop se je vzpostavil leta
1991 in je prešel že v četrto generacijo v programskem obdobju 2007–2013. V tem
obdobju Leader ni več poseben program, ampak je vključen v vse nacionalne in
regionalne programe razvoja podeželja (Evropska komisija, 2006). V Sloveniji je
vključen v 4. razvojno os nacionalnega programa razvoja podeželja (Ministrstvo za
kmetijstvo, 2008).
Cilji ukrepa Leader so spodbujanje socialne vključenosti, zmanševanje revščine in
gospodarski razvoj podeželjskih območij s poudarkom na pospeševanju razvoja
lokalnih območij. Prispeva tudi k ohranjanju narave, varstva okolja, kulturne
krajine in dediščine (2).
Namen programa je izboljšati razvojne možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih
virov in aktivni vlogi prebivalstva. Njegovi osnovni cilji so izgradnja lokalnih
zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti in diverzifikacije dejavnosti na podeželju,
spodbujanje lokalnega razvoja, izboljšanje upravljanja podeželskih območij in
širjenje inovativnosti. Pristop je namenjen izvajanju lokalnih razvojnih strategij, v
prvi vrsti pa vsem zainteresiranim prebivalcev podeželja, ki želijo razvijati in
dopolnjevati lokalne pobude za razvoj podeželskega območja in sodelovati tudi pri
njihovi izvedbi. To so lahko predstavniki javnih in zasebnih institucij tako na
nacionalni kot tudi na regionalni in lokalni ravni, kot tudi ostali člani lokalne
skupnosti. Koncept programa Leader sestavlja sedem temeljnih načel, ki so
usmerjena v celovit razvoj podeželja. Vsa načela se med seboj povezujejo in
dopolnjujejo ter omogočajo trajnostni razvoj podeželskih območij (Ministrstvo za
kmetijstvo, 2008).
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Temeljna načela programa Leader so (Evropska komisija, 2006):
-

Lokalne razvojne strategije izhajajo z območja, saj je tako mogoče
prepoznati notranje razvojne potenciale in glavne omejitve za trajnostni
razvoj določenega lokalnega območja.

-

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča sodelovanje vseh udeležencev
lokalne skupnosti, tako širšega prebivalstva, ekonomskih in družbenih
interesov skupine kot tudi predstavnikov javnosti in zasebnih institucij
nekega območja z namenom sprejemanja skupnih odločitev glede strategije
in prednostnih nalog.

-

Lokalno akcijske skupine (LAS) so javno zasebna partnerstva, ki pri
spodbujanju trajnostnega razvoja združujejo razpoložljive človeške in
finančne vire javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Njihova naloga
je opredeliti in izvesti lokalno razvojno strategijo ter odločitve o upravljanju
z denarnimi sredstvi.

-

Omogočanje inovacij je ključna točka pri trajnostnem razvoju podeželja, saj
inovativnost omogoča razvoj novih proizvodov, nove tehnologije,
organizacije ali nove tržne niše.

-

Povezani in večsektorski ukrepi - povezovanje več sektorjev dejavnosti.

-

Povezovanje v mrežo je dober način za prenašanje dobrih praks, inovacij in
znanj.

-

Sodelovanje z drugimi podeželskimi območji, regijami in državami
članicami EU ali drugimi državami izven območja Evropske unije.

Leader je vključen v peto težišče ukrepanja v skladu s Skupno kmetijsko
politiko za obdobje 2014–2020. Njegovo glavno vodilo za to obdobje je
ustvarjanje zelenih delovnih mest in skladen ter vzdržen razvoj podeželja,
katerega temelji so v njegovih notranjih potencialih. Njegovi glavni izzivi za to
obdobje so: razvoj osnovne infrastrukture (kulturnih, prostočasnih in drugih
dejavnosti), spodbujanje višje socialne vključenosti (boj proti revščini),
ustvarjanje delovnih mest na podeželju, skrb za okolje, blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje ter trajnostna raba naravnih virov (2).
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3.2 Nova paradigma razvoja podeželja
V Evropski uniji je kmetijstvo zakonodajno urejeno skladno s Skupno kmetijsko
politiko (CAP), v okviru katere zagotavljajo sredstva za enakomernejši regionalni
in podeželski razvoj unije. Od leta 2011 temelji na dveh stebrih. Prvi zajema ukrepe
za krepitev konkurenčnosti kmetijskega sektorja (spodbujanje inovacij), drugi
steber pa je namenjen boju proti podnebnim spremembam (Lorber, 2013).
Skupna kmetijska politika se je razvijala skladno z gospodarstvom oz. njegovimi
problemi, kot je prestrukturiranje proizvodnega sektorja. Sprva je bila usmerjena v
pristop »od zgoraj navzdol«, kar pomeni, da je skrbela za konkurenčnost
kmetijskega sektorja in dajala nadomestila kot obliko razvojne pomoči. Z vstopom
novih članic v EU leta 2004 se je hitro pokazalo, da tovrsten pristop k razvoju
kmetijstva kot gospodarskega sektorja ne zadostuje več. Prišlo je do razvoja nove
paradigme podeželja, pri kateri je v ospredju prostorska dimenzija - podeželje se
obravnava kot celota (Lorber, 2013).
V novi paradigmi so glavno orodje za doseganje ciljev investicije in ne več
nadomestila. Paradigma torej temelji na iskanju novih možnosti in potencialov za
razvoj podeželja na lokalnem in regionalnem območju. V ospredju je
prepoznavanje in razvijanje lokalnih razvojnih potencialov. Nova paradigma
razvoja podeželja se od stare razlikuje v spremenjenem načinu pristopa. Gre za
prehod iz eksogenega modela v endogeni model – pristop »od spodaj navzgor«, pri
katerem so pomembne inovacije in podjetništvo. Razvoj novih proizvodov in
procesov podpira razvoj malih in srednjih podjetij, s čimer nastajajo nova delovna
mesta in bolj usposobljena delovna sila (Lorber in Žiberna, 2014).
V razvoj podeželja so po novi paradigmi vključene različne med seboj povezane
gospodarske dejavnosti, vezane tako na podeželje kot tudi na kmečki turizem,
reakcijske dejavnosti, proizvodnje dejavnosti, IKT in različne dopolnilne
dejavnosti. Uresničevanje paradigme je odvisno od človeškega kapitala. S
holističnim in interdisciplinarnim pristopom na vseh nivojih lahko lokalne interesne
skupine, vključno z nevladnimi organizacijami in posamezniki, uresničujejo novo
paradigmo razvoja podeželja. Za uresničevanje slednje so potrebni dobri razvojni
programi, ki prepoznavajo prednosti in slabosti lokalnega okolja. S takšnim
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razumevanjem se poveča kvaliteta življenja na podeželju ob upoštevanju naravnih
danosti (Lorber, 2013).

»VIS« OBČINE ZREČE 2012 (2. steber)
Občina Zreče je leta 2011 pristopila k projektu »VIS« - vizija in strategija, s
pomočjo katerega so v občini Zreče leta 2012 pridobili vizijo in strategijo razvoja
lokalnih skupnosti, ki temelji na vrednotah ljudi. V sklopu projekta je bil oblikovan
anketni vprašalnik, s katerim so pridobili vpogled v stanje občine na podlagi mnenja
ljudi, ki tukaj živijo, in ljudi sosednjih občin ter drugih krajev. Pridobljeni rezultati
so bili pomembni za oblikovanje vizije občine. V nadaljevanju poglavja
predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev (Občina Zreče, 2012b).
V anketnem vprašalniku so sodelovali nadpovprečno angažirani prebivalci, med
katerimi je bilo največ gospodarstvenikov, sledila so društva in kmetje. Na
vprašalnik je odgovarjalo več moških kot žensk. Večina udeležencev je bila starih
od 25 do 60 let, in sicer 75 %. Večina sodelujočih vizije občine ni poznala, vendar
bi vsi želeli sodelovati pri oblikovanju skupne vizije (Občina Zreče, 2012b).
Preglednica 1: Primerjava prednosti in priložnosti ter ključnih strateških točk nadaljnjega
razvoja, kot jih vidijo nadpovprečno angažirani prebivalci.
Ključne strateške točke nadaljnjega
razvoja:

Prednosti:
-

potenciali v turizmu (59 %),
naravne danosti (39 %),
tradicija (37 %),
angažiranost posameznikov (16 %).

-

Priložnosti:
-

-

turizem (57 %),
obrt in podjetništvo (37 %),
industrija (26 %),
kmetijstvo (20 %).

-

prilagodljivost in privlačnost za
bivanje in delovanje ljudi (43 %),
sodelovanje med občino in
gospodarskimi družbami (42 %),
prilagodljivost in privlačnost za
podjetja ter kapital (33 %),
običaji in kultura (26 %),
okolje (25 %),
regionalne in globalne povezave
(17 %),
razne prireditve, razstave, dogodki
(14 %),
zgodovinski dogodki (13 %).

Vir: »VIS« občine Zreče 2012, str. 17 in 32. Občina Zreče, 2012b.
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Prebivalstvo zaznava konkurenčne prednosti oz. priložnosti v turizmu, prav tako je
najbolj zadovoljno s ponudbo turizma. Priložnosti v turizmu najbolj zaznava v
smeri ekološkega, izletniškega in individualno usmerjenega turizma. Priložnosti
nadaljnjega razvoja občine vidi, poleg turizma in industrije, tudi v obrti in
podjetništvu (lesna predelava). Konkurenčne prednosti, poleg turizma, anketirani
prebivalci zaznavajo v naravnih danostih in tradiciji, ki jo lahko povežemo z obrtjo,
npr. s kovaštvom, ki je eden izmed najbolj izpostavljenih ljudskih običajev, poleg
ličkanja in »poharske ohcet« v občini Zreče. Ključne strateške točke nadaljnjega
razvoja vidijo v prilagodljivosti in privlačnosti za bivanje ter delo ljudi in
sodelovanju med občino ter gospodarskimi družbami. Iz odgovorov je bilo zaznati
tudi željo po večjem sodelovanju vrtcev in šol v družabnem življenju. Vrednote
prihodnosti občani zaznavajo v inovativnosti in podjetnosti ter okoljski
ozaveščenosti. Kot pomemben dejavnik kakovosti življenja prepoznavajo občutek
varnega bivanja (Občina Zreče, 2012b).
Pogrešajo prisotnost lokalnih produktov, sodelovanje ponudnikov in večjo
vključenost občanov v turizem. Prebivalci želijo več delovnih mest, posebej za
visokokvalificirani kader. Pogrešajo prodajo lokalnih produktov, obrtnih izdelkov
in povezovanje podjetnikov ter večjo komunikacijo v malem gospodarstvu.
Opozorili so na slabo ponudbo izobraževalnih dejavnostih za 3. generacijo. V
ključnih področjih okolja zaznavajo pomanjkanje čistoče potokov in jezer,
nezadovoljni so s kanalizacijo in čistilnimi napravami ter neustreznim ravnanjem z
odpadki. Pri prometni infrastrukturi so najmanj zadovoljni s kolesarskimi potmi in
lokalnimi cestami predvsem v vaseh. V kmetijstvu kot priložnosti nadaljnjega
razvoja občine ne vidijo. Priložnost kmetijskega razvoja vidijo predvsem v ekološki
pridelavi, ponudbi lokalnih proizvodov v domačem turizmu, šolah, kraju in
dopolnilnih dejavnostih (Občina Zreče, 2012b).
Mnenje prebivalstva, ki so ga pridobili z vprašalnikom, je bilo ključno za
oblikovanje vizije. Vizija občine se glasi (Občina Zreče, 2012b, str. 4): »Občina
Zreče bo navznoter in navzven dobro povezana občina z odličnimi pogoji za
bivanje. Zagotavljala bo najboljše razmere za razvoj obrti, tehnologije in
inovativnosti. Z urejenim okoljem in turističnimi kapacitetami bo pritegnila
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obiskovalce iz Slovenije in tujine in postala mednarodno zelo prepoznavna
destinacija«.

PODATKI ZA MODEL TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
ZREŠKEGA POHORJA (3. steber)
5.1 Geografski opis območja
Zreško Pohorje leži v občini Zreče. Občina sega od Rogle na severu (1.517 m) do
vznožja pohorskega masiva na jugu (360 m v dolini). Na vzhodni strani občino
omejuje dolg hrbet, ki se od Rogle terasasto spušča vse do Vitanjsko-Konjiške
brazde, del tega hrbta je tudi Brinjeva gora, ki se nadaljuje v gričevnato območje
Gračiča in v dolino reke Dravinje. Na zahodu dolino omejujejo kratki slemeni
Golek (767 m) in Zabork (730 m) ter naselje Križevec. Območje občine se na
zahodni strani nadaljuje še vse do Male gore pod Lindekom (Razvojna agencija
Kozjansko, 2009; Lajh, 2002).
Slovenija je razdeljena na regije, ki jih opredeljujejo različne regionalizacije. Po
novi regionalizaciji občino uvrščamo v mezoregijo Strojna, Kozjak in Pohorje, ki
meji na mezoregijo Vitanjsko-Konjiško hribovje in Dravinjske gorice. Občina sodi
v Savinjsko statistično regijo in je del Dravinjske subregije (Vovk Korže A.,
2011/2012).
Površina občine obsega 6.731 ha, na katerih se nahaja 27 naselij. V občini živi 6.371
prebivalcev po podatkih iz leta 2014. Povprečna gostota poselitve občine je 95,1
prebivalcev/km2. Največja gostota prebivalstva je v mestu Zreče (475,7
prebivalcev/km2) in najmanjša na Rogli (0,2 prebivalca /km2). Po izračunu
statističnih podatkov za leto 2014 glede na večja naselja živi na Zreškem Pohorju
približno 1.410 prebivalcev (6).
Središče občine je mesto Zreče, ki leži pod vznožjem Pohorja v Dravinjski dolini.
Občina zajema šest krajevnih skupnosti: Zreče, Stranice, Gorenje, Dobrovlje,
Skomarje in Resnik (Matevžič, 2014). Območje občine predstavlja razgiban svet s
hribovjem in gričevji ter vmesno dolino, kar je močno vplivalo na poselitev, ki je
razpršena, in s prevlado razloženih naseljih, na Zreškem Pohorju pa tudi samotnih
kmetij (Razvojna agencija Kozjansko, 2009).
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Slika 6: Relief na območju občine Zreče.
Vir: Pridobljeno 7. 7. 2012, http://www.vodarogla.si/osnovna-stran-4.

5.2 Pregled stanja
5.2.1

Stanje okolja

1. Raba tal
Karta 1: Raba tal v občini Zreče.

Vir: Atlas okolja (b. d.). Pridobljeno 24. 3. 2015,
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso.

V večjem delu občine prevladujejo iglasti in mešani gozdovi. Iglasti gozdovi
prevladujejo v višjih nadmorskih višinah, predvsem v skrajnem severnem delu
občine. V dolini reke Dravinje poleg največjih naselij ter mesta Zreče prevladujejo
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pretežno kmetijske površine z večjimi območji vegetacije. Na območju Pohorja,
natančneje na Rogli, se nahajajo površine za šport in prosti čas.
Na Zreškem Pohorju so se zaradi litološke osnove, ki je večinoma silikatna, razvile
kisle prsti. Slednje so primerne za rast kisloljubnih rastlin, kot so smreka, borovnica
in praprot (Ožinger in Pajk, 1996). Posebnost območja so planje, nekdanji
visokogorski pašniki, ki danes ne služijo več svojemu namenu. Planje so travišča
gorskega šaša, kjer rastejo le posamezne smreke (Pivka, 2013).
2. Vodni viri
Karta 2: Vodni viri v občini Zreče.

Vir: PISO (b. d.). Pridobljeno 24. 3. 2015, http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?.

Občina Zreče spada v hidrografsko območje Dravinje. Večji del vodovarstvenega
območja je v tretjem občinskem nivoju. Občina ima nekaj vodovarstvenih zajetij,
največji delež v dolini reke Dravinje, na območju Rogle in Planini na Pohorju.
Poleg reke Dravinje ima še druge manjše potoke (Božjenica ali Goriščnica,
Bohorinščica, Ljubnica itd.), Zreško umetno jezero in akumulacijsko jezero na
Rogli.
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Na Pohorju se je zaradi dolin in ravnin, ki ga obkrožajo, razvilo zelo razvejano
hidrografsko omrežje. Največje porečje med pohorskimi vodotoki ima reka
Dravinja, ki izvira pod Roglo. Voda v zgornjem toku reke Dravinje je v prvem
kakovostnem razredu, pod Zrečami preide v drugi kakovostni razred. Pohorski
vodotoki so zaradi velike količine padavin zelo vodnati, njihov hudourniški značaj
je viden predvsem ob močnejših nevihtah. Največjo količino padavin dobijo v
pomladanskem času zaradi taljenja snega in v jesenskem času, ko je sekundarni
minimum. Zaradi precejšne vodnatosti vodotokov je na njih nastalo tudi nekaj
manjših hidroelektrarn (Lajh, 2002).
Občina Zreče je v preteklosti pristopila k nekaterim projektom, katerih osnova so
bili vodni viri. Viden projekt na tem področju je Celovito urejanje porečja Dravinje,
ki je bil zaključen leta 2014. Glavni namen projekta je bil rešiti problematiko
odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju porečja Dravinje. Najopaznejši
rezultat projekta je izgradnja čistilne naprave v Zrečah in kolektorjev (8).
Občina je v zvezi z projekti, ki jih sofinancira EU, do leta 2012 končala sanacijo in
dograditev kanalizacijskega sistema, saj je bilo že dotrajano. Za čiščenje odpadnih
vod je občina s sofinanciranjem zgradila čistilno napravo (ČN) Nune in ČN Rogla.
V prihodnjih letih je oz. bo poskrbela za posodobitev ali izgradnjo vodovodnih
sistemov (Občina Zreče, 2011; Matevžič, 2014).
3. Natura 2000 in ohranjanje narave
Karta 3 nam prikazuje, da skoraj celotno Zreško Pohorje spada med ekološko
pomembna območja. Na skrajnem severu (Rogla) je zavarovano območje Nature
2000, kamor spadajo področja direktive o pticah in habitatih, habitatnih tipih ter
gozdni rezervat (karta 4). Tudi ostali predeli Pohorja so večinoma zajeti pod Naturo
2000. Na območju mesta Zreče in naselja Stranice so označene posamezne točke
naravnih vrednot (zlasti v dolini reke, npr. nahajališče antracita v Zrečah, vaška lipa
v Loški gori, nahajališče fosilov v Stranicah, osameli kras).
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Karta 3: Karta varstva narave v občini Zreče.

Vir: PISO (b. d). Pridobljeno 25. 3. 2015, http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?.

Poseben pomen varovanja imajo habitatni tipi različnih drevesnih vrst na Pohorju
(smreka, javor, bukev, barjanski gozdovi itd.). Zavarovana so tudi visoka barja,
travišča, kjer prevladuje volk, in naravna distrofna jezera ter stoječe vode (9).
Karta 4: Gozdni rezervat na Rogli (Lovrenška jezera).

Vir: PISO (b. d). Pridobljeno 27. 3. 2015, http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?.
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Občina Zreče se s šestimi spodnjimi občinami povezuje v Bioregijo. Gre za
podeželsko območje z neokrnjeno naravo (zeleni gozdovi) in svojevrstno
kulinariko. Omogoča razvoj ekoturizma, ki deluje skladno z naravnimi danostmi
(ni onesnaževanja in uničevanja naravnega okolja). Regija je poimenovana kot
trajnostna, saj je narava vključena v turistično ponudbo in ne predstavlja ovire pri
razvoju slednje (Razvojna agencija Kozjansko, 2008).
Občina Zreče se zaveda pomena ohranjana naravnega okolja, kar dokazujejo tudi
projekti, v katere je vključena. S pomočjo projekta WETMAN so na območju
Nature 2000 obnovili in izboljšali stanje mokrišč in tako dosegli povečanje biotske
pestrosti. Cilj projekta je bil izboljšanje vodnega režima na Klopniških barjih, barjih
Javorskega vrha in Lovrenških barjih. S pomočjo brun so obnovili pešpoti in s tem
preprečili negativne vplive turizma. Drugi vidnejši projekt je ohranjanje alpskih
pašnikov - ALPA. Namen projekta je preprečitev zaraščanja planinskih pašnikov,
vzpostavitev trajnostnega upravljanja planin in razvoj turistične ponudbe ter
produktov planinskih pašnikov. V okviru projekta so prostovoljno očistili nekatere
pohorske planje.
Leta 2009 je občina skupaj s partnerji ustanovila Sklad za ohranjanje narave
Pohorja. Vidni rezultati tega sklada so postavitev informacijskih in označevalnih
tabel, ureditev informacijske sobe v Hotelu Planja, organizacija poletnega tabora na
Rogli, fotonatečaj Narava Pohorja itd. V prihodnosti želijo s pomočjo Sklada urediti
Škratkovo učno pot, sodelovati pri čiščenju pohorskih planj in pri promociji
tekaškega centra, barja Ostruščica ter izdelkov s Pohorja. V prihodnjih letih
načrtujejo izvedbo projekta Trajnostno upravljanje Pohorja, v okviru katerega naj
bi poskrbeli za ohranjanje narave Pohorja (mokrišča, gozd, živa bitja, mreže
gnezdilnic, omilitev negativnega vpliva divjadi itd.) (Matevžič, 2014).
4. Kulturna dediščina in kultura
Kulturna dediščina je rezultat človekove ustvarjalnosti, njegove dejavnosti,
družbenega razvoja in dogodkov v različnih obdobjih v ožjem in širšem prostoru.
Kulturna dediščina so lahko območja, objekti, predmeti ali skupine predmetov
oziroma materializirana dela (Razvojna agencija Kozjansko, 2009).
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Največji delež kulturne dediščine zajemata stavbna in arheološka dediščina.
Arheološka najdišča se nahajajo na Brinjevi gori in v njeni okolici (Razvojna
agencija Kozjansko, 2009).
Karta 5: Kulturna dediščina v občini Zreče.

Vir: PISO (b. d). Pridobljeno 25. 3. 2015, http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?.

Pomemben del dediščine v občini Zreče je kulturna krajina na območju Skomarja Resnika. Vaško jedro Skomarja je označeno kot spomenik. Večja spomenika,
označena na karti 5, sta tudi arheološki najdišči Zgornje Zreče in Nova Dobrova.
Med vplivna območja so uvrščene cerkve na območju Zreč, spominsko območje
Frankolovo, Pavlakova hiša, grad Lušperk itd.
V zadnjih letih je občina namenila veliko pozornosti ohranjanju kulturne dediščine,
ki jo ponuja v okviru turistične ponudbe: obnova mlina Petelinjek, obnova
Ošlakove kovačije in obnova vodnjaka v sklopu projekta obnove železniške postaje.
Vsi trije spomeniki kulturne dediščine so sestavni del Vodne učne poti Zreče
(Učilnica v naravi). Občina ima šest muzejskih zbirk (Skomarska hiša, Ošlakova
kovačija, kovačija Štrekl, Muzej sto frankolovskih žrtev itd.) (4).
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Na Zreškem Pohorju predstavljajo pomemben del kulturne dediščine Ošlakova
kovačija (Boharina) in Skomarska hiša (prehoden tip med poznosrednjeveško
dimnica in razvojno naprednejšo hišo s črno kuhinjo) ter Vodovnikova zbirka na
Skomarju, ki prikazuje bivalno kulturo na prelomu iz 19. v 20. stoletje in verskovzgojno dejavnost. Del kulture je tudi razstava Skumavčevi dnevi na Resniku,
likovni dnevi, katerih namen je z umetniškimi deli ohranjati izročilo pohorskega
pesnika Jurija Vodovnika in njegov lik (10).
5. Ravnanje z odpadki
Občina Zreče je vključena v sistem ločenega zbiranja odpadkov, vsak objekt ima
zagotovljene zabojnike za ločene odpadke, na določenih mestih so ekološki otoki.
Ima svoj zbirni center za zbiranje odpadkov. Nevarni in kosovni odpadki se zbirajo
enkrat letno po naseljih, za slednje je organiziran tudi prevoz na odlagališče.
Odpadki se odvažajo v Regijski center za obdelavo odpadkov v Lenart. Prebivalci
občine Zreče kažejo odgovoren odnos do odpadkov, kar dokazujejo z
organiziranimi čistilnimi akcijami, ki potekajo v spomladanskem času (čiščenje
odpadkov iz potokov, z nabrežij reke Dravinje, ob cestah in na javnih površinah).
Glavni akterji so krajevne skupnosti, vrtec, šola, društva in druge organizacije ter
tudi posamezniki. Občina o ravnanju z odpadki in odgovornejšem ravnanjem z
njimi redno obvešča prebivalce na svoji spletni strani in z glasilom Pohorsko srce.
Šola in vrtec imata status ekošola in ekovrtec (4; Matevžič, 2014).
Vidnejši rezultat odgovornega ravnanja z odpadki in predvsem zavedanja, da
moramo postati »družba recikliranja«, je urejen kotiček za ponovno uporabo v
Zbirnem centru Zreče. V tem kotičku so zabojniki, v katere lahko prebivalci
odložijo izdelke, ki so namenjeni ponovni uporabi (pohištvo, oprema za dom,
športna oprema, knjige, CD-ji, gospodinjski aparati in tekstil) (Firer, 2014).
Preglednica 2: Gibanje količin odpadkov zbranih z javnim odvozom ( v tonah) občine Zreče v
primerjavi s Slovenijo od 2009 do 2013.

Slovenija
Zreče

2009
825.747
3.478

2010
796.413
3.407

2011
721.720
2.077

2012
671.835
1.648

2013
659.848
1.755

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 27. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.

26

Preglednica 2 kaže, da se količina odpadkov, zbrana z javnim odvozom, tako na
ravni Slovenije kot občine zmanjšuje, kar pomeni, da sledimo trendu zmanjševanja
odpadkov po direktivi EU.
Karta 6: Divja odlagališča v občini Zreče.

Vir: Geopedia (b. d.). Pridobljeno 27. 3. 2015,
http://www.geopedia.si/?params=T1199#T1199_L408_x529072_y140040_s12_b4.

Največ divjih odlagališč je v mestu Zreče in bližnji okolici. Velik delež najdemo
tudi ob reki Dravinji.
5.2.2

Stanje družbe in sociale

1. Prebivalstvo
V 27 naseljih v občini po podatkih iz leta 2014 prebiva 6.371 prebivalcev. Število
gospodinjstev je bilo po zadnjih podatkih iz leta 2011 2.480. Število prebivalcev se
je glede na primerjalni leti 2008 in 2014 zmanjšalo za 0,2 % (preglednica 3). Ob
primerjavi podatkov zadnjega podpisa pred več kot desetletjem (2002) se je število
prebivalcev povečalo (s 6.245 na 6.371 prebivalcev oz. za 2,0 %) (6).
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Preglednica 3: Osnovni podatki o prebivalstvu v občini Zreče za leto 2008 in 2014 na dan 31. 12.
Občina

Število naselij

Zreče

2008
6.489

27

Število prebivalcev
Indeks (2008 = 100)
100

2014
6.371

Indeks
98

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 27. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.

Preglednica 4: Naravno gibanje prebivalstva občine Zreče v primerjavi s Savinjsko regijo, 2008–
2014.
Savinjska regija
Živorojeni Umrli
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2.777
2.747
2.832
2.768
2.768
2.665

2.365
2.425
2.413
2.367
2.564
2.462

Naravni
prirast
412
322
419
401
204
203

Zreče
Naravni
Naravni
prirast na
Živorojeni Umrli
prirast
1000 preb.
1,6
69
43
26
1,2
73
40
33
1,6
71
44
27
1,5
65
39
26
0,8
66
55
11
0,8
64
37
27

Naravni
prirast na
1000 preb.
4,0
5,1
4,2
4,0
1,7
4,2

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 27. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.

Število živorojenih je v primerjalnih letih v občini višje kot število umrlih, kar
pomeni, da je naravni prirastek pozitiven, enako velja za Savinjsko regijo. Največji
naravni prirast je imela občina leta 2009, kar pomeni 5,1 na 1000 prebivalcev (1,2
Savinjska regija). V letu 2013 se je nekoliko znižal, vendar je še vedno visok (4,2)
glede na Savinsko regijo, kjer je znašal v tem letu 0,8 na 1000 prebivalcev. Najnižji
naravni prirast je imela občina leta 2012.
Preglednica 5: Selitveni prirast v občini Zreče 2007–2013.

Leto
Zreče

2007
88

2008
67

2009
-78

Selitveni prirast
2010
2011
-67
-55

2012
-30

2013
-58

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 27. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.

Po letu 2009 je bilo število tistih, ki so se iz občine odselili, višje od števila tistih,
ki so se vanjo priselili, kar bi lahko pripisali vplivu gospodarske krize in zmanjšanju
zaposlovanja v vodilnih podjetjih v Zrečah. Vendar bi bilo slednje potrebno še
posebej preveriti.
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Preglednica 6:Prebivalstvo po spolu in indeksu staranja.
Območje
Skupaj

Moški

Ženske

Slovenija
Savinjska
regija
Zreče
Slovenija
Savinjska
regija
Zreče
Slovenija
Savinjska
regija
Zreče

Leto 2004 (31. 12)
Skupaj
Indeks
prebivalstvo
staranja
1.997.004
104,9
257.105
94,8

Leto 2014 (31. 12)
Skupaj
Indeks
prebivalstvo
staranja
2.061.623
120,5
259.935
114,8

6.340
977.092
126.396

67,9
68,7
56

6.371
1.021.419
130.030

92,5
95,5
92,2

3.185
1.019.912
130.709

52,0
134,4
122,8

3.246
1.040.204
129.905

77,4
147,0
138,6

3.155

85,5

3.125

108,7

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 27. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.

Indeks staranja prebivalstva nam prikazuje razmerje med prebivalci, starejšimi od
64 let, in prebivalci, starimi od 0 do14 let. Preglednica kaže, da se prebivalstvo
vsesplošno stara, kar je značilnost razvitih držav. Občina Zreče ima najmanjši
indeks staranje glede na Slovenijo in Savinjsko regijo, ampak kljub temu že presega
normalo obnovo prebivalstva. V občini je tako že večje število žensk, ki so starejše
od 64 let, kot žensk, starih med 0 in 14 let.
Preglednica 7: Število mladostnikov v primerjavi s številom starostnikov 2004 in 2014 v občini
Zreče.

Zreče

0–14 let
1.085

2004 (31. 12)
%
65 + let
17,1
737

%
11,6

0–14 let
1.002

2014 (31. 12)
%
65 + let
15,7
927

%
14,6

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 27. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.

Število mladostnikov se je glede na primerjalni leti zmanjšalo in število
starostnikov povečalo. Še vedno je delež mladostnikov višji, vendar je glede na
trend staranja prebivalstva v prihodnjih letnih pričakovati višji delež starostnikov.
Na območju Zreškega Pohorja prevladuje prebivalstvo staro od 35 let do 41,9 let.
Vidno večja razlika v povprečni starosti glede na ostala naselja je v Resniku, saj
tam živi v povprečju več kot 44 let staro prebivalstvo. Če podatek primerjamo z
ostalimi predeli občine, vidimo, da je povprečna starost približno enaka kot je na
Zreškem Pohorju (karta 7).
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Karta 7: Povprečna starost prebivalstva za območje občine Zreče.

Vir: PISO (b. d). Pridobljeno 11. 4. 2015, http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?.

2. Delovna aktivnost prebivalstva
Preglednica 8: Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču v občini Zreče 2005–2010.

Leto
Zreče

2007
3.026

2008
2.957

Delovno aktivno prebivalstvo
2009
2010
2011
2.830
2.807
2.845

2012
2.768

2013
2.801

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.

Delovna aktivnost prebivalstva je skozi primerjalna leta dokaj podobna. Najvišja je
bila leta 2007 in najnižja leta 2012. Po letu 2008 se je zaposlenost nekoliko
zmanjšala, kar bi lahko pripisali vplivu vsesplošne krize, ki se je tega leta pričela.
V občini Zreče zaposlujejo največji delež prebivalstva tri industrijska podjetja.
Največj prebivalstva je zaposlenega v Unior-ju d. d., in sicer približno 2.100.
Sledita podjetji GKN Driveline in Swaty Comet d. o. o. (4).
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Leta 2012 je bilo v občini zaposlenih 3.746 oseb in 365 samozaposlenih oseb.
Delovno sposobnega prebivalstva v starosti od 15 do 64 je bilo v letu 2012 približno
63 %, kar je več od slovenskega povprečja, ki znaša 57 % (7).
Preglednica 9: Primerjava stopnje brezposelnosti med občino Zreče, Savinjsko regijo in Slovenijo
v letih 2008, 2010 in 2013.
Zreče

Savinjska

Slovenija

2008

Stopnja registrirane brezposelnosti

6,7

8,0

6,7

2010

Stopnja registrirane brezposelnosti

9,9

11,8

10,7

2013

Stopnja registrirane brezposelnosti

10,9

13,9

13,1

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.

Stopnja registrirane brezposelnosti se je glede na primerjalna leta povečala tako na
ravni Slovenije kot tudi regije in občine. Občina Zreče ima glede na ostali
primerjalni območji najnižjo stopnjo brezposelnosti.
3. Izobraževanje in izobrazbena struktura
Izobraževanje in vzgoja v občini potekata na nivoju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Vrtec je razdeljen na tri enote:
matična enota Zreče in podružnici Stranice ter Gorenje. Ob koncu leta 2013 je bilo
v vrtec vključenih 271 otrok. Občina ima tri osnovne šole, in sicer matično Osnovno
šolo Zreče, kjer poteka pouk od 1. do 9. razreda, in podružnici Gorenje ter Stranice,
kjer poteka pouk od 1. do 4. razreda v kombiniranih oddelkih. V šolskem letu
2013/2014 je osnovnošolsko izobraževanje obiskovalo 567 učencev. Osnovna šola
ima svojo vizijo, h kateri stremijo vsi zaposleni in učenci: »S spoštljivimi odnosi do
kvalitetnega znanja« (Matevžič, 2014).
V občini je tudi srednja poklicna in tehnična šola, ki je del Šolskega centra
Slovenske Konjice-Zreče. Poleg šol je v občini še Center šolskih in obšolskih
dejavnosti (CŠOD) na Gorenju (Razvojna agencija Kozjansko, 2009).
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Preglednica 10: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, Popis 2002, preračun na občine,
veljavne dne 1. 1. 2007, primerjava občine Zreče s Savinjsko regijo in Slovenijo.

Brez izobrazbe
Nepopolna osnovna
izobrazba
Osnovna izobrazba
Srednja izobrazba - skupaj
Višja izobrazba
Visoka dodiplomska
izobrazba
Visoka podiplomska
izobrazba

%

Zreče

%

0,7
6,3

Savinjska
regija
1.703
13.294

0,8
6,2

28
355

0,6
7,0

433.910
899.341
84.044
114.630

26,1
54,1
5,1
6,9

60.567
116.410
9.729
10.853

28,4
54,5
4,6
5,1

1.602
2.742
166
187

31,5
53,9
3,3
3,7

16.388

1,0

1.048

0,5

8

0,2

Slovenija

%

11.337
104.219

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.

Občina Zreče po izobrazbeni strukturi prebivalstva ne izstopa glede na Savinjsko
regijo in Slovenijo. Prevladuje prebivalstvo s srednješolsko in osnovnošolsko
izobrazbo.
Različne srednje šole je obiskovalo 330 dijakov. Med 1.000 prebivalci je bilo
povprečno 50 študentov in 8 diplomantov (7).
Posebno pozornost občina vsako leto ponudi odličnjakom osnovne in srednje šole
v Zrečah, ki jih sprejme in jim za uspeh čestita tudi župan. Občina je prav tako
vključena v projekt Regijske štipendijske sheme Savinjske regije (Matevžič, 2014).
4. Kvaliteta življenja in družbene dejavnosti
Občina Zreče si nekatere zavode deli z občinama Slovenske Konjice in Vitanje.
Aktivnosti le-teh se večinoma izvajajo v Slovenskih Konjicah. Zavodi, ki so skupni,
so sledeči: Javni zavod Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Slovenske Konjice, vzgojno-izobraževalni
zavod OŠ Pod goro, podružnica V parku in Zavod za kulturo, šport in prireditve ter
Splošna knjižnica Slovenske Konjice – oddelek Zreče. Doma za starejše občane
občina nima. V Zrečah deluje tudi Javni zavod za mladino Zreče, ki za mlade
organizira usmerjeno preživljanje prostega časa. V občini prav tako delujejo še
društva na različnih področjih (Razvojna agencija Kozjansko, 2009).
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V občini vsako leto izvedejo različne prireditve. Na tem mestu omenimo le nekaj
večjih: Ropotanje v starih Zrečah, prireditev Športnik leta, prireditev ob kulturnem
prazniku, Veseli december, Vodovnikova nagrada, Skumavčevi likovni dnevi na
Resniku itd.
Na področju zdravstva in socialnega varstva ima občina svojo zdravstveno postajo,
leta 2014 so pridobili novo zobozdravstveno ambulanto. Občina ima status občine
po meri invalidov (Matevžič, 2014).
Za prostočasne dejavnosti prebivalcev in obiskovalcev ima občina kar nekaj
športnih površin (odbojkarska igrišča, nogometna igrišča, košarkarska igrišča,
fitnes v naravi, stadiona v Zrečah in na Rogli itd.) (Razvojna agencija Kozjansko,
2009).
5.2.3

Stanje gospodarstva

1. Gospodarske dejavnosti
Najpomembnejše gospodarske dejavnosti v občini so sekundarne in terciarne
dejavnosti, natančneje industrijska in turistična podjetja. Zlasti pomembna so
podjetja Unior, Swaty Comet in GKN Driveline Slovenija, ki skupaj zaposlujejo
približno 86 % vseh zaposlenih v občini. Najpomembnejši gospodarski subjekti
prihajajo iz gostinstva, turizma, predelovalne dejavnosti, gradbeništva, dejavnosti
transportnih in osebnih storitev. Unior (Terme Zreče, RTC Rogla), Swaty Comet in
GKN Driveline Slovenija so stebri gospodarskega razvoja, pomembna so tudi
manjša gospodarstva v občini, saj ugodno vplivajo na dvigovanje dodane vrednosti
in dvig konkurenčnih storitev (Razvojna agencija Kozjansko, 2009).
Preglednica 11: Število gospodarskih subjektov in njihov letni prihodek v letih 2008, 2010 in
2013.
Število podjetij

Sav.
regija
Zreče

Število oseb, ki delajo

Prihodek (1.000 EUR)

2008

2010

2013

2008

2010

2013

2008

2010

2013

16.841

18.27
3
424

20.495

10.48
19
4.659

98.32
6
3.790

93.72
3
3.696

10.013.
476
333.11
1

89.73.1
85
256.164

9.231.0
84
330.14
5

396

472

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.
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Število gospodarskih subjektov je v občini Zreče glede na primerjalna leta
naraščalo, medtem ko je v Savinjski regiji njihovo število padalo. Drugače je s
številom zaposlenih, saj je njihovo število padlo tako v občini kot tudi v regiji. Leta
2008 je zabeležen najvišji prihodek podjetij, ki je v letu 2010 glede na leto 2008
močno padel tako v občini kot v regiji. V letu 2013 so zabeležili podoben prihodek
kot v letu 2008, kar pomeni, da se gospodarsko stanje podjetij izboljšuje glede na
leto 2010.
Karta 8: Razmestitev poslovnih subjektov v občini Zreče.

Vir: PISO (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?.

Največjo koncentracijo poslovnih subjektov je moč zaslediti v mestu Zreče in v
naselju Stranice. Veliko poslovnih subjektov je tudi na območju Zreškega Pohorja.
2. Kmetijska dejavnost
Zadnji popis kmetijstva se je v Sloveniji vršil leta 2010. V nadaljevanju
razpolagamo z nekaterimi statističnimi podatki o občini na področju kmetijske
dejavnosti. Kmetijska panoga je pomembna v občini, saj je v njej zaposlenih
približno 6,4 % prebivalstva, kar je veliko nad povprečjem Slovenije (3,8 %) (6).

34

Preglednica 12: Delež delovne sile v kmetijstvu leta 2010 v občini Zreče v primerjavi s Slovenijo.

Slovenija
Zreče

Število prebivalstva
Delovna sila v kmetijstvu (PDM)
Delež (%)
2.049.261
77.012
3,8
6.449
415
6,4

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.

Vseh kmečkih gospodarstev je bilo ob popisu 322, med njimi se jih je največji delež
ukvarjalo s pašno živinorejo (229). Starostna struktura gospodarstev na kmetijah je
za slovenske razmere ugodna, saj je največji delež starih od 45 do 55 let in od 55
do 64 let. V Sloveniji je največ gospodarjev starih od 64 let naprej (6).
Preglednica 13: Kmetije po rabi zemljišč (2010).
Vsa zemljišča v
uporabi
Vsa kmet. zemljišča v
uporabi
Njive

Trajni travniki in
pašniki
Trajni nasadi

kmetijska
gospodarstva
površina ha
kmetijska
gospodarstva
površina ha
kmetijska
gospodarstva
površina ha
kmetijska
gospodarstva
površina ha
kmetijska
gospodarstva
površina ha

Slovenija
74.646

Savinjska regija
11.434

Zreče
322

897.769
74.455

136.491
11.411

4.697
321

474.432
63.272

67.297
9.875

1.788
307

170.144
61.132

15.283
10.923

119
318

277.492
39.402

49.461
5.059

1.618
89

26.796

2.554
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Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.

Občina ima 4.697 ha uporabljenih zemljišč, od katerih je v uporabi 1.788 ha vseh
kmetijskih zemljišč. Prevladujejo trajni travniki in pašniki, temu primerna je tudi
struktura proizvodnje mleka in mesa (preglednica 13). Od živinoreje prevladuje
govedoreja, sledita prašičereja in perutninarstvo (6).
Preglednica 14: Površina (v ha) gozda in nerodovitnih zemljišč v občini Zreče.
Občina Zreče

Površina (v ha)

Gozd

2.798

Nerodovitna zemljišča

76

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.

35

Občina ima več kot polovico površin poraščenih z gozdom, zato se velik del
kmetijskih gospodarstev ukvarja tudi z gozdarstvom (po statističnih podatkih 294).
Zelo malo je nerodovitnih zemljišč.
Gozdnatost občine znaša približno 63 %. Gospodarjenje z gozdovi ima velik vpliv
na prostorski, socialni in gospodarski razvoj občine. Velika gozdnatost občine je
posledica razgibanega reliefa, saj občina obsega južni del Pohorja, za katerega je
značilen gozd in posledično zaradi hribovitega sveta tudi travniki ter pašniki in
živinoreja. Velik delež gozda lahko razen z naravnimi danostmi povežemo tudi z
opuščanjem kmetijske dejavnosti (Razvojna agencija Kozjansko, 2009).
Občina je v zadnjih letih namenila veliko pozornost razvoju podeželja, saj sodeluje
z lokalno akcijsko skupino (LAS) od Pohorja do Bohorja, v katero je vključenih
skupno sedem občin (Razvojna agencija Kozjansko). Akcijska skupina deluje pod
okriljem Leader. Na tem mestu omenjamo le nekatere projekte (Matevžič, 2014):
-

Srčkova učna pot,

-

Veter v laseh po pohorskih poteh (označba pohodnih in kolesarskih poti),

-

Razišči, občuti, užij destinacijo Rogla – Pohorje (izdelava brošure in
promocije),

-

Razvoj blagovne znamke Okusi Rogle,

-

Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov (prikaz starih obrti in kulinarike
Pohorja).

3. Turistična dejavnost
Najpomembnejša panoga v občini Zreče je turizem z dolgoletno tradicijo
zdraviliškega turizma, katerega razvoj so omogočili izviri termalne vode pri Radani
vasi. Poleg zdraviliškega turizma (bazeni, savna, masaže, fitnes itd.) v Termah
Zreče prihaja v ospredje tudi športni turizem. Leta 1997 je Rogla postala prvi
olimpijski center v Sloveniji, saj ima dobro lego, ugodno klimo ter vrhunsko
opremljene športne objekte, ki nudijo dobre pogoje za kondicijske priprave
športnikov. Pozimi nudi dobro opremljena smučišča in omogoča razvoj zimskega
turizma, poleg tega ponuja tudi mladinski in poslovni turizem. Na Rogli se razvijajo
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turizem v smeri klimatskega zdravilišča in ostala dopolnilna turistična ponudba, kot
sta wellness in kongresni turizem. Na Rogli najdemo Olimpijski center, Klimatski
center, tenis igrišča in nogometna igrišča (Matevžič, 2014).
Turistično ponudbo dopolnjujejo še trije zasebni hoteli, šest turističnih kmetij, dve
izletniški kmetiji, apartmaji, restavracije in domače gostilne. Velik pomen pri
promociji in razvoju turizma na območju občine imata lokalna turistična
organizacija Rogla-Zreče in GIZ (LTO), ki vpliva tudi na vse večje uveljavljanje
trajnostnega turizma (Matevžič, 2014).

Slika 7: Terme Zreče.

Slika 8: Rogla..

Vir: Destinacija Rogla. Pridobljeno 30. 3. 2015,
http://www.destinacija-rogla.si/domov/zrece.

Vir: Turizem. Pridobljeno 30. 3.
2015,http://www.apartments-topo.com/vsebinawww/3/slike/rogla4.jpg.

Terme Zreče in Rogla imata skupno blagovno znamko Unitur. Poleg razvite
turistične infrastrukture imajo v občini, zlasti na območju Pohorja na destinaciji
Rogla, urejene kolesarske in pohodniške poti, v ta namen deluje tudi pohodniškokolesarski center Rogla. Ponujajo možnost piknikov v naravi (12).
Za Zreško Pohorje so značilne tudi kulinarične poti, saj ponuja svojevrstne jedi.
Najbolj prepoznavna je gozdna kulinarična pot, ki se prične pri Termah Zreče in
konča na Rogli. Obiskovalci se na poti lahko ustavijo pri ključnih ponudnikih
prehrane na Zreškem Pohorju (Turistična kmetija Ramšak, Koča na Pesku, Stara
koča hotela Planja, Koča na Jurgovem, Turistična kmetija Gričnik in Gostišče
Smogavc). Precej daljša je kulinarična pot po Pohorskih pašnikih, ki zajema tudi
občini Vitanje in Oplotnico. Za promocijo jedi z Zreškega Pohorja skrbi skupna
blagovna znamka Okusi Rogle (13).
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Za področje Pohorja so prepoznavne jedi kot so pohorski pisker (lonec) - mesna
enolončnica, oblič ali pohorski žganci iz koruzne moke in krompirja ter ocvirki,
pohorska omleta in pohorska bunka (Grafenauer Bratož in Kužnik, 2010).
V občini imajo postavljene informacijske table, ki opisujejo kulturno dediščino ter
ponujajo ogled znamenitosti. Leta 2010 se je na Rogli pričela gradnja Smučarskotekaškega centra Rogla, v sklopu katerega deluje tudi hotel Natura, katerega gradnja
se je zaključila v letu 2014 (Matevžič, 2014).
Preglednica 15: Prihodi in prenočitve turistov ter nastanitvena zmogljivost v občini Zreče 2010–
2013.

2010
2011
2012
2013

Nastanitvene zmogljivosti
Sobe
Ležišča
599
1.614
586
1.570
633
1.667
633
1.663

Prihodi turistov
Skupaj
Tuji
61.313
16.339
58.299
16.507
60.342
17.899
58.663
19.003

Prenočitve
Skupaj
235.339
220.185
224.944
224.384

Tuji
60.775
59.548
67.772
73.572

Vir. SURS (b. d). Pridobljeno 28. 3. 2015, http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.

Število nastanitvenih zmogljivosti se je v primerjalnih letih povečalo. Število
prihodov turistov stagnira, saj se med leti 2010 in 2013 ni zvišalo. Večji del turistov
predstavljajo domači turisti, približno ena tretjina je tujih, njihovo število se je
povečalo. V primerjalnih letih v številu prenočitev skupaj ni bistvenih razlik,
medtem ko se je število prenočitev tujih turistov povečalo. Sklepamo lahko, da
destinaciji Terme Zreče in Rogla postajata vedno bolj prepoznavni in priljubljeni
pri tujih turistih.
V razvojnem programu so opozorili na prehitro gradnjo nastanitvenih kapacitet od
leta 2000 dalje, kar je povzročilo problem premajhne usklajenosti prostorskega
razvoja z gospodarskim in družbenim razvojem, nenadzorovana gradnja apartmajev
in počitniških hišic pa je povzročila slabo izkoriščenost turističnih kapacitet izven
sezonskega časa (Razvojna agencija Kozjansko, 2009).
Namen zreškega turizma je privabiti večje število turistov tudi ob poletnem času,
ne samo v terme, ampak tudi na Roglo, kar dokazujejo s številnimi prireditvami v
poletnem času (17).
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4. Tradicionalne obrti
Tradicionalne obrti za območje Zreškega Pohorja so (Grafenauer Bratož in Kužnik,
2010):
-

izdelava lesenih pohorskih cokel iz javorovega lesa in govejega usnja
(Resnik),

-

pletenje nogavic iz ovčje volne, ki so primerne za nošenje v coklah, volno
pridobivajo na skoraj vseh kmetijah,

-

pletarstvo, zlasti pletenje košev in različnih košar ter izdelovanje brezovih
metel,

-

staro kovaštvo,

-

kolarstvo (izdelava lesenih delov vozov, krip, delovnih sani, vrat, mlinskih
koles itd.).

Furmanstvo je ena izmed starih obrti, ki je bila značilna za območje južnega
Pohorja, razvilo se je za potrebe železarn - fužin in steklarn. Zaradi gozdov sta tukaj
zaživela tudi žagarstvo in lesna trgovina, razvito pa je bilo tudi rudarstvo (Lajh,
2002).
Poleg obrti je bilo v preteklosti za Zreško Pohorje značilno tudi nabiralništvo
različnih zdravilnih rastlin in gozdnih plodov. Travniki in gozdovi so služili za
nabiranje gob, borovnic, bezgovih in regratovih cvetov ter semen divjih češenj. Za
čaje, sokove, sirupe, olja in žgane pijače so nabirali za območje značilne zdravilne
rastline, kot so arnika, hermelika, encijan, trpotec, smrekovi vršički, materina
dušica in ognjič. Posebnost tega območja je nabiranje mravljinčjih jajc, za katerega
so potrebovali različne pripomočke (Grafenauer Bratož in Kužnik, 2010).
5. Promet
Prometna infrastruktura je v občini dobro razvita, saj omogoča dostopnost okoliških
naselij do mesta Zreče. Skozi mesto Zreče vse do Rogle poteka državna cesta.
Močno razvejane so občinske ceste. Veliko je tudi gozdni cest, predvsem na
območju Pohorja (karta 9).
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Karta 9: Prometna infrastruktura v občini Zreče.

Vir: PISO (b. d). Pridobljeno 30. 3. 2015, http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?.

Občina ima v lasti 67,3 % lokalnih cest in javnih poti, ki so potrebne posodobitve
in ureditve (32,7 % občinskih javnih cest je še vedno v zasebni lasti). Probleme še
vedno povzročajo zgostitve prometa v centru mesta ob dnevnih konicah in v času
zimske ter poletne turistične sezone v smeri Rogle (Razvojna agencija Kozjansko,
2009).
Iz almanaha za obdobje 2010–2014 je razvidno, da so v letu 2009 sprejeli in
organizirali vzdrževanje cest ter kategorizacijo le-teh s pomočjo odlokov. Največji
del sredstev so namenili sanaciji in vzdrževanju lokalnih cest ter plazov na različnih
lokacijah. Poskrbeli so tudi za vzdrževanje in vzpostavitev javne razsvetljave na
določenih lokacijah, za slednje namreč skrbi režijski obrat občine (Matevžič, 2014).
5.2.4

Vizija Pohorje 2030

Vizija Pohorje 2030 je projekt, katerega glavni namen je promovirati zavarovano
območje, ohranjati okolje in prepoznati priložnosti za trajnostni razvoj in poslovne
priložnosti. Cilj vizije do leta 2030 je usklajen razvoj treh stebrov turistične
infrastrukture: Bolfenk-Areh, Rogla-Zreče in Kope-Ribnica na Pohorju. Leta 2030
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bo Pohorje imelo parkovno in doživljajsko infrastrukturo in sicer tri naravoslovnoizobraževalne centre, dve naravoslovno-izobraževalni pisarnami, številne
doživljajske točke, 14 turistično-informacijskih centrov, številne organizacijske
mreže, npr. mrežo pohodnih/kolesarskih/jahalnih poti, učnih in tematskih poti,
naravnih vrednot, vrtov narave, razpršen muzej na prostem, številne enote kulturne
dediščine, muzeje in razstave, raziskovalno-razvojne centre, ekološke kmetije itd.
Dodelana je tudi vizija vključevanja ekoloških kmetij v projekt. Slednje ponujajo
svoje izdelke in storitve pod skupnimi blagovnimi znamkami S Pohorja in Les s
Pohorja. Kmetije bi tako ponujale storitve in izdelke v smislu predelave in dodelave
lesa, ki prinašata nabor lesenih izdelkov z lokalno dodano vrednostjo. Možne so
predstavitve zeliščnih in zelenjavnih vrtov na kmetijah, izvajanje delavnic, peka
kruha, žganjekuha itd. Svoje izdelke bi ponujali kot darila v trgovinah in vitrinah S
Pohorja. Kmetije bi se povezovale v verige. Verige kmetij s sezonskimi izdelki bi
tako polnijile košarice za pohorski zajtrk in z njimi oskrbovale mrežo glamping
kampov na Pohorju (Vizija Pohorje 2030, 2014).

5.3

Primeri dobrih praks na lokalni in regionalni ravni

Izraz »dobre prakse« se povezuje z dejavnostmi ali procesi, ki jih uspešno
uporabljajo različna podjetja, organizacije, posamezniki, vendar pa še niso postali
splošna ali pogosta praksa (Velikonja, 2010, str. 12).
5.3.1

Učna regija Dravinjska dolina - Občina Poljčane

Učna regija Dravinjska dolina predstavlja učna okolja, ki temeljijo na konceptu
trajnostnega razvoja, del katerega je občina Poljčane. Izhodišče učne regije kot
samooskrbne se kaže v kreiranju zelenih delovnih mest, razvijanju samooskrbnih
dejavnosti in novih znanj. Predstavlja primer reševanja globalnih problemov na
lokalni ravni z različnimi akterji (lokalna skupnost, izobraževanja, podpora občin,
univerz, podjetij) (Vovk Korže, 2014b).
Občina Poljčane je nastala leta 2006 z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica.
Površina občine zajema 37,5 km2, v njej živi približno 4.570 prebivalcev. Leži v
severovzhodni Sloveniji med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu
(5).
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Razvoj občine temelji na naravi in ekoremediacijah (ERM). Podlaga za tovrsten
razvoj je premišljena vizija občine, ki je usmerjena v trajnostni razvoj in ki temelji
na okolju ter kvalitetnem življenju. Izhodišče razvoja občine je ekosistem, iz
katerega izhajajo njihove želje, možnosti, odgovori, dogovori in kapital. Za
doseganje vizije so se povezali z različnimi partnerji - lokalno skupnostjo,
strokovnjaki, državo in EU.
Primer dobre prakse na ravni občine in učne regije Dravinjska dolina je učni poligon
Modraže. Tukaj so predstavljeni ERM objekti, ki so v uporabi na podeželju. ERM
omogoča ohranjanje narave, ekosistema, racionalno rabo energije, vode in nova
delovna mesta. ERM pristop je vzpodbudil številne dejavnosti v občini, poleg
družbene ozaveščenosti o pomenu ohranjanja narave je omogočil tudi razvoj
poslovnega turizma, izletništva, izobraževalnega turizma, kulinarike in storitvenih
dejavnosti. Poligon obiskujejo različne skupine ljudi z namenom izobraževanja ali
izleta, s čimer je omogočen razvoj okoliških kmetij s pomočjo kulinarike in drugih
dejavnosti. Ta primer dobre prakse omogoča povezavo zasebnega interesa,
izobraževalnih ustanov in lokalne skupnosti s ciljem razvoja novih dejavnostih na
podeželju (Vovk Korže, 2010) .
V občini Poljčane in učni regiji se nahaja tudi učni poligon za samooskrbo v zaselku
Dole. Samooskrbni poligon temelji na principih delovanja permakulture in ekovasi.
Na poligonu najdemo nomadsko bivališče jurto, avtohtone rastlinske vrste, kot so
kostanji, orehi in sadno drevje ter številne druge zasaditve: travniški sadovnjak,
gozdni vrt, njivo z mešano zasaditvijo, sadno-zelenjavni vrt, zemljanko in
dvignjene grede. Celoten sistem poligona temelji na racionalni rabi prostora in
upoštevanju naravnih virov. Kot primer trajnostnega načina življenja so prikazani
sončni kolektor za ogrevanje vode, fotonapetostni moduli za električno energijo,
zbiralnik deževnice, zajetje izvirske vode, zgradba iz vrb, ograja iz jagodičevja itd.
(Vovk Korže in Šurber, 2012).
Poleg poligonov v občini oz. učni regiji, ki so del Učilnice v naravi, so
vzpostavljene tudi številne tematske učne poti, na katerih so postavljena
opazovališča, merilna mesta, gradiva za učitelje in učence. Učne poti so znak
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ozaveščanja prebivalstva o ohranjanju domačega okolja, ki se nahaja na območju
Nature 2000 (Vovk Korže, 2010).
Primer dobre prakse v občini je tudi ustanovitev prvega Razvojnega centra narave
v Sloveniji. Glavni namen centra je ohranjanje narave na območju občine Poljčane,
usmerjanje v aktivno trženje, promocijo in trajnostni razvoj. Cilj centra je pokazati
priložnost za razvoj gospodarstva s povezovanjem lokalnih prebivalcev in njihovo
vključitvijo v krajevno dogajanje ter razvijanje dejavnosti ob ohranjanju narave.
Tako Razvojni center predstavlja temelje pri razvoju izobraževalnih, turističnih,
promocijskih in poslovnih dejavnosti, je središče za razvoj novega znanja, center
informacij, sodeluje z lokalnim prebivalstvom in društvi, skrbi za promocijo občine,
je svetovalni center za inovativni razvoj regije, povezuje se s fakultetami, inštituti
in nudi informacije o turistični ponudbi kraja ter o naravni ter kulturni dediščini (3).
Del učne regije Dravinjska dolina je sicer nekoliko višje ležeča Križeča vas - učna
vas etnološke kulturne dediščine. Gre za prvo tovrstno vas v Sloveniji, zato jo lahko
označimo kot primer dobre prakse. Ljudje na tem območju so pokazali, da živijo v
skladu z naravno in kulturno dediščino, ki jo tudi ohranjajo in se ob tem vračajo
nazaj k tradiciji. V vasi je možen ogled mlina na veter, ogljekuhe, kozolca,
stiskalnice, kmečke izbe in čebelnjaka (Vovk Korže in Kidrič, 2013).
5.3.2

Ekološka vas Čadrg

Triglavski narodni park se srečuje s številnimi razvojnimi problemi, kot so nizka
poselitev, staranje prebivalstva, zaraščanje kmetijskih površin in zmanjševanje
biotske pestrosti. Posebnost tega območja je ekološka vas Čadrg (Tiran idr., 2008).
Vas Čadrg se nahaja v občini Tolmin v severozahodnem delu Slovenije na obrobju
Triglavskega narodnega parka. Pred 40. leti je območje veljalo za opuščeno, danes
ima več kot 30 prebivalcev. Razlog za rast števila prebivalstva je njihovo
medsebojno sodelovanje. Skupaj s strokovnjaki so ugotovili, da s tradicionalnim
načinom dela svojih prednikov izpolnjujejo skoraj vse pogoje za vzpostavitev
ekološkega kmetijstva (Tiran idr., 2008).
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Prebivalci so vas poimenovali ekovas, saj so kar štiri kmetije od petih ekološke.
Proizvajajo končne produkte iz mleka, in sicer kravji sir, sirarsko skuto in sirotko,
ponujajo tudi ekološko mleko. Imajo svojo lastno blagovno znamko Bio-dar.
Najbolj prepoznaven produkt je sir Tolminc, ki ga proizvajajo v vaški sirarni.
Zaradi prehoda na ekološko kmetovanje so prilagodili hleve, saj morajo imeti živali
več prostora in svetlobe, pri paši in pridelavi krme pa ni bilo večjih sprememb, saj
so že prej obdelovali zemljo tradicionalno – po starem načinu. Vaški pašniki dajejo
zelo kakovostno krmo, kar se občuti tudi na končnih produktih. Prvo leto so na
ekološko kmetovanje prešle tri kmetije, kasneje se jim je pridružila še četrta. Zaradi
ekološkega kmetovanja in z njim povezane turistične dejavnosti se je izboljšal
dohodek prebivalcev vasi, povečala se je kakovost življenja, narava in okolje pa
ostajata ohranjena (1).
Vas Čadrg se je iz opuščenega kraja spremenila v napredno in obetavno območje
in velja za dober primer prakse načina preobrazbe hribovskih in gorskih vasi (Tiran
idr., 2008).
5.3.3

Regija Štajerska vulkanska dežela »Steirische Vulkanland«

Regija leži v jugovzhodnem delu avstrijske Štajerske ob meji med Avstrijo in
Slovenijo. Pred letom 2000 so to podeželsko območje opredelili kot regijo z nizkimi
obeti za prihodnost (Steirisches Vulkanland, 2006).
Veljala je za prazno, nerazvito regijo, ki je bila namesto v prihodnost usmerjena v
preteklost. Ni bilo samozavesti, nobenega naravnega občutka za regionalno moč,
prebivalstvo se je sramovalo svojega narečja, za območje so bile značilne dnevne
migracije. Po vstopu Avstrije v EU leta 1995 so se pojavili prvi koraki regionalnega
razvoja v okraju Feldbach, kjer so se v želji po boljši prihodnosti regije združili
župani posameznih občin. Pojavili so se prvi projekti s pomočjo programa Leader
II. Sprva je bilo združenih 14 občin, ki so postale temelj za razvoj regije prihodnosti,
in pojem regija je postal gonilo razvoja. Prve zamisli so začele prodirati do
lokalnega prebivalstva. Po letu 2000 se je okraju Feldbach pridružilo vedno več
občin, prišlo je do preimenovanja regije v Štajersko Vulkansko deželo (14).
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Posebnost regije je razumevanje trajnosti kot procesa, ki omogoča skupne
spremembe, skupno vizijo in skupno sodelovanje vseh akterjev v regiji (Vovk
Korže, 2010).
Analizirali so stanje in ugotovili, kaj vse regija ima, in na podlagi notranjih virov
razvili vizijo prihodnosti, ki se glasi: »Vulkanska dežela postaja inovativna regija
s trajnostnim razvojem, v kateri je vredno živeti.« Vizija zavzema jasno perspektivo
trajnostnega razvoja Vulkanske dežele. Štajerska Vulkanska dežela predstavlja
regionalno identiteto 104.000 prebivalcem, poleg tega povezuje socialni,
ekonomski in okoljski kapital regije, kar omogoča trajnosti razvoj. Vizija
predstavlja temelj kulture in vrednot vseh prebivalcev regije. Razvoj temelji na
obrti, kulinariki in življenjski moči (15).
Regija ima svoj zaščitni znak in blagovno znamko, poimenovano po regiji. Pod to
blagovno znamko prodajajo kakovostne izdelke (kvaliteta pred kvantiteto), ki so
tradicionalni za regijo. Prebivalci so torej skupaj razvili močen regionalni
kulinarični center. Razvili in povezali so se v številne gostilne, vinotoče in turistične
kmetije, ki ponujajo lokalne proizvode okoliških kmetov. Poleg kulinarike je regija
prepoznavna tudi po obrteh, ki so se prenašale iz generacije v generacijo, kot so
mizarstvo, umetno kovaštvo, pletenje košar in mojstrska obdelava kamna. Pozabili
niso niti na turistično dejavnost in tako območje promovirajo kot regijo življenjskih
moči, čeprav je bil prvotni cilj zgolj proizvodnja domačih izdelkov in njihova
prodaja domačemu prebivalstvu. Regija je turistično prepoznavna po ponudbi
počitnic, izletov na podeželju in gledaliških predstav (16).
Regija Štajerske Vulkanske dežele ima status »učeča se regija«, saj ima
ustanovljeno akademijo. Razvoj regije temelji na lokalni Agendi 21, na podlagi
katere ima izoblikovane cilje na vseh treh ključnih področjih: družbe (spoštovanje,
osebna odgovornost, prostovoljstvo, vzor, hvaležnost, racionalna raba naravnih
virov), okolja (spoštovanje naravnega okolja, ekološko trajnostno kmetijstvo,
pokrajina, arhitektura usklajena z okoljem) in gospodarstva (nova gospodarska
politika, regionalni trg, inovativnost, odgovornost, razvijanje kulinarike, obrti,
življenjske moči, 100 % energetska samooskrba, sodelovanje in usposabljanje
mladih). Regija ima vizijo do leta 2025 postati energetsko samooskrbna, saj ima
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dovolj sredstev in sposobnosti, da zagotovi zadosten vir energije - usmeritev na
trajnostno rabe energije (16).
Ljudje v regiji so povezani z naravo in se držijo načela: »Vse kar daš, se ti bo vrnilo.
Dobro ali slabo!«. Z oblikovanjem regije kot življenjskega prostora in
prepoznavanjem njene vrednosti so oblikovali samostojno gospodarstvo, živahno
kulturo, stabilno življenje, zdrav turizem in učinkovito infrastrukturo (Konvikt d.
o. o., 2008).

REZULTATI RAZISKAVE: MNENJE LJUDI O
TRAJNOSTNEM RAZVOJU ZREŠKEGA POHORJA (3.
steber)
Trajnostni razvoj določenega območja je v prvi vrsti odvisen od ozaveščenosti ljudi
in od njihovih dejanih, da ga uresničujejo. Da bi izvedeli, kako ljudje na Zreškem
Pohorju vidijo trajnostni razvoj in kakšno mišljenje imajo o njem, smo pripravili
anketni vprašalnik.

6.1 Raziskovalni vzorec
Anketni vprašalnik smo razdelili prebivalcem Zreškega Pohorja in pridobili 108
pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Anketiranje je potekalo med avgustom 2014 in
februarjem 2015. Uporabili smo neslučajnostni priložnostni vzorec prebivalcev
Zreškega Pohorja ne glede na spol, starost in njihovo izobrazbo. Na nivoju
inferenčne statistike ga opredeljujemo kot enostavni slučajnosti vzorec iz
hipotetične populacije.
Preglednica 16: Število (f) in strukturni odstotek (f %) prebivalcev po spolu.
Spol

f

f%

Moški

38

35,2

Ženski

70

64,8

108

100,0

Skupaj

Vprašalnik je izpolnilo nekoliko več žensk kot moških, slednje so torej izrazile
večjo pripravljenost sodelovanja.
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Preglednica 17: Število (f) in strukturni odstotek (f %) prebivalcev po starostni skupini.
Starostna skupina

f

f%

Do 20 let

18

16,7

21–40 let

51

47,2

41–60 let

34

31,5

5

4,6

108

100,0

Več kot 60 let
Skupaj

V raziskavi je sodelovalo največ prebivalcev, starih med 21 in 40 let, sledili so jim
prebivalci, stari med 41 in 60 let. Glede na prevladujočo starost prebivalcev
Zreškega Pohorja (gl. karta 7) smo takšen vzorec tudi pričakovali. Menimo, da je
vzorec primeren.
Preglednica 18: Število (f) in strukturni odstotek (f %) prebivalcev Zreškega Pohorja glede na
izobrazbo.
Izobrazba

f

f%

Nedokončana

3

2,8

Osnovnošolska

11

10,2

Srednješolska

61

56,5

Višjestrokovna ali

33

30,6

108

100,0

osnovna šola

visokošolska
Skupaj

Več kot polovica prebivalcev, ki so sodeloval v raziskavi, ima srednješolsko
izobrazbo. Tretjina anketirancev ima višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.
Pridobljeni rezultati se ne razlikujejo glede na statistične podatke izobrazbene
strukture prebivalstva v občini, regiji in Sloveniji, saj prevladujejo prebivalci s
srednješolsko izobrazbo (gl. preglednica 10).

6.2 Rezultati in interpretacija
V tem poglavju so predstavljeni rezultati, ki prikazujejo, kako ljudje na Zreškem
Pohorju razumejo trajnostni razvoj podeželja in kako vidijo nadaljnji razvoj
Zreškega Pohorja, kje torej prepoznavajo priložnosti za kvalitetnejše življenje.
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Trajnostni razvoj v domačem okolju
Vprašanje: Ali prepoznate v vašem okolju trajnostni razvoj?
S tem vprašanjem smo želeli ugotovitvi, ali ljudje v svojem domačem okolju
prepoznajo trajnostni razvoj.
Preglednica 19: Število (f) in strukturni odstotki (f %) vseh odgovorov anketirancev o
prepoznavanju trajnostnega razvoja v domačem okolju.
Trajnostni razvoj

f

f%

Da

51

47,2

Ne

57

52,8

108

100,0

Skupaj

Anketirani prebivalci Zreškega Pohorja so bili neodločeni, ali vidijo trajnostni
razvoj v domačem okolju ali ne. Skoraj polovica (47,2 %) sodelujočih pravi, da ga
vidijo in več kot polovica (52,8 %), da trajnostnega razvoja ne vidijo oz.
prepoznavajo.
Na podlagi odgovorov torej ne moremo povsem sklepati, ali je Zreško Pohorje
trajnostno razvito območje. Lahko pa predvidevamo, da razvoj območja deluje v
tej smeri, saj velik del anketirancev trajnostni razvoj že prepoznava oz. meni, da v
domačem okolju prepoznava trajnostni razvoj.
Preglednica 20: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov anketirancev glede na spol in
izid
Odgovor/Spol

ᵪ2 - preizkusa.

Moški
f

Ženski
f%

f

Skupaj
f%

f

f%

Da

16

42,1

35

50,0

51

47,2

Ne

22

57,9

35

50,0

57

52,8

38

100,0

70

100,0

108

100,0

Skupaj

Izid ᵪ2 - preizkusa: 0,616, P = 0,433.

Na vprašanje, ali v domačem okolju prepoznajo trajnostni razvoj, med anektirani
prebivalci glede na spol in izid

ᵪ2 - preizkusa ne prihaja do statistično značilne

razlike (P = 0,433), kar pomeni, da so tako ženske kot tudi moški na vprašanje
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odgovarjali podobno. Prevladujejo odgovori, da trajnostnega razvoja ne
prepoznavajo.
Moški so se pogosteje odločili za odgovor »ne«, medtem ko so ženske bile deljene,
polovica se jih je odločilo za odgovor »ne« in polovica za odgovor »da«.
Preglednica 21: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov anketirancev glede na starostno
skupino in izid
Starostna
skupina/Odgovor

ᵪ2 – preizkusa.

Da
f

Ne
f%

Skupaj

f

f%

f

f%

Do 20 let

7

13,7

11

19,3

18

16,6

21–40 let

27

52,9

24

42,1

51

47,2

15

29,4

19

33,3

34

31,9

2

3,9

3

5,3

5

4,6

51

100,0

57

100,0

108

100,0

41–60 let
Več kot 60 let
Skupaj

Izid ᵪ2 - preizkusa: 1,412, P = 0,703.

Podobne rezultate smo pridobili tudi pri ugotavljanju razlik med odgovori pri
starostnih skupinah. Izid

ᵪ2 - preizkusa kaže, da ne prihaja do statistično značilne

razlike (P = 0,703) pri odgovorih na vprašanje o prepoznavanju trajnostnega razvoja
v domačem okolju. Anketiranci so se ne glede na starost pogosteje odločali za
odgovor »ne«.
Manjša razlika se je pojavila le pri starostni skupini od 21 do 40 let, kjer
prevladujejo odgovori, da trajnostni razvoj v okolju prepoznavajo (52, 9 %), vendar
se je velik del anketirancev (42,1 %) iz te starostne skupine odločil tudi za odgovor
»ne«.
Preglednica 22: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov anketirancev glede na izobrazbo
in izid ᵪ2 – preizkusa.
Izobrazba/Odgovor

Da
f

Ne
f%

Skupaj

f

f%

f

f%

Nedokončana osnovna
šola

1

2,0

2

3,5

3

2,8

Osnovnošolska

3

5,9

8

14,0

11

10,2
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Srednješolska

27

52,9

34

59,6

61

56,5

Višja strokovna ali
visokošolska

20

39,2

13

22,8

33

30,6

Skupaj

51

100,0

57

100,0

108

100,0

Izid ᵪ2 - preizkusa: 4,666, P = 0,198.

Rezultat izida ᵪ2 - preizkusa kaže, da ne prihaja do statistično značilnih razlik (P =
0,198) pri odgovorih glede na izobrazbo anketirancev. Izobrazba torej nima
pomembnega vpliva na prepoznavanje trajnostnega razvoja v domačem okolju. Ne
glede na izobrazbo so ljudje izbrali pogosteje odgovor »ne«.
Vprašanje: Kako si predstavljate delovanje trajnostno razvitega območja?
Zanimalo nas je, kako si ljudje prestavljajo območje, ki deluje po zakonitostih
trajnostnega razvoja. Analiza je predstavljena v nadaljevanju.
Preglednica 23: Kategorije mnenj anketirancev o delovanju trajnostno razvitega območja.
Rang

Kategorija

f

1

Povezovanje in sodelovanje (društev, organizacij,

10

lokalnih prebivalcev z gostinci, drugimi občinami,
regijami, turizma).
2

Povezovanje, ohranjanje naravnih virov in kulturne
dediščine,

ekološko

samooskrbnost,

kmetovanje,

prodaja

domačih

6

inovacije,
izdelkov,

zaposlovanje ljudi, razvoj različnih storitev, lokalna
hrana.
2

Razvoj turizma, prodaja domačih izdelkov - razvoj

6

podeželja, turizem na Rogli.
3

Investicije v mlade, več prostega časa in dejavnosti

3

za mlade na podeželju, spodbujanje mladih k delu.
3

Kmetije (turistične), pridelava mlečnih in mesnih

3

izdelkov, biološke zelenjave in reja goveda.
4

Učne table, učne poti, pohodne in kolesarske poti,

2

urejene vozne poti.
4

Ekološko kmetijstvo.

2

4

Doma pridelani izdelki.

2

4

Kvalitetno življenje, zdravo in prijetno življenje.

2
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4

Neonesnaženost območja (ni nevarnosti).

2

5

Območje uporablja obnovljive vire pri razvoju.

1

5

Manjša obdavčitev kmetijskih prihodkov, razširitev

1

trga, nova delavna mesta, financirana s strani države,
posojila.
Vizija območja za doseganje kvalitete različnih

5

1

storitev za uporabnike.

Največ anketirancev meni, da je trajnostno razvito območje prepoznavno po
sodelovanju in povezovanju med različnimi akterji znotraj lokalne skupnosti in tudi
z drugimi občinami ter regijami. Na drugem mestu po pogostosti je odgovor, da je
trajnostno razvito območje tisto, ki skrbi za ohranjanje naravnih in kulturnih virov,
pridelovanje in prodajo domačih izdelkov, samooskrbnost in zaposlovanje ljudi.
Enako število anketirancev je odgovorilo, da se trajnostni razvoj kaže v smeri
razvitega turizma.
Povzamemo lahko, da anektirani prebivalci Zreškega Pohorja vidijo trajnostno
razvito območje kot tisto, kjer ljudje med seboj sodelujejo in se povezujejo ter
ohranjajo okolje v smislu pridelave ter prodaje domače in ekološke hrane ter
turistične dejavnosti.
Sklepamo lahko, da ljudje na Zreškem Pohorje vedo, da je trajnostni razvoj
kompleksen in da je za njegovo uresničevanje potrebno upoštevati različne
dejavnike.
Analiza lestvice trajnostnega razvoja
S pomočjo lestvice smo želeli ugotoviti, kako ljudje razumejo trajnostni razvoj.
Podali smo jim naslednje trditve:
-

T1 - Trajnostni razvoj omogoča uravnotežen razvoj okolja, gospodarstva in
družbe.

-

T2 - Trajnostni razvoj spodbuja in ohranja identiteto podeželja.

-

T3 - Trajnostni razvoj omogoča sodelovanje in povezovanje vseh
prebivalcev lokalne skupnosti in drugih akterjev, kar zagotavlja višjo
kvaliteto storitev.
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-

T4 - Z vzpostavitvijo trajnostnega razvoja se poveča lokalni razvoj območja,
s čimer se zagotovi večja kvaliteta življenja.

-

T5 - Trajnostni razvoj spodbuja nadaljnji razvoj podeželja v smeri
inovativnosti, saj omogoča razvoj novih proizvodov, nove tehnologije, tržne
niše ali organizacije.

-

T6 - Trajnostni razvoj spodbuja povezovanje z drugimi podeželskimi
območji in regijami, ki temeljni na naravnih virih in drugih danostih okolja.

-

T7 - Trajnostni razvoj zagotavlja pravičnost in omogoča ugodno življenje v
prihodnje.

Preglednica 24: Število (f) in strukturni odstotki (f %) trditev anketirancev o trajnostnem razvoju
ter aritmetična sredina.
Trditve

f

X̅*

f%

T1 - uravnotežen razvoj

Drži

63

58,3

okolja, gospodarstva in

Deloma drži

45

41,7

družbe

Ne drži

0

0,0

T2 - trajnostni razvoj

Drži

49

45,4

spodbuja in ohranja

Deloma drži

57

52,8

identiteto

Ne drži

2

1,9

T3 - trajnostni razvoj

Drži

52

52,8

omogoča sodelovanje in

Deloma drži

45

41,7

povezovanje

Ne drži

6

5,6

T4- trajnostni razvoj

Drži

57

52,8

zagotavlja večjo

Deloma drži

45

41,7

kvaliteto življenja

Ne drži

6

5,6

T5 - trajnostni razvoj

Drži

56

51,9

spodbuja razvoj

Deloma drži

50

46,3

podeželja (inovacije)

Ne drži

2

1,9

T6- trajnostni razvoj

Drži

49

45,4

omogoča povezovanje z

Deloma drži

55

50,9

drugimi območji

Ne drži

4

3,7

T7 - zagotavlja

Drži

35

32,4

pravičnost

Deloma drži

53

49,1

Ne drži

20

18,5

* Povprečje odgovorov: 3 - Drži, 2 - Deloma drži in 1 - Ne drži.
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2,5833

2,4352

2,4259

2,4722

2,5000

2,4167

2,1389

Anketirani prebivalci so največkrat izbrali trditve »drži« ali »deloma drži« za
trajnostni razvoj.
Najvišje so ocenili trditvi »uravnotežen razvoj, okolja, gospodarstva in družbe« (X̅
= 2,5833) in »trajnostni razvoj spodbuja razvoj podeželja v smeri inovativnosti, saj
omogoča razvoj novih proizvodov, nove tehnologije, tržne niše ali organizacije« (X̅
= 2,5000).
Slednje kaže na to, da ljudje razumejo, kaj naj bi trajnostni razvoj pomenil in
zagotavljal. Razumejo, da prinaša nove stvari in zagotavlja razvoj nekega območja
na boljše.
Najslabše so ocenili trditev »trajnostni razvoj zagotavlja pravičnost in omogoča
ugodno življenje v prihodnje« (X̅ = 2,1389), kar pomeni, da se ne strinjajo povsem,
da tovrsten razvoj lahko prinaša tudi pravičnost med ljudmi.
Preglednica 25: Osnovna deskriptivna statistika skupnih trditev trajnostnega razvoja na podlagi
ocene anketirancev.

Trditve

Arit.
sredina

Min.

Max.

Stand.
dev.
STD

Koef.
var.
KV%

Koef.

Koef.
sploš.

asim.

X̅

KS
KA

Trajnostni razvoj

2,4246

1,57

3,00

0,33056

13,8

-0,118

-0,318

Povprečna ocena (X̅) kaže, da se anketirani prebivalci Zreškega Pohorja strinjajo s
trditvami o trajnostim razvoju, kar pomeni, da gledajo na trajnostni razvoj
pozitivno.
Distribucija je simetrična (KA = -0,118) in rahlo sploščena (KS = -0,318), kar
pomeni, da so anketiranci dokaj podobno ocenili trditve. Kaže se rahla razpršenost,
saj so se nekateri strinjali s posamezno trditvijo in drugi ne, vendar koeficient
variabilnosti (13,8 %) kljub temu kaže, da ni bilo večjih razlik med ocenami trditev
o trajnostnem razvoju.
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Analiza kriterijev trajnostnega razvoja podeželja
Zanimalo nas je, kako ljudje prepoznavajo pomembne kriterije (Štih, 2014) za
vzpostavitev trajnostnega razvoja podeželja, kje torej vidijo priložnosti za njegov
razvoj.
Vprašanje: Označite z DA tiste kriterije, ki so za vas najpomembnejši za
vzpostavitev trajnostnega razvoja podeželja, in z NE tiste, ki niso pomembni.
Preglednica 26: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov vseh anketirancev in aritmetična
sredina (X̅) po posameznih kriterijih.
Kriteriji (Štih, 2014)

f

X̅*

f%

Kulturna in naravna

DA

95

88,0

dediščina

NE

13

12,0

Večnamenska vloga

DA

86

79,6

podeželja

NE

22

20,4

Naložbe v človeške vire

DA

88

81,5

NE

20

18,5

DA

87

80,6

NE

21

19,4

Naložbe v kvaliteto

DA

106

98,1

kmetijskih proizvodov

NE

2

1,9

Konkurenčnost

DA

96

88,9

kmetijstva in kvaliteta

NE

12

11,1

Trajnostno

DA

97

89,8

gospodarjenje z

NE

11

10,2

Ohranjane kulturne

DA

91

84,3

krajine

NE

17

15,7

Varstvo okolja

DA

104

96,3

NE

4

3,7

Povezovanje z drugimi

DA

91

84,3

podeželskimi območji,

NE

17

15,7

Naložbe v inovacije

1,1204

1,2037
1,1852

1,1944

1,0185

1,1111

kmetijske predelave
1,1019

naravnimi viri

regijami
* Aritmetična sredina (X̅) vseh odgovorov ( 1 - Da, 2 - Ne).
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1,1574

1,0370

1,1574

Anketirani prebivalci so vse kriterije prepoznali kot pomembne za trajnostni razvoj
podeželja. Aritmetične sredine (X̅) posameznih kriterijev so pokazale, kateri so
najpomembnejši za trajnostni razvoj.
Najpomembnejša kriterija sta po mnenju anketirancev naložbe v kvaliteto
kmetijskih proizvodov (X̅ = 1,0185) in varstvo okolja (X̅ = 1,0370) za trajnostni
razvoj podeželja.
Prebivalcem Zreškega Pohorja so torej najpomembnejši kmetijski proizvodi,
verjetno zato, ker se večji del prebivalstva ukvarja s kmetijstvom in si v tej smeri
želijo napredka, obenem pa se zavedajo, da je kvaliteta odvisna tudi od okolja.
Preglednica 27: Osnovna deskriptivna statistika kriterijev trajnostnega razvoja podeželja glede na
odgovore anketirancev.

Kriteriji

Arit.
sredina

Min.

Max.

Stand.
dev.
STD

Koef.
var.
KV%

Koef.

Koef.
sploš.

asim.

X̅

KS
KA

Trajnostni razvoj
podeželja

1,1287

1,00

1,70

0,16747

14,8

1,273

1,170

Povprečna ocena (X̅) izbire najpomembnejših kriterijev za trajnostni razvoj kaže,
da so anketiranci ocenjevali kriterije kot pomembne.
Koeficienta asimetrije (KA = 1,273) in sploščenosti (KS = 1,170) kažeta, da je
distribucija levo asimetrična in koničasta, kar pomeni, da so anketiranci ocenili vse
kriterije kot pomembne za trajnostni razvoj in so bili pri svojih ocenah homogeni.
Da ni večjih razlik pri ocenah anketirancev o pomembnostih kriterijev za trajnostni
razvoj podeželja, nam kaže tudi koeficient variacije (KA % = 14,8).
Analiza dejavnikov kvalitete življenja na podeželju
Anketiranci prebivalci so izrazili svoje mnenje o izbranih dejavnikih, ki vplivajo na
kvaliteto življenja na podeželju (Štih, 2014). Želeli smo ugotoviti, kje ljudje vidijo
pomanjkljivosti in kje si želijo izboljšanja in s tem večje kvalitete življenja.
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Vprašanje: Med naštetimi dejavniki označite tistega, ki je najpomembnejši za
vzpostavljanje kvalitete življenja na podeželju.
Preglednica 28: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov anketirancev glede na dejavnike,
ki vplivajo na kvaliteto življenja na podeželju.
Dejavniki (Štih, 2014)

f

f%

Izboljšanje konkurenčnosti

22

20,4

26

24,1

34

31,5

6

5,6

1

0,9

19

17,6

kmetijskega, prehrambnega in
gozdarskega sektorja.
Spodbujanje okolju
prijaznega kmetovanja.
Izboljšanje gospodarskega in
socialnega položaja
podeželja.
Spodbujanje lokalne razvojne
pobude podeželja.
Povezovanje interesov
posameznih občin.
Drugo*.
* Anketiranci so obkrožili več odgovorov.

Kot najpomembnejše dejavnike so anketirani prebivalci izpostavili izboljšanje
gospodarskega in socialnega položaja podeželja, spodbujanje okolju prijaznega
kmetovanja in izboljšanje kmetijskega, prehrambnega in gozdarskega sektorja.
Glede na odstotke se je največ anketiranih odločilo, da je za kvaliteto življenja na
podeželju potrebno izboljšati gospodarski in socialni položaj. Takšen odgovor smo
tudi pričakovali, saj se danes pojavlja trend opuščanja kmetijstva, na kmetijah ostaja
starejše prebivalstva, mladi se odseljujejo in zaposlujejo v mestih.
Na drugo mesto so anketiranci postavili odgovor, da je potrebno spodbujati okolju
prijazno kmetovanje za izboljšanje kvalitete življenja na podeželju. Slednje kaže na
zavedanje ljudi o pomembnosti varovanja okolja in s tem na njihovo ekološko
ozaveščenost in nagibanje h kmetovanju, ki ne škoduje naravi oz. k ekološkemu
kmetijstvu, ki ima v zadnjem tudi času pomembno (dodano) vrednost.
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Preglednica 29: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov anketirancev o dejavnikih
kvalitetnega življenja na podeželju glede na spol in izid ᵪ2 – preizkusa.
Moški

Dejavnik/Spol

f

Ženski
f%

f

Skupaj
f%

f

f%

D1

7

18,4

15

21,4

22

100,0

D2

6

15,8

20

28,6

26

100,0

D3

15

39,5

19

27,1

34

100,0

D4

3

7,9

3

4,3

6

100,0

D5

0

0,0

1

1,4

1

100,0

Drugo*

7

18,4

12

17,1

19

100,0

Skupaj

38

100,0

70

100,0

108

100,0

Izid ᵪ2 - preizkusa: 12,361, P = 0,577.

Izid

* Anketiranci so obkrožili več odgovorov.

ᵪ2 - preizkusa kaže, da ni statistično značilnih razlik (P = 0,557) pri izbiri

dejavnikov kvalitetnega življenja na podeželju med moškimi in ženskami, kar
pomeni, da so se oboji podobno odločili.
Moški so kot najpomembnejši dejavnik izpostavili izboljšanje gospodarskega in
socialnega položaja podeželja, ženske pa so kot pomembna izbrale kar dva
dejavnika, in sicer spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja ter izboljšanje
gospodarskega in socialnega položaja.
Na podlagi odstotkov pri dejavniku spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja
lahko opazimo, da so ženske (28,6 %) slednjemu bolj naklonjene kot moški (15,8
%).
Preglednica 30: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov anketirancev o dejavnikih
kvalitetnega življenja na podeželju glede na starostno skupino in izid ᵪ2 – preizkusa.
Dejavnik/

Do 20 let

21–40 let

41–60 let

Nad 60 let

Skupaj

Starostna
skupina

f

f

f%

f

f%

f

f

f%

f%

f%

D1

3

16,7

8

15,7

11

32,4

0

0,0

22

100,0

D2

8

44,4

11

21,6

6

17,6

1

20,0

26

100,0

57

D3

5

27,8

19

37,3

7

20,6

3

60,0

34

100,0

D4

0

0,0

5

9,7

0

0,0

1

20,0

6

100,0

D5

0

0,0

0

0,0

1

2,9

0

0,0

1

100,0

Drugo*

2

11,1

8

15,7

9

26,5

0

0,0

19

100,0

Skupaj

18

100,0

51

100,
0

34

100,
0

5

100,
0

108

100,0

Izid ᵪ2 - preizkusa: 44,547, P = 0,365.

* Anketiranci so obkrožili več odgovorov.

Med starostnimi skupinami pri izbiri dejavnikov ni statistično značilne razlike (P =
0,365), kar pomeni, da so anketiranci odgovarjali podobno. Vse starostne skupine
so kot pomembne izbirale dejavnike izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega,
prehrambnega in gozdarskega sektorja, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja
in izboljšane gospodarskega in socialnega položaja podeželja.
Manjše razlike so se pojavile pri odstotkih med skupinami, pri čemer so stari do 20
let izbrali kot najpomembnejši dejavnik (44,4 %) spodbujanje okolju prijaznega
kmetovanja; stari med 21 in 40 let ter nad 60 let so izbrali izboljšanje gospodarskega
in socialnega položaja podeželja (37,3 %); stari med 41in 60 let pa so izbrali prvi
dejavnik, tj. izboljšanje konkurenčnosti, prehrambnega in gozdarskega sektorja (32,
4 %).
Čeprav ne prihaja do pomembnejših statističnih razlik med starostnimi skupinami,
lahko kljub temu delno sklepamo, da je mlajšim prebivalcem (do 20 let) bolj
pomembno varovanje okolja. Ostalim skupinam prebivalcem, ki so že prevzeli
kmetije, pa sta nekoliko pomembnejši gospodarska in socialna plat (skrb za mlade,
ali bodo ostali na kmetiji).
Preglednica 31: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov anketirancev o dejavnikih
kvalitetnega življenja na podeželju glede na izobrazbo in izid ᵪ2 - preizkusa.
Dejavnik/
Izobrazba

Nedok.
šola

Osnovnošo
lska

Srednješols
ka

Višjestrok
ovna in
visokošols
ka

Skupaj

f

f

f

f

f%

f

f%

f%

f%

f%

D1

0

0,0

1

9,1

14

23,0

7

21,2

22

100,0

D2

0

0,0

5

45,5

14

23,0

7

21,2

26

100,0

58

D3

2

66,7

1

9,1

18

29,5

13

39,4

34

100,0

D4

0

0,0

1

9,1

3

4,9

2

6,1

6

100,0

D5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

3,0

1

100,0

Drugo*

1

33,3

3

27,3

12

19,7

3

9,1

19

100,0

Skupaj

3

100,
0

11

100,
0

61

100,
0

33

10
8

100,0

Izid ᵪ2 - preizkusa: 43,814, P = 0,394.

Rezultat Izid

ᵪ2 -

* Anketiranci so obkrožili več odgovorov.

preizkusa kaže, da ni statistično značilne razlike pri izbiri

dejavnikov, ki pomembno vplivajo na kvaliteto življenja, glede na izobrazbo.
Izobrazba torej nima pomembnega vpliva na izbiro.
Analiza kriterijev trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja
Anketirani prebivalci so izpostavili najpomembnejše kriterije trajnostnega razvoja
(Štih, 2014) svojega domačega okolja, torej Zreškega Pohorja. Želeli smo izvedeti,
kje vidijo ključne možnosti in priložnosti za tovrsten razvoj.
Vprašanje: Označite z DA tiste kriterije, ki so ključni za trajnostni razvoj Zreškega
Pohorja, in z NE tiste, ki niso.
Preglednica 32: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov vseh anketirancev in aritmetična
sredina (X̅) po posameznih kriterijih za trajnostni razvoj Zreškega Pohorja.
Kriteriji (Štih, 2014)

f

X̅*

f%

Ohranjanje naravnih

DA

102

94,4

virov

NE

6

5,6

Pridelava domače in

DA

105

97,2

zdrave prehrane

NE

3

2,8

Čista voda in zrak

DA

102

94,4

NE

6

5,6

Ohranjena naravna

DA

89

82,4

dediščina

NE

19

17,6

Ohranjena kulturno-

DA

79

73,1

zgodovinska dediščina

NE

29

26,9

Povezava lokalnih

DA

80

74,1

skupnosti

NE

28

25,9

DA

65

60,2

59

1,0556

1,0278

1,0556

1,1759

1,2685

1,2593

1,3981

NE

43

39,8

Ustvarjanje novih

DA

91

84,3

delovnih mest

NE

17

15,7

Povečanje

DA

92

85,2

prepoznavnosti območja

NE

16

14,8

Večja samooskrbnost

DA

94

87,0

NE

14

13,0

Možnosti za šport in

DA

79

73,1

rekreacijo

NE

29

26,9

Turistična ponudba

DA

94

87,0

NE

14

13,0

Dobra prometna

DA

99

91,7

povezava

NE

9

8,3

Oblikovanje skupne
blagovne znamke

1,1574

1,1481

1,1296

1,2685

1,1296

1,0833

* Aritmetična sredina (X̅) vseh odgovorov ( 1 - Da, 2 - Ne).

Anketirani prebivalci so vse kriterije prepoznali kot pomembne za trajnostni razvoj
Zreškega Pohorja. Najpomembnejše kriterije za trajnostni razvoj smo prepoznali s
pomočjo povprečnih ocen (X̅).
Kot ključne kriterije so izpostavili pridelavo domače in zdrave prehrane (X̅ =
1,0278), ohranjanje naravnih virov (X̅ = 1,0556) in čisto vodo ter zrak (X̅ = 1,0556).
Iz teh odgovorov lahko sklepamo, da ljudje na Zreškem Pohorju dajejo velik pomen
okolju in hrani, ki jo pridelajo. Hrana je odvisna od okolja, zato se zavedajo, da je
slednjega potrebno varovati. Trajnostni razvoj bi zato gradili na naravnih virih in
pridelavi domače hrane, saj ljudje ravno tu vidijo svoje priložnosti oz. potenciale.
Preglednica 33: Osnovna deskriptivna statistika ključnih kriterijev za trajnostni razvoj Zreškega
Pohorja.

Kriteriji

Arit.
sredina

Min.

Max.

Stand.
dev.
STD

Koef.
var.
KV%

Koef.

Koef.
sploš.

asim.

X̅

KS
KA

Trajnostni razvoj
Zreškega Pohorja

1,1660

1,00

1,54

60

0,15064

12,9

0,468

-0,739

Aritmetična sredina (X̅) kaže, da so anketirani prebivalci pozitivno naravnani do
vseh kriterijev trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja, saj so pogosteje izbrali
odgovor »da«.
Distribucija je rahlo desno asimetrična (KA = 0,468) in sploščena ( KS = -0,739),
kar pomeni, da prevladujejo pozitivni odgovori glede na kriterije trajnostnega
razvoja. Pojavljajo se manjše razlike glede na posamezne kriterije, saj so jih
nekateri označili kot pozitivne in drugi kot negativne, vendar večinoma ne prihaja
do velike variabilnosti (KV % = 12,9). Slednje pomeni, da so se ljudje podobno
odločali.
Vprašanje: Kje vidite možnosti trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja, ki bo
omogočal zaposlitev domače delovne sile?
O trajnostnem razvoju nekega območja govorimo tudi takrat, kadar ljudi nimajo
težav z brezposelnostjo. Zanimalo nas je, kje ljudje vidijo možnosti zaposlovanja
domačih ljudi v svojem okolju – na Zreškem Pohorju. Rezultati so predstavljeni v
nadaljevanju.
Preglednica 34: Kategorije mnenj anketirancev o možnosti zaposlitve domače delovne sile na
Zreškem Pohorju.
Rang

Kategorija

f

1

Turizem (Rogla, terme Zreče), turizem in

33

kmetijstvo.
2

Kmečki turizem, domača prodaja izdelkov

12

(hrane), pridelava domače hrane (ekološke
hrane).
3

Kmetijstvo, ekološko kmetijstvo.

10

4

V industriji, razvoj industrije, obrt in

7

podjetništvo.
5

V gozdarstvu in pridobivanju lesa. Obdelava

5

delovnih površin (na poljih, njivah, travnikih).
6

Ustanovitev skupne blagovne znamke in

4

prodaja domače hrane na trgu (trgovini,
tržnici).
7

Pridelava lesa.

2

7

V projektih.

2
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7

Ne vidim možnosti.

2

7

V povezovanju in sodelovanju; povezanost

2

turističnih ponudnikov in odkup pridelkov od
lokalnih ponudnikov po primerni ceni.
8

Turistične kmetije, turistične organizacije in

1

društva, lokalne znamke.
8

V elektrarnah na vodo - dober vpliv na okolje

1

in pridobivanje novih delovnih mest.
8

Na gostinskih področjih.

1

8

Velike kmetije bi lahko pridelale veliko žita,

1

krompirja, ljudje, ki niso zaposlenih bi na
kmetijah pomagali.
8

Boljša prometna povezava, ki bo omogočala

1

dostop do turističnih ponudb.
8

Omogočiti podjetnikom (kmetom) ureditev

1

ustrezne »papirologije« brez omejitev.

Občina Zreče je turistična občina, zato nas ni presenetilo, da so anketiranci
najpogosteje videli možnosti zaposlitve v turizmu, zlasti na Rogli. Poleg turizma so
največkrat navedli tudi kmetijstvo. Na drugo mesto po pogostosti odgovorov sta se
uvrstila pridelava in prodaja domače hrane in kmečki turizem. Nekoliko manj
možnosti vidijo za zaposlitev v naravnih danostih Pohorja, tj. v gozdu in z njim
povezanih dejavnostih.
Če povzamemo, se skoraj vsi odgovori navezujejo predvsem na turistično dejavnost
in pridelavo hrane ter njihovo prodajo.

MODEL TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZREŠKEGA
POHORJA
7.1 Teorije modelov
Človek ima vsa potrebna orodja za doseganje trajnosti. Trajnostni razvoj lahko
razumemo kot »trojni E«, ki pomeni ekonomijo, ekologijo in enakost. Avtorji trdijo,
da takšen način razumevanja trajnostnega razvoja z vključevanjem v nacionalne
programe omogoča razvoj trajnostne družbe (Joshi, Shailaja, Kumar Jain in
Nazareth, 2007).
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Za razumevanje koncepta trajnostnega razvoja v praksi so raziskovalci razvili
različne modele. Najpogosteje se modeli osredotočajo na tri področja oz. stebre:
okolje, družbo in gospodarstvo (Dockry, Hall, Van Lopik in Caldwell, 2015).
Stebre trajnostnega razvoja lahko razumemo kot (Kerma, 2011):
-

Okoljsko trajnost, ki pomeni ohranjanje in upravljanje virov, zlasti tistih, ki
so neobnovljivi in so pomembni za obstoj življenja. Poglaviten pomen ima
ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravne in kulturne dediščine ter
zmanjšanje onesnaževanja zraka, vode in prsti.

-

Družbeno trajnost, ki pomeni spoštovanje človekovih pravic in
zagotavljanje enakih možnosti za vse ljudi na svetu. Zahteva zmanjšanje
revščine in enakopravno ter pravično porazdelitev dobrin. Poudarek je zlasti
na interesih lokalnih skupnosti, ki ohranjajo lasten obstoj in se izogibajo
izkoriščanju v kakršnikoli obliki.

-

Gospodarsko trajnost, ki pomeni ustvarjanje blaginje na različnih ravneh
družbe in stroškovno učinkovitost vseh gospodarskih dejavnosti.
Pomemben je obstoj podjetij in dejavnosti na dolgi rok.

V našem primeru gre za model A, ki je v literaturi poznan kot model »trije stebri«.
Trajnostni razvoj, kot ga prikazuje model A, je doživel številne kritike, da trajnostni
razvoj v takšni smeri ni mogoč. Slednje zelo dobro pojasni Webster (2004, povz.
po Sedmak, 2009), ki pravi, da je model videti tako, kot da bi stebri lebdeli v
neomejenem prostoru, kar kaže na to, da gospodarstvo raste brez omejitev, prav
tako se družba in okolje razvijata v svoji smeri. Model je prilagojen ekonomski
rasti, ki sicer zagotavlja sredstva za čistejše okolje in promovira družbeni napredek,
vendar človeštvo še zmeraj počne tisto, kar mu je všeč.
Okolje torej ne more biti le eden od stebrov trajnostnega razvoja, ampak temelj
vsega razvoja (Dockry, Hall, Van Lopik in Caldwell, 2015), kar pomeni, da ga ne
moremo obravnavati enakovredno gospodarstvu in družbi. Kot odgovor na zagato
so razvili nov model, v našem primeru model C, poznan tudi kot model »kontekst
okolja«. Ta model trajnostnega razvoja predpostavlja, da je okolje tisto, na katerem
temelji razvoj gospodarstva in družbe - upoštevanje omejitev biosfere.
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Kot drugi odgovor na neustreznost modela A so raziskovalci razvili t. i. alternativne
modele, katerim so dodali še četrti steber – kulturo (institucije). Modeli, ki imajo
samo tri splošne stebre, ne upoštevajo dinamičnih interakcij, saj ne vključujejo
nekaterih pomembnih dejavnikov, kot so zgodovina, spremembe skozi čas, pogled
v prihodnost, kulturo itd. (Dockry, Hall, Van Lopik in Caldwell, 2015).
V našem primeru smo navedli dva najbolj poznana alternativna modela: model B
(model trajnostnega razvoja v obliki »jajca«) in model E (prizma trajnosti). Oba
modela vključujeta še četrti steber kot institucionalno dimenzijo, s čimer se
poudarja pomen sodelovanja in participacije.
Model B lahko delno navežemo na model C (model »kontekst okolja), saj oba
prepoznavata pomembno vlogo okolja oz. ekosistema kot temelja nadaljnjega
razvoja preostalih komponent oz. stebrov trajnostnega razvoja.
V magistrskem delu smo navedli še model D (poznan kot Vennov diagram), ki je
zelo podoben modelu A. Lahko bi rekli, da gre za nadgradnjo tega modela, saj je za
model D značilna večpresečnost, kar pomeni, da lahko govorimo o delnem razvoju,
kadar so upoštevani interesi dveh dimenzij oz. stebrov, in o celostnem, kadar so
upoštevani interesih vseh treh stebrov. Preseki omogočajo, da se ne odločimo samo
za en ali drugi razvoj, ampak skupen razvoj obeh delov oziroma vseh treh stebrov.

7.2 Model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja
Izhodišče za oblikovanje modela trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja je teorija
modelov, pri čemer smo upoštevali, da je za trajnostni razvoj ključno upoštevanje
omejitev in danosti okolja (v našem primeru lokalnega okolja), na podlagi katerega
lahko načrtujemo nadaljnji razvoj gospodarstva in družbe. Za vzgled sta nam bila
modela C (»kontekst okolja«) in D (Vennov diagram). Model C zato, ker razvoj
temelji na danosti okolja, in model D zato, ker s presečnostjo omogoča soodvisnost
in hkratni razvoj vseh treh stebrov.
Na podlagi teh ugotovitev smo za Zreško Pohorje izoblikovali naslednji model:
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Slika 9: Model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja.
Vir: Sabina Trstenjak.

Prvi steber predstavlja temelje trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja. Poznavanje
in razumevanje teorije o trajnostnem razvoju je pomembno, da se lahko le-ta razvija
v praksi. Ta steber nam torej kaže, kakšen mora biti trajnostni razvoj lokalnega
območja. Drugi steber predstavlja vizijo in strategijo občine Zreče, ki temelji na
vrednotah ljudi. Razvoj Zreškega Pohorja ni mogoč brez trajnostno usmerjene
vizije in strategije. Tretji steber modela predstavljajo izbrani podatki o trenutnem
stanju občine Zreče in mnenje ljudi o trajnostnem razvoju Zreškega Pohorja. Ta
steber nam kaže, kaj lokalno območje ima, kako ljudje vidijo nadaljnji razvoj in
kako ga želijo nadaljevati.
V modelu se prvi steber povezuje z drugim, ta pa s tretjim stebrom. Tretji steber je
tako odvisen od prvega in drugega. Da lahko govorimo o celovitem oz. trajnostnem
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razvoju Zreškega Pohorja, je torej potrebno upoštevanje vseh treh stebrov, kar nam
kažejo tudi puščice.
S tem, da smo trajnostni razvoj načrtovali na podlagi tistega, kar lokalno območje
ima in kaj ljudje želijo, smo se približali teoretičen modelu C. Ker pa smo upoštevali
še odvisnost enega stebra od drugega, smo se približali razumevanju trajnostnega
razvoja, kot ga prikazuje teoretičen model D.
Na podlagi predstavljenega razumevanja modela bo trajnostni razvoj Zreškega
Pohorja temeljil na:
-

medsebojnem sodelovanju in povezovanju različnih ponudnikov domače
hrane v organizirane mreže, ki bodo omogočale razvoj kulinaričnega
turizma na Zreškem Pohorju;

-

upoštevanju naravnih danosti okolja ter čisti vodi in zraku;

-

viziji, ki temelji na vrednotah ljudi v smeri inovativnosti, podjetnosti in
okoljski ozaveščenosti.

Kar pomeni, da takšen razvoj ni usmerjen v množični turizem, ampak v trajnostni
turizem, ki privablja ljudi, ki iščejo čisto in zdravo okolje, imajo radi tradicijo in
lokalno kulinariko. Slednje lahko povežemo tudi z razvojem ekoturizma.
O celovitem razvoju Zreškega Pohorja bi torej lahko govorili takrat, ko bi se
posamezni kulinarični centri (kmetije, gostilne – kot kulinarični turizem)
povezovali med seboj, pri čemer bi glavni turistični center ostala Rogla. To pomeni
promocijo celotnega Zreškega Pohorja, in ne samo Rogle, kot turističnega območja,
ki bi obiskovalcem ponujalo različne oblike turizma, skupno poimenovane kot
doživljajski turizem oz. trajnostni turizem. Na ta način bi se izboljšal gospodarski
in socialni položaj podeželja, saj bi se ustvarila nova delovna mesta, povezana s
turizmom in organizacijo mreže.

7.3 Uporaba podatkov za model
Podatke za model smo črpali iz predhodnih poglavij magistrskega dela in sicer:
-

Dosedanja spoznanja o trajnostnem razvoju,

-

»VIS« občine Zreče 2012,
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-

Podatki za model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja,

-

Rezultati raziskave: Mnenje ljudi o trajnostnem razvoju Zreškega Pohorja.

Iz podatkov smo oblikovali tri stebre za model trajnostnega razvoja Zreškega
Pohorja. Vsebina podatkov treh stebrov, ki smo jo upoštevali pri izdelavi modela,
je predstavljena v spodnji preglednici.
Preglednica 35: Vsebina podatkov treh stebrov trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja.

1. STEBER: Dosedanja teoretična spoznanja o trajnostnem razvoju
-

Trajnostna potrošnja.

-

Celosten razvoj oz. proces razvoja okolja, gospodarstva in družbe.

-

Upoštevanje lokalnih virov in vizija razvoja.

-

Motivacija, sodelovanje in ozaveščenost lokalnega prebivalstva.

-

Lokalna Agenda 21: ohranjanje okolja, kvaliteta življenja, bivanja in dela.

-

Pristop od spodaj navzgor, inovacije, povezovanje v mreže, zelena delovna
mesta (Leader).

-

Pravičnost, skrb za prihodnost, previdnost in celostno razmišljanje.

2. STEBER: »VIS« občine Zreče – vizija in strategija
-

Potenciali v turizmu, naravne danosti, tradicija, angažiranost posameznikov
(prednosti).

-

Turizem (ekološki, izletniški), obrt in podjetništvo, industrija, kmetijstvo
(priložnosti).

-

Privlačnost bivanja, sodelovanje, privlačnost in prilagodljivost za kapital in
podjetja, običaji in kultura, okolje, povezave, prireditve, zgodovinski dogodki
(strateške točke).

-

Inovativnost, podjetnost, okoljska ozaveščenost (vrednote ljudi).

-

Občutek varnega bivanja (dejavnik kakovosti življenja).

3. STEBER: Podatki – pregled stanja, primeri dobrih praks, mnenje ljudi
-

Hribovit in razgiban svet, prevlada iglastih in mešanih gozdov, vodnati pohorski
vodotoki, Natura 2000, ekološko pomembno območje, gozdni rezervat, bogata
kulturna dediščina, sistem ločenega zbiranja odpadkov, čistine akcije (stanje
okolja).

-

Pozitiven naravni prirast, ugodna povprečna starost prebivalstva (35–41,9 let),
izobraževalna in vzgojna dejavnost (podružnične šole, CŠOD) (stanje
prebivalstva in družbe).
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-

Prevlada industrije in turizma, Pohorje - kmetijstvo in turizem, tradicionalne
obrti (stanje gospodarstva).

-

Številni projekti, namenjeni ohranjanju okolja in skrbi za kvaliteto življenja
(posodobitev kanalizacijskega sistema, vodovodnega sistema in čistilne
naprave).

-

Prepoznanje potencialov na primeru dobrih praks (naravni viri, kulturna
dediščina, običaji), ki jih domače okolje ponuja za zagon dejavnosti, ki so
vezane na lokalno območje in omogočajo kvalitetno življenje (prihodek ljudi).

Mnenje domačega prebivalstva:
-

Za delovanje trajnostno razvitega območja sta pomembna sodelovanje in
povezovanje.

-

Trajnostni razvoj razumejo kot uravnotežen razvoj gospodarstva, okolja in
družbe, ki omogoča razvoj novih produktov.

-

Naložbe v kvaliteto kmetijskih proizvodov in varstvo okolja (pomembna
kriterija za trajnostni razvoj podeželja).

-

Izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja, spodbujanje okolju
prijaznega kmetovanja (dejavnika za kvaliteto življenja na podeželju).

-

Pridelava domače in zdrave prehrane, ohranjanje naravnih virov, čista voda in
zrak (kriteriji za trajnostni razvoj Zreškega Pohorja).

-

Turistična dejavnost in pridelava domače in zdrave prehrane ter prodaja
(zaposlitev).

7.4 Dileme modela trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja
Pri modelu trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja izpostavljamo tudi nekatere
dileme. Za zagon takšnega načina razvoja je najprej potrebno dobro poznati temelje
( v našem primeru 1. steber). Potrebna je torej ozaveščenost prebivalstva, ki v našem
primeru Zreškega Pohorja ni slaba, saj ljudje dokaj dobro prepoznajo trajnostni
razvoj. Vendar sama ozaveščenost ni dovolj za 1. steber našega modela. Potrebni
so še motivacija in sodelovanje ter povezovanje ljudi v t. i. mrežo, ki podpira in
promovira tovrsten razvoj. Za zagon tovrstne mreže je najprej potrebno ustanoviti
manjšo (projektno) skupino, ki bo ostale prebivalce spodbujala k sodelovanju in
povezovanju ter jih motivirala za pridružitev k tej mreži (npr. kmetije z Zreškega
Pohorja). Predlagamo, da bi tovrstno skupino sestavljali mladi izobraženi prebivalci
Zreškega Pohorja in mladi prevzemniki kmetij.
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Naslednja dilema, ki jo vidimo v modelu, je vizija. Ni znano, koliko so ljudje
ponotranjili vizijo, ki jo ima občina (v našem primeru 2. steber). Vizija sicer podpira
vrednote ljudi, kot so inovativnost, podjetnost in okoljska ozaveščenost. V primeru
Zreškega Pohorja lahko rečemo, da so ljudje dobro okoljsko ozaveščeni in da si
želijo podjetnosti v smeri turizma (rezultati anketnega vprašalnika), vendar bi bilo
potrebno iz želje preiti v konkretna dejanja, torej živeti po takšni viziji. Slednje bi
lahko rešili z ozaveščanjem prebivalstva s primeri dobrih praks in njihovim
ogledom, z namenom, da bi ljudje opazili, kako je vizija, ki so jo tamkajšnji
prebivalci ponotranjili, spremenila način življenja ljudi.
Dilema, ki smo jo prepoznali v modelu trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja, je
tudi, da kulinaričnega turizma v smeri trajnostnega razvoja ne moremo vzpostaviti,
če bodo ljudje živeli tako kot sedaj (vsak zase pridela in prodaja domače izdelke).
Vzpostavitev tretjega stebra ni mogoča brez prvega in drugega stebra modela. Na
Zreškem Pohorju še ni organizacije oz. mreže, ki bi povezala ponudnike domače
hrane - od pridelovalcev in podajalcev končnih izdelkov, do ponudbe domače hrane
iz okoliških kmetij v domačih gostilnah in turističnih kmetijah ter turističnemu
centru Rogla.
Ključne dileme modela smo povzeli in si zastavili v obliki vprašanj:
-

Koliko so prebivalci že ponotranjili vizijo?

-

Ali si ljudje želijo spremeniti sedanji način življenja in vzpostaviti
organizacijo, ki bi povezovala pridelovalce in prodajalce domače prehrane?

-

Kolikšen je interes za povezovanje Zreškega Pohorja v smeri celovitega
turističnega območja?

PEDAGOŠKA APLIKACIJA
Ozaveščanje javnosti o varovanju okolja in o spoznanju, da je potrebno spremeniti
sedanji način življenja oz. vrednote, je ključno za doseganje trajnostnega razvoja v
praksi. Šole so lahko tiste, ki pri otrocih razvijajo trajnostni način mišljenja in
delovanja. V ta namen smo pripravili pedagoško aplikacijo, katere cilj je
razumevanje modelov trajnostnega razvoja. Oblikovali smo delovni list za
srednješolsko populacijo. Dijaki bodo s pomočjo pedagoške aplikacije, ki vsebuje
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različne modele trajnostnega razvoja kot učne sheme, sami razvili definicijo
trajnostnega razvoja.
Delovni list: Razumevanje trajnostnega razvoja
Trajnostni razvoj si lahko lažje predstavljamo in ga razumemo s pomočjo shem
oz. modelov. Slednji so tudi dobra osnova za oblikovanje in razumevanju njegove
definicije.

Podrobno si oglej naslednje modele trajnostnega razvoja!

Model 1:

Model 2:

Model 3:

70

1. Kdaj lahko govorimo o trajnostnem razvoju pri Modelu 1?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Kdaj lahko govorimo o trajnostnem razvoju pri Modelu 2?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Razložite trajnostni razvoj, ki ga prikazuje Model 3!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Kašna je razlika v razumevanju trajnostnega razvoja pri modelu 1 in
modelu 3?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Na podlagi vseh treh modelov zapišite svojo definicijo trajnostnega
razvoja. Definicija se glasi:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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6. Definicijo trajnostnega razvoja že poznaš. Kako pa bi ti lahko njeno
poznavanje koristilo v praksi?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. V nadaljevanju je predstavljen primer modela trajnostnega razvoja za
konkretno območje. Dobro si ga oglej in zapiši, kakšen bi lahko bil
trajnostni razvoj za to območje.
Model trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja:

Trajnostni razvoj Zreškega Pohorja je naslednji:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ZAKLJUČEK
Zreško Pohorje in občina Zreče kot celota imata dobre pogoje za trajnostni razvoj.
Od primerov dobrih praks se v geografskem smislu ne ločujeta, saj gre za večinoma
podeželsko in reliefno zelo podobno območje. Pregled stanja občine je pokazal, da
občina sodeluje v številnih projektih, ki pripomorejo k ohranjanju okolja in
dvigujejo kvaliteto življenja prebivalstva. Občina stremi k trajnostnemu razvoju,
saj ima vizijo, ki temelji na vrednotah ljudi. Da pa bi lahko govorili o trajnostni
občini Zreče in Zreškem Pohorju, bi bili potrebni premiki s posameznih projektov
na različnih področjih k celovitemu procesu trajnostnega razvoja, ki zajema vsa
področja – gospodarstvo, okolje in družbo. Glede na ugotovitve bi obravnavano
območje lahko uvrstili v trajnostni razvoj, kot ga prikazuje model A, kar pomeni,
da se tri ključna področja še vedno razvijajo bolj ali manj v svoji smeri. Čeprav se
v turizmu daje vse večji pomen ohranjanju okolja in promociji naravnih virov, v
slednje ni ali je zelo malo vključeno lokalno prebivalstvo. Želeli bi trajnostni razvoj
občine Zreče in Zreškega Pohorja kot ga prikazujeta modela C in D, torej razvoj, ki
je odvisen od okolja, v katerem se razvija družba, znotraj okolja in družbe pa se
oblikuje gospodarstvo. Takšen trajnostni koncept predstavlja celovit proces in
soodvisnost razvoja enega področja od drugega.
Z namenom, da bi razvoj približali modelu C in D, smo oblikovali model
trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja. Upoštevali smo teoretična izhodišča, vizijo
občine, trenutno stanje občine in predvsem mnenja ljudi o trajnostnem razvoju.
Model temelji na treh stebrih, ki ob medsebojnemu delovanju in povezovanju
omogočajo celovit razvoj Zreškega Pohorja. Z modelom smo prikazali, da je
trajnostni razvoj Zreškega Pohorja mogoč s sodelovanjem, povezovanjem in
motivacijo lokalnega prebivalstva, da se poveže v mreže ponudnikov domače hrane
in s tem omogoči razvoj kulinaričnega turizma ob upoštevanju naravnega okolja ter
ohranjanju čiste vode in zraka.
Z analizo anketnega vprašalnika o mnenju prebivalcev o trajnostnem razvoju smo
lahko hipoteze potrdili oziroma zavrnili. Hipotezo, ki pravi, da prebivalci Zreškega
Pohorja največje razvojne priložnosti vidijo v pridelavi in prodaji domače hrane ter
turizmu, smo potrdili, saj je večina anketirancev glede na aritmetično sredino
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izbralo kot najpomembnejši kriterij pridelavo in prodajo domače hrane za trajnostni
razvoj Zreškega Pohorja, medtem ko so pri vprašanju, kje vidijo priložnosti za
zaposlitev, najpogosteje navedli turizem in zopet pridelavo ter prodajo hrane. Te
ugotovitve so bile tudi ključne za oblikovanje modela.
Kljub temu da na Pohorju prevladuje gozd, ljudje v tem ne vidijo priložnosti za
nadaljnji razvoj, čeprav bi gozd lahko predstavljal dobro osnovo za kulinariko, saj
v njem najdemo različne vrste gob in robidnic ter drugih rastlin. Na ta način se
lahko kulinarika poveže s tradicijo nabiralništva.
Hipotezo, v kateri trdimo, da prebivalci Zreškega Pohorja ne glede na spol, starost
in izobrazbo podobno prepoznajo trajnostni razvoj v domačem okolju in pomembne
dejavnike za kvaliteto življenja na podeželju, smo potrdili. Izidi ᵪ2 – preizkusa niso
pokazali statistično značilnih razlik med objektivnimi dejstvi glede na
prepoznavanje trajnostnega razvoja v domačem okolju in dejavnike kvalitete
življenja.
Hipotezo, ki pravi, da je ozaveščenost ljudi o trajnostnem razvoju na območju
občine Zreče še vedno prenizka, smo zavrnili. Osnovna deskriptivna statistika o
razumevanju trajnostnega razvoja je pokazala, da ljudje gledajo pozitivno na
trajnostni razvoj, saj so večinoma strinjali s trditvami. Prav tako ga v domačem
okolju prepozna skoraj polovica ljudi.
Ljudje na Zreškem Pohorju že veliko vedo o trajnostnem razvoju, zato je
ozaveščenost dobra, slednje pa je pomembno za vzpostavljanje temeljev
trajnostnega razvoja v praksi. Iz anketnega vprašalnika je razvidno, da so ljudje
naklonjeni tej vrsti razvoja. Ob medsebojnem sodelovanju, vzpostavitvi mreže, ob
sledenju viziji, skrbi za naravo, pridelovanju in prodaji zdrave in domače hrane,
tradiciji in povezavi s turizmom, bodo posledično nastajale dodatne dejavnosti ter
nova delovna mesta.
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PRILOGE
A: Anketni vprašalnik.
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ANKETNI VPRAŠALNIK: TRAJNOSTNI RAZVOJ ZREŠKEGA POHORJA
Sem študentka magistrskega študija geografije na Filozofski fakulteti. V okviru raziskave z naslovom
Trajnostni razvoj Zreškega Pohorja želim ugotoviti, kako razumete pomen doseganja trajnostnega
razvoja podeželja na območju Zreškega Pohorja. Rezultati bodo uporabljeni za namene
raziskovanja v magistrski nalogi.

Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:
1. Obkrožite spol.
a. Moški.

b. Ženski.

2. Obkrožite vašo starostno skupino.
a.
b.
c.
d.

Do 20 let.
Od 21 do 40 let.
Od 41 do 60 let.
Več kot 60 let.

2. Obkrožite vašo izobrazbo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Nedokončano osnovnošolsko izobraževanje.
Končano osnovnošolsko izobraževanje.
Poklicno izobraževanje.
Srednje tehnično strokovno izobraževanje.
Končana gimnazija.
Višješolsko izobraževanje.
Visokošolsko izobraževanje.
Univerzitetno izobraževanje.
Magisterij znanosti.
Doktorat znanosti.

3. Ali prepoznate v vašem okolju vidike trajnostnega razvoja?
a.
b.

DA (nadaljujte z vprašanjem 4).
NE (nadaljujte z vprašanjem 5).

4. Kako si predstavljate delovanje trajnostno razvitega območja? Odgovor zapišite.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1

5. Označite (X) z DA tiste kriterije, ki so za vas najpomembnejši za vzpostavitev
trajnostnega razvoja podeželja, in z NE tiste, ki niso pomembni.

KRITERIJI
Kulturna in naravna dediščina.
Večnamenska vloga podeželja.
Naložbe v človeške vire.
Naložbe v inovacije.
Naložbe v kvaliteto kmetijskih proizvodov.
Konkurenčnost kmetijstva in kvaliteta kmetijske predelave.
Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri.

DA

NE

Ohranjanje kulturne krajine.
Varstvo okolja.
Povezovanje z drugimi podeželskimi območji, regijami.

6. Med naštetimi dejavniki označite tistega, ki je za vas najpomembnejši za
vzpostavljanje kvalitete življenja na podeželju.
a.
Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega, prehrambnega in
gozdarskega sektorja.
b.

Spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja.

c.

Izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja podeželja.

d.

Spodbujanje lokalne razvojne pobude podeželja.

e.

Povezovanje interesov posameznih občin.

7. Ocenite spodnje trditve. Izbrano oceno obkrožite.

TRDITEV

Drži

Deloma
drži

Ne drži

Trajnostni razvoj omogoča uravnotežen razvoj okolja,
gospodarstva in družbe.

3

2

1

Trajnostni razvoj spodbuja in ohranja identitetno
podeželja.

3

2

1

Trajnostni razvoj omogoča sodelovanje in povezovanje
vseh prebivalcev lokalnih skupnosti in drugih akterjev, kar
zagotavlja višjo kvaliteto storitev.

3

2

1

2

Z vzpostavitvijo trajnostnega razvoja podeželja se poveča
lokalni razvoj območja, s čimer se zagotovi večja kvaliteta
življenja.

3

2

1

Trajnostni razvoj spodbuja nadaljnji razvoj podeželja v
smeri inovativnosti, saj omogoča razvoj novih proizvodov,
nove tehnologije, tržne niše ali organizacije.

3

2

1

Trajnostni razvoj spodbuja povezovanje z drugimi
podeželskimi območji in regijami, ki temelji na naravnih
virih in drugih danosti okolja.

3

2

1

Trajnostni razvoj zagotavlja pravičnost in omogoča
ugodno življenje v prihodnje.

3

2

1

8. Označite (X) z DA tiste kriterije, ki so ključni za trajnostni razvoj Zreškega Pohorja, in
z NE tiste, ki niso.
KRITERIJI
Ohranjane naravnih virov.
Pridelava domače in zdrave prehrane.
Čista voda in zrak.
Ohranjena naravna dediščina.
Ohranjena kulturno-zgodovinska dediščina.
Povezava lokalnih skupnosti.
Oblikovanje skupne blagovne znamke produktov.
Ustvarjanje novih delovnih mest.
Povečanje prepoznavnost območja.
Večja samooskrbnost.
Možnosti za šport in rekreacijo.
Turistična ponudba.
Dobra prometna povezava.

DA

NE

9. Kje vidite možnosti trajnostnega razvoja Zreškega Pohorja, ki bo omogočal
zaposlitev domače delovne sile?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Hvala za sodelovanje.
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