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IZVLEČEK
Uporabnost socialnega atlasa za analizo delovanja lokalne akcijske skupine
V sklopu politike razvoja podeželja od leta 2008 pri nas delujejo lokalne akcijske skupine.
Ustanavljale so se v programskem obdobju 2007-2013, ki se sedaj končuje. V pripravljanju je
že naslednje obdobje in smotrno je, da se pred vstopom v novo obdobje izdela podrobna
analiza delovanja LAS. Analiza je izvedena za LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom
in Nanosom. Analiza delovanja bo omogočala vpogled v preteklo delo, seznaniti se bo moč s
potenciali in nevarnostmi. Na podlagi tega bo moč narediti strategijo, ki bo v naslednjem
obdobju skušala še izboljšati delovanje LAS. V ospredju je bilo predvsem ugotavljanje
mreženja/povezovanja med posameznimi akterji, pri čemer se je upoštevalo različne
parametre (vrednost projektov, število povezav, prednostne naloge in število projektov).
Mreže se je izrisalo v programu UCINET Software. Analiza je temeljila še na izvedenih
intervjujih in na anketi, ki jo je izvedla lokalna akcijska skupina. Z orodjem socialni atlas pa
naj bi bilo predstavljeno delovanje LAS v programskem obdobju 2007-2013. Poleg
predstavitve LAS, naj bi bila predstavljena tudi analiza delovanja in izvedeni projekti.
Ključne besede: družbena geografija, geografija podeželja, lokalna akcijska skupina, analiza
delovanja, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, povezovanje med
akterji, socialni atlas, Slovenija

ABSTRACT
Usefulness of the Social Atlas for Analysis of Functioning of a Local Action Group
As a part of the rural development policy, Local Action Groups have been functioning in
Slovenia from 2008. They were formed in the programming period 2007-2013. The next
period is in preparation and it is practical to make a detailed analysis of the functioning of
LAG before entering the new period. The analysis has been done for Local Action Group
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. The analysis of the functioning will
enable an insight into the past work; it will be possible to learn about the potentials and the
risks. On the basis of that, it will be possible to make a strategy that will have an objective to
make the functioning of LAG even better in the next period. Investigating the networking
between the actors was in the foreground and different parameters were taken into
consideration (the value of the projects, the number of the networks, the indicative
priorities and the number of the projects). The programme UCINET Software was used for
drawing the networks. The analysis was based also on the interviews and the poll that was
done by LAG. With the tool called ‘‘social atlas’’ the functioning of LAG in the programming
period 2007-2013 is supposed to be presented. The analysis of the functioning and the
carried out projects should be presented as well.
Keywords: human geography, rural geography, Local Action Group, analysis of the
functioning, LAG Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, networking
between the actors, social atlas, Slovenia

Pogosto uporabljene okrajšave
LAS – Lokalna akcijska skupina
LEADER – pobuda evropske skupnosti za spodbujanje lokalnega endogenega razvoja,
povezave med akterji za gospodarski razvoj podeželja
EU – Evropska Unija
DRPSN – Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RRA-NKR – Regijsko razvojna agencija Notranjsko-kraška regija
GVŽ – Glav velike živine
SURS – Statistični urad Republike Slovenije
EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
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1. UVOD

V preteklosti so bili ljudje na podeželju vedno tesneje medsebojno povezani kot meščani.
Delo na kmetiji terja veliko težaškega dela, ki ga je v preteklosti opravljala človeška delovna
sila, danes pa se le-to večinoma nadomešča z uporabo strojev. Da je bilo delo opravljeno
pravočasno, je bilo potrebno zbrati veliko ljudi. Sodelovanje, pomoč in druženje, ki je
spremljalo podeželsko življenje, je prispevalo k krepitvi socialnih vezi.
Le-te pa je začenjal razdirati prihod industrializacije, ki je sprožila deagrarizacijo: odseljevanje
v industrijska središča, zmanjšanje kmetijske obdelave, opuščanje manj primernih kmetijskih
zemljišč, pomanjkanje časa in opuščanje kmetijstva. Razširil se je sloj polkmetov, ki so
dopoldne delali v tovarnah, popoldne pa upravljali zmanjšano kmetijo. Tako je v odnosih na
podeželju začel prevladovati individualizem. Ljudem je začelo primanjkovati časa za
druženje. Ob pomanjkanju časa in ob zmanjšanem obsegu dela na zemlji se je prenehalo
druženje ob delu in nudenje pomoči. Vse manj je (bilo) druženja moških v gostilnah,
izgradnja vodovoda je prekinila dnevna srečanja ob odprtih vodnjakih, tudi cerkev je
izgubljala obisk, prihod avtomobilov ter ureditev cest sta dnevno migracijo še pospešila.
Podeželje, ki je več desetletij živelo v senci mest, je zopet prišlo v ospredje v zadnjem času. V
70-ih letih 20. stoletja so se v Sloveniji zavedli problemov obrobnih območij, ki so jih skušali
reševati z Zakonom o ukrepih za pospeševanje manj razvitih območij (Kušar, 2005). Kasneje
so sledili novi zakoni, ki so se dotikali iste problematike. Leta 1999 je to nadaljeval Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki so mu kasneje sledile še tri dopolnitve. Še
večje vlaganje v podeželje je sledilo po osamosvojitvi Republike Slovenije. Investicije na
podeželje so potekale v sklopu Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV),
katerega cilj je bilo celovito razvijanje podeželskega območja. S tem naj bi upoštevali
gospodarske, človeške, družbene in okoljske vidike razvoja. Ta program je spodbujal
sodelovanje med krajani, krepila se je pripadnost naselju, z upoštevanjem želja prebivalcev
se je iskalo možnosti za gospodarstvo in izboljševalo način življenja. Obujalo in spodbujalo se
je nekdanje živete navade. Predvsem so veliko vlagali v obnovo in izgradnjo cestne in
vodovodne infrastrukture ter v obnovo zgradb pa tudi v obujanje običajev (Klemenčič in sod.,
2008).
Celovitejšo obravnavo razvoja podeželja in večjo vključenost lokalnega prebivalstva so
dosegli z uvedbo Razvojnih programov podeželja, ki združujejo večja območja s skupnimi
razvojnimi cilji (Smernice in priporočila …, 2008). Program razvoja podeželja 2007-2013 je
skupni programski dokument Slovenije ter Evropske komisije. Narejen je bil na podlagi
Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007-2013, ki je kot cilj opredeljeval
uravnotežen razvoj podeželskih območij v Sloveniji (Program razvoja podeželja RS …, 2007).
Delovanje programa se osredotoča na tri cilje, ki se dotikajo izboljšanja konkurenčnosti
kmetijstva in gozdarstva, upravljanja zemljišč in izboljšanja okolja ter izboljšanja kakovosti
življenja in spodbujanja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju. Kot četrta os v
programu nastopa pobuda LEADER, katere naloga je, da krepi povezovanje in vključevanje
domačega prebivalstva, priprava lokalnih razvojnih strategij in ob tem iskanje lokalnih
razvojnih potencialov (Klemenčič in sod., 2008). Vse to se izvaja preko lokalnih LAS, ki
sodelujejo z lokalnimi ponudniki, izbirajo projekte, nudijo pomoč pri pisanju projektov. Z
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aktivnim vključevanjem v lokalne dejavnosti in s sodelovanjem se zopet krepi socialni kapital
na podeželju.

1.1.

NAMEN IN CILJI

Programsko obdobje 2007-2013 se sedaj izteka, zato je potrebno analizirati dosedanje
delovanje LAS. Pomemben vidik uspešnosti imenovanega programa je ugotavljanje mreženja
(povezovanja), sodelovanja med akterji na podeželju. V takih okoliščinah je smiselna študija
konkretnega primera, saj se LAS med seboj močno razlikujejo. Celovita analiza pa bo lokalni
skupnosti omogočila vpogled v dosedanje stanje, v dosežke, v pomanjkljivosti in priložnosti.
Na podlagi omenjene analize bomo izdali socialni atlas. V njem bo predstavljen LAS (Društvo
za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom), podrobno pa proučeno delovanje društva
ter mreženje. Kompleksen sistem medsebojnih odnosov in mreženja na podeželju bo
prikazan v elektronski obliki socialnega atlasa, ki bo kasneje dostopen na spletni strani LAS.
Tovrstna analiza z uporabo socialnega atlasa v Sloveniji in v slovenski geografiji še ni bila
izvedena, zato bomo skušali ugotoviti, če je ta metoda primerna za prikaz analize delovanja
LAS. Cilji, ki so nas pri tem vodili so:
1. proučiti vpetost relevantnih akterjev na lokalni in regionalni ravni v izvajanje različnih
projektov iz programa LEADER,
2. analizirati izvedene projekte med leti 2008 in 2011,
3. prepoznati glavne akterje, prednostne naloge in vložena finančna sredstva,
4. opredeliti stopnjo razvitosti socialnega kapitala na proučevanem območju,
5. predstaviti uspešnejše projekte,
6. prepoznati sodelovanje med nosilci predstavljenih projektov in LAS,
7. izdelati socialni atlas.
Na podlagi namena in ciljev smo oblikovali sledeče delovne hipoteze.
Hipoteza 1: Intenzivno vključevanje lokalnih prebivalcev in njihovih lokalnih virov v vse faze
dela (predlaganje idej, načrtovanje, izvajaje, promocija itn.) pripomore k uspešnosti LAS,
povezanosti prebivalstva in razvoju podeželja.
Hipoteza 2: V začetnih letih programskega obdobja pri projektih kot akterji sodelujejo
predvsem ustanove javnega sektorja. Kasneje se kot akterji vključujejo civilna združenja, ko
je viden uspeh, pa postanejo zaupljivi tudi zasebniki.
Hipoteza 3: Socialni atlas je primerna metoda za analiziranje delovanja LAS, saj nudi pregled
informacij o delovanju LAS. Na ta način so predstavljene povezave med akterji in nakazuje
pomanjkljivosti, katerih izpopolnitev bi izboljšala delovanje LAS.
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1.2.

OBMOČJE PREUČEVANJA

Preučevali smo območje treh večjih slovenskih občin: Ilirske Bistrice, Pivke in Postojne.
Območje, ki spada tako v Notranjsko-Kraško statistično regijo kot tudi v Obalno-Kraško
statistično regijo, obsega 973 km2 (Teritorialne enote …, 2013). Od leta 2011 dalje je občina
Ilirska Bistrica priključena k Obalno-kraški statistični regiji.

Slika 1: Območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Vir: Geopedia, 2001. Oblikovanje: Maja Vadnjal
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Vzhodne meje občin segajo v pogorje visoke dinarske planote Snežnika. Proti severu pa se
dinarska planota nadaljuje v robne planote Nanos in Hrušico. Nižje dele zaznamuje
prepletanje flišnega in kraškega reliefa. Glede na naravnogeografsko regionalizacijo
uvrščamo proučevano območje v makroregiji dinarskokraške in obsredozemske pokrajine.
Mezoregija dinarskokraške planote in hribovja obsega Nanos, Hrušico, Javornike, Snežnik in
Vremščico. Med dinarskokraška podolja in ravnike sodita Pivka in Notranjsko podolje. Flišne
Brkine in Dolino Reke uvrščamo v mezoregijo flišna gričevja, hribovja in doline. Čičarija in
Podgrajsko podolje pa sodita med kraške ravnike, podolja in hribovja (Žiberna, Natek, Ogrin,
2004).
Velik delež teh občin prekriva gozd, ki je še posebej prisoten v višjih nadmorskih višinah na
visokih dinarskih planotah, na flišu pa gozd porašča strma pobočja. V Notranjsko-kraški regiji
(upoštevana tudi občina Ilirska Bistrica) naj bi gozd pokrival več kot 60 % površin. Delež
gozda pa se povečuje zaradi zaraščanja pašnikov in travnikov. V nižjih nadmorskih višinah, v
Pivški in Bistriški kotlini ter na dnu kraških polj so gozd izkrčili in uredili kmetijske površine, ki
so bile v preteklosti še številčnejše (Notranjska, 1999). Ker se prepletata kraški in rečni relief
ter različno podnebje, se kmetje ukvarjajo z različnimi kmetijskimi kulturami. Na kraškem
reliefu (Pivka, Vremščica) prevladuje reja živinoreje in drobnice. Na flišu pa se ukvarjajo s
poljedelstvom (npr. zelje, krompir, čebula) in pridelavo sadja (jabolka). Celotno proučevano
območje je označeno kot območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Uvrščeno
je v kategorijo hribovskih in gorskih območij, kjer so omejene možnosti uporabe zemljišč,
potrebna je uporaba dražje specializirane mehanizacije, zaradi višje nadmorske višine pa je
skrajšana vegetacijska doba. V to kategorijo sodi kar 72,3 odstotkov površine Slovenije (Opis
območij …, 2007). Za nekatere višje gozdnate dele veljajo posebne omejitve, saj sodijo v
območje NATURE 2000 (Vremščica, območje visokih dinarskih planot), ali pa so zavarovani
kot krajinski park (južni in zahodni obronki Nanosa, Atlas okolja, 2013). Porečje reke Reke pa
sodi v vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame, kjer tudi prihaja do določenih
omejitev.

Preglednica 1: Izbrani statistični podatki po občinah.

občina

poseljenost
površina število
[št. preb. /
2
[km ]
prebivalcev
km2]

Ilirska
Bistrica

480

13.866

28,9

Pivka

223

6.044

27,1

Postojna 270

15.749

58,4

skupaj

35.659

36,6

973

Vir podatkov: SURS, 2013

Območje je s 35.659 prebivalci zelo redko poseljeno. Občina Postojna in Pivka sta del
Notranjsko-Kraške statistične regije, ki je najredkeje poseljena statistična regija v Sloveniji.
Gostota poselitve za proučevano območje znaša 36,6 prebivalcev na km2 in krepko zaostaja
za slovenskim povprečjem (101,6 prebivalcev na km2). Gosteje poseljena je le občina
4

Postojna z 58,4 prebivalcev na km2, ki je tudi edina občina, v kateri je zaznati priseljevanje
(Gostota naseljenosti …, 2013). Med leti 2008 in 2013 ostaja v pivški občini število
prebivalcev približno enako (6.044). Število pa se zmanjšuje v ilirskobistriški občini, v kateri
se je v zadnjih petih letih število prebivalcev zmanjšalo za okrog 250 ljudi in znaša sedaj
13.866 prebivalcev (Prebivalstvo …, 2013).
Priseljevanje v občino Postojna je močno spodbudila izgradnja avtoceste Ljubljana-Koper, ki
je občino bolj povezala z ostalo Slovenijo. Ob tem pa sta izgubljali ostali občini, saj se je tako
gospodarstvo kot prebivalstvo začelo locirati bližje avtocestnim uvozom. Kot največji
»poraženec« pa nastopa občina Ilirska Bistrica, ki jo poleg slabe dostopnosti zaznamuje tudi
obmejnost. Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je vez s kraji na drugi strani meje
pretrgala, izgubili so se trgi in Ilirska Bistrica je gospodarsko in prebivalstveno nazadovala. Z
vstopom Hrvaške v Evropsko Unijo pa se lahko stari trgi s sodelovanjem v, na primer
čezmejnih projektih, zopet obnovijo.
Glavna zaposlitvena središča so občinska središča Postojna, Ilirska Bistrica in Pivka. Glede na
stopnjo središčnosti se naselje Postojna uvršča v četrto stopnjo in je središčno naselje višje
stopnje, saj oskrbuje prebivalstvo z zahtevnejšimi storitvami. Pivka je naselje z drugo stopnjo
središčnosti, Ilirska Bistrica pa je središče tretje stopnje (Geografski atlas Slovenije, 1998). V
vseh treh naseljih so locirane državne ustanove, šole, banke in večja ter manjša podjetja.
Najvišja stopnja brezposelnosti je v Ilirski Bistrici, kjer je le-ta v mesecu maju 2013 znašala 12
%. Najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti pa ima Pivka (11,2 %; Delovno aktivno
prebivalstvo …, 2013). Največ delovno aktivnega prebivalstva ima občina Postojna, ki je
glavno zaposlitveno središče. Veliko ljudi dnevno migrira med občinami, prisotna pa je tudi
dnevna migracija v večja slovenska mesta (Koper, Ljubljana).
Bogati gozdovi, ki obkrožajo območje, so v preteklosti narekovali gospodarsko usmerjenost.
Prevladovala je lesno-predelovalna industrija in gozdarstvo. Zadnjih 20 let stara, nekoč
uspešna podjetja, zamirajo. Mnoga izmed njih so zaradi prisotne gospodarske krize propadla,
ohranilo se jih je le nekaj manjših. Prebivalci občin pa se zaposlujejo tudi v turizmu, ki je bil
pomemben že v preteklosti. Poleg Postojnske jame, ki je največji turistični kompleks, se vse
bolj uveljavlja tudi Park vojaške zgodovine v Pivki. Turiste privabljajo še urejene tematske
poti in muzejske zbirke. Turizem pa je pomemben še za gostinske ponudnike, ponudnike sob
in turistične kmetije. Gostinski in nastanitveni ponudniki se nahajajo na celotnem
proučevanem območju, največ pa jih je lociranih ob glavni cesti, ki poteka iz Postojne, skozi
Pivko, Ilirsko Bistrico in naprej proti Hrvaški. Le-ta je še posebej prometna v poletnih
mesecih. Leta 2012 so mejnem prehodu Jelšane našteli 3.567.483 prehodov. Od tega je bilo
1.097.877 prehodov Slovencev in 2.469.606 prehodov turistov iz EU in tretjih držav (Število
potnikov …, 2012).
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2. TEORETSKA IZHODIŠČA

V zadnjem času je podeželje velikokrat predmet različnih raziskav. Raziskuje se način
povezovanja med lokalnim prebivalstvom, dejavnosti na podeželju, vpliv politike na razvoj
podeželja in njegove spremembe. Ob tem pa se oblikujejo teoretska spoznanja.

2.1.

PROGRAM LEADER IN LAS

Politika razvoja podeželja EU je v programskem obdobju 2007-2013 urejena v štirih oseh.
Prva os je namenjena izboljšanju konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, druga podpiranju
upravljanja zemljišč in izboljšanju okolja, tretja se dotika izboljševanja kakovosti življenja na
podeželju in spodbuja diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti. Četrta os pa je namenjena
pobudi LEADER, ki spodbuja odločanje o razvoju na podeželju po pristopu od spodaj navzgor.
Z izvajanjem četrte osi naj bi bili nadgrajeni cilji ostalih osi, še posebej cilji tretje osi (Program
razvoja podeželja RS …, 2007).

Slika 2: Struktura politike razvoja podeželja.

Vir: Program razvoja podeželja…, 2007

Akronim LEADER izhaja iz francoskega poimenovanja pobude (Liaison Entre Actions de
Développement de l'Economie Rural), ki v prevodu pomeni povezave med akterji za
gospodarski razvoj podeželja.
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V letu 1991 je bil oblikovan program LEADER, saj so želeli izboljšati razvojne možnosti
podeželskih območij. Program je temeljil na lokalni pobudi, na spodbujanju pridobivanja
znanja in izkušenj o lokalnem razvoju. Pozornost je bila posvečena tudi širjenju znanja in
pridobljenih izkušenj na ostala podeželska območja. Nasledil je t. i. pristope »od zgoraj
navzdol«, ki so bili predvsem sektorske narave. Tako je z njegovim nastopom nastopilo
vključevanje lokalnih skupnosti in poudarjanje vrednosti lokalnih virov. V obdobju šestnajstih
let so se zvrstile tri generacije programa LEADER (LEADER 1, LEADER 2 in LEADER +) (Pristop
Leader, 2006).
Od leta 2007 naprej je program LEADER vključen v politiko razvoja podeželja EU, in je tako
prisoten v nacionalnih ter regionalnih programih za razvoj podeželja. S tem je pristojnim
organom v državah članicah in LAS omogočena širša uporaba pristopa LEADER (Vodnik …,
2011). Financiranje se izvaja s splošnimi finančnimi prispevki, ki jih članice prejemajo v okviru
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP; Pristop Leader, 2006). V zadnjem
programskem obdobju (2007-2013) je bilo za izvajanje ukrepov iz pobude LEADER
namenjeno 33.760.006 € sredstev iz EKSRP. Financiranju vseh LAS v Sloveniji se je namenilo
20 %. Ostalih 80 % pa je bilo namenjeno izvajanju projektov. Pri določanju višine sredstev za
delovanje posamezne LAS se upošteva indeks razvojne ogroženosti, denar pa se deli na
podlagi velikosti območja in števila prebivalcev. Sredstva za projekte pa se določa na podlagi
kvalitete strategije (Cunder, Bedrač, 2010; Kokolj, Prošek, 2007). V naslednjem programskem
obdobju pa se obetajo spremembe prav na finančnem področju.
Program poudarja, da morajo lokalne razvojne strategije izhajati z lokalnega območja, ki je
homogeno in družbeno povezano, označuje pa ga skupna tradicija, lokalna identiteta in
občutek pripadnosti. Poudarjen je pristop od spodaj navzgor ali endogeni razvoj podeželja, ki
potrebuje oblikovanje javno-zasebnega partnerstva v obliki lokalne akcijske skupine.
Spodbuja se inovacije na podeželju in povezovanje različnih sektorjev. Ob izmenjavi izkušenj
in znanja med akterji se oblikujejo mreže. Spodbuja pa še sodelovanje med regijami ter
čezmejno sodelovanje (Pristop Leader, 2006).
LEADER program se zavzema za celoviti razvoj podeželja na lokalni ravni. Za to je potrebno
aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva, ki pripomore k sprejetju učinkovitejše razvojne
strategije, v kateri je opredeljeno, kakšne projekte naj bi izvajali. Le-ti naj bi temeljili na
lokalnih razvojnih potencialih. V njih pa naj se odražajo potrebe lokalnega prebivalstva in
tako prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju (Cunder, Bedrač, 2010).
Vključevanje lokalnih akterjev je organizirano v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Oblikovane so LAS, ki izdelajo lokalno razvojno strategijo, upravljajo in sprejemajo finančna
sredstva, spodbujajo trajnostni razvoj ter skrbijo za povezovanje javnih in zasebnih
partnerjev (Pristop Leader …, 2006).
LAS so v našem prostoru novost, ki jih je prineslo programsko obdobje 2007-2013. Danes
imamo v Sloveniji 33 LAS, v katerih sodeluje 199 slovenskih občin. Povprečna velikost LAS-a v
Sloveniji je 598 km2, s približno 57.600 prebivalci. Pri tem gre za partnerstvo med javnim,
gospodarskim in zasebnim sektorjem. Znotraj javnega sektorja prevladujejo občine, poleg
njih pa sodijo sem še kmetijska zbornica, razvojne agencije, šole, in dr. Kmetije, kmetijska
podjetja in ostala podjetja na območju LAS so del gospodarskega sektorja. Najbolj heterogen
pa je zasebni sektor, ki združuje posameznike, nevladne organizacije in različna društva
(Cunder, Bedrač, 2010).
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2.2.

ENDOGENI RAZVOJ PODEŽELJA

V endogenem razvojnem modelu je poudarek na lokalnem razvojnem potencialu,
programiranju, partnerstvu in podpori, aktivni vlogi lokalnih akterjev pri načrtovanju in
izvedbi politike razvoja podeželja. Ko se ta vloga razvije v taki meri, da lokalni akterji
opredelijo potrebe in prednostne naloge, razvojne načrte in projekte lokalne skupnosti, šele
potem lahko govorimo o pravem pristopu od spodaj navzgor (Potočnik Slavič, 2010).
Endogeni razvoj je proces, ki poudarja pomen lokalnih virov, na katerih temelji razvoj nekega
območja. Smer razvoja naj bi bila opredeljena v lokalnem okolju in ne s strani politike
oziroma države. To seveda velja le kot hipoteza pri znanstvenem raziskovanju in ideal, v
praksi pa mora temeljiti na aktivnem sodelovanju lokalne skupnosti z državnimi ustanovami,
politiko in drugimi akterji. Kljub temu pa je s tem modelom dana priložnost lokalni skupnosti,
da prevzame odgovornost za prihodnji razvoj območja in tako sama predlaga cilje ter
usmerja razvoj. Pri tem se poudarja predvsem lokalne vire in potenciale območja (Ray,
2006).
V literaturi se endogeni razvoj pojavlja tudi pod drugimi izrazi, kot so pristop od spodajnavzgor, participatorni pristop, ljudski pristop, celostni razvoj podeželja, teritorialni pristop
ali kot mešani eksogeni-endogeni razvojni pristop. Največkrat pa se skriva pod izrazom
»pristop od spodaj-navzgor« (angl. bottom up-approach), ki poudarja velik pomen aktivnega
vključevanja lokalnega prebivalstva. S tem so nakazane glavne vrednote procesa, ki se
izkazujejo s poudarjanjem skladnega oz. uravnoteženega razvoja, regionalno solidarnostjo in
raznolikostjo (Potočnik Slavič, 2010).
Ta pojem se je začel uveljavljati z oblikovanjem Evropske kmetijske politike konec 70-ih in v
začetku 80-ih let 20. stoletja. Nadaljeval se je v sklopu pobude LEADER v 90-ih letih, znotraj
katere ostaja še danes. Kot proces je postal izhodišče razvojnih politik EU (Potočnik Slavič,
2010). Endogeni razvoj je zamenjal pred tem uveljavljen eksogeni razvojni model (tj. pristop
od zgoraj-navzdol). Le-ta je poudarjal sektorski pristop in večinoma ni aktivno vključeval
lokalnega prebivalstva. Pri tem niso bile upoštevane lokalne vrednote in le redki projekti so
prispevali k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Njegov namen je bila obnova Evrope
po 2. svetovni vojni z industrializacijo, modernizacijo kmetijstva in s spodbujanjem mobilne
delovne sile med mestnimi in podeželskimi območji. Postopoma je podeželje postalo močno
odvisno od stalnega pritoka finančnih nadomestil, političnih odločitev in zunanjih
sodelavcev. Ob strani pa so puščali lokalne vire, prebivalstvo in kulturne ter okoljske
posebnosti (Volk, 2011, cv. Lowe, 2000). Ker s pristopom niso dosegli pričakovanega, so se
preusmerili na model endogenega razvoja podeželja.
Danes ni več v ospredju le privabljanje zunanjih vlaganj, ampak se poudarja tudi raba
lokalnih endogenih virov. S tem se obnavlja lokalno gospodarstvo, oživlja se lokalna
skupnost, zmanjšujejo se regionalne razlike in oblikuje se decentralizirano upravljanje. Uspeh
modela endogenega razvoja je pogojen s spodbujanjem intenzivnega součinkovanja med
akterji, lokalnimi prebivalci in oblastmi. Potrebna je pretočnost informacij, ravnotežje med
notranjimi in zunanjimi elementi endogenega razvoja. Poskrbeti je potrebno za motiviranje
lokalnih akterjev, s pomočjo katerih se oblikuje mreženje (Potočnik Slavič, 2010). O pristopu
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od spodaj navzgor lahko govorimo, ko lokalni akterji začnejo sami opredeljevati potrebe in
prednostne naloge, razvojne načrte in cilje ter sami predlagajo projekte (Klemenčič, Lampič,
Potočnik Slavič, 2008).
Endogeni razvoj ima skromnejše učinke na gospodarstvo, zato pa ima toliko močnejše in
večje učinke na družbeno-kulturnem področju, ki lahko pripomore k boljšemu
gospodarskemu razvoju. Procesi endogenega regionalnega razvoja so dolgoročni in zato so
njihovi učinki težje merljivi. Doseže se novo vrednotenje in raba raznolikih lokalnih virov.
Okrepijo se lokalne pobude, lokalne zmožnosti, gospodarska raznolikost. Poudarjena je
pripadnost kulturni identiteti in oblikujejo se javno-zasebna partnerstva (Potočnik Slavič,
2010).
Kljub temu pa ta sistem prinaša tudi nekaj vprašanj. Lahko pride do nevarnosti povečanja
razlik v razvitosti med območji z neenakimi zmožnostmi. Problem lahko predstavlja tudi
prevelika odgovornost lokalnih skupnosti, ki so prevzele nekdanje državne pristojnosti
(Potočnik Slavič, 2010).

2.3.

SOCIALNI KAPITAL

Kapital je sredstvo, materialno ali nematerialno, ki omogoča proizvodnjo in nove dohodke.
Vrednost socialnega kapitala z uporabo ne upada, ampak celo narašča (Potočnik Slavič,
2010). Kapital se skozi čas nabira s ciljem, da ga nekoč lahko investiramo (Ray, 2006).
Socialni kapital opredeljuje odnose med ljudmi, skupinami, njihovo sodelovanje in
organiziranost ter na kakšen način to pripomore k dejavnosti skupine. Opredeljen je tudi kot
del družbene organiziranosti, ki poleg norm in mreženja pripomorejo k oblikovanju ter
vodenju družbe. Prispeva h krepitvi lokalnega gospodarstva in njegovi odprtosti zunanjim
trgom, spodbuja in oblikuje aktivno lokalno skupnost (Ray, 2006). Tako je vključen v
sposobnost posameznikov, skupin, organizacij, ustanov, da med seboj sodelujejo, se
povezujejo, delujejo in izkoriščajo socialne vezi, ki jim nato pomagajo pri napredovanju in
doseganju ciljev. K združevanju veliko pripomore krepitev odnosov, njihova moč in pa
usmerjenost. S tem pomembno prispeva k izboljševanju stopnje zaupanja med akterji in
združuje dimenzijo gospodarskega in socialnega življenja. Gradimo ga z uvajanjem novih
oblik sodelovanja, interakcije in povezovanja med akterji (Tisenkopfs, Lace, Mierina, 2008).
Delovanje socialnega kapitala se izkazuje v vodenju, delovanju in povezovanju znotraj
lokalne skupnosti. S temi vrednotami poskušajo zmanjšati vpliv političnega in družbenega
individualizma. Visoka stopnja socialnega kapitala naj bi v družbi prispevala k zmanjšanju
individualizma in spodbujala bi nove oblike proizvodnje. Kljub temu pa ostaja dvom ali je
socialni kapital gonilna sila prihodnjega lokalnega gospodarskega razvoja (Ray, 2006).
Za socialni kapital na makro ravni, veliko naredijo izobraževalne ustanove, ki podpirajo
povezovanje, sodelovanje pri delu itn. V podeželskem okolju se socialni kapital na mezo in
mikro ravni oblikuje v skupnih prostorih, kulturnih hišah, klubih, barih, javnih knjižnicah itd.
Danes se socialni kapital vse bolj podpira z udejstvovanjem v različnih oblikah medijev, npr.
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preko spletnih strani, informacijskih točk in modernih oblik komuniciranja (Tisenkopfs, Lace,
Mierina, 2008).
Zaradi součinkovanja različnih elementov, kot so povezovanje, akterji, skupine, pravila,
izkušnje, vrednosti, zaupanje, ima socialni kapital zapleteno sestavo. Oviro in mejo
predstavljajo tudi norme in vrednote. Vrednote, ki povezujejo preteklost s sedanjostjo, so
podlaga oblikovanju norm, ki se jih je potrebno držati (Tisenkopfs, Lace, Mierina, 2008).
Včasih pa lahko socialni kapital ovira povezovanje in sodelovanje med akterji. Takrat pride do
prevelike izoliranosti in zaprtosti tesno povezanih socialnih skupin. Le-te razpolagajo z
močnim notranjim zaupanjem in sodelovanjem, z ostalimi skupinami pa se zelo težko
povezujejo in z njimi ne sodelujejo, do njih ne gojijo visoke stopnje zaupanja. Za primer lahko
vzamemo nevključevanje in neupoštevanju novih priseljencev v vaseh (Černič Istenič, Mavri,
2010).

Slika 3: Model vezivnega in premostitvenega povezovanja.

Vir podatkov: Černič Istenič, Mavri, 2010; Oostindie, Broekhuizen, Brunori, van der Ploeg,
2008
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Pri nas naj bi bil problem v pomanjkanju povezav med heterogenimi skupinami v širšem
socialnem okolju. Zato bi bilo potrebno večje upoštevanje povezanosti med načelom »od
spodaj navzgor« in načelom »od zgoraj navzdol« (Černič Istenič, Mavri, 2010). Z
upoštevanjem teh načel se dosega večjo kakovost in večjo pestrost ponudbe.

2.4.

MREŽENJE

Program Leader izpostavlja potrebo po oblikovanju mrež med akterji. Cilj je težiti k
oblikovanju razpredenih mrež, v katerih so vključeni različni akterji. Le-te pa omogočajo
ekonomičnost, trajnost in uspešnost (Marsden, van der Ploeg, 2008).
Ustvarjanje socialnih vezi znotraj posameznih, homogenih, socialnih skupin označujemo z
izrazom vezivni socialni kapital. To enačimo z izvirnim angleškim izrazom »bonding«.
Oblikovanje in vzpostavljanje socialnih vezi zunaj posameznih socialnih skupin in
povezovanje heterogenih družbenih skupin, pa poimenujemo z izrazom premostitveni
socialni kapital (»bridging«). Vse pomembnejše je širše povezovanje med heterogenimi
skupinami, saj le to zagotavlja uspešnost, omogoča izmenjavo izkušenj in znanja (Černič
Istenič, Mavri, 2010). Povezovanje med različnimi akterji omogoča sodelovanje in tudi
dopolnjevanje pri delu, saj se vsakemu ni potrebno ukvarjati z vsemi dejavnostmi (npr.
nudena je pomoč pri administraciji) (Dubois, 2010). Obstaja pa še vertikalna ali navpična
oblika povezovanja (»linking«). Pri tej obliki obstaja povezovanje med lokalnimi akterji in
višjimi ustanovami, pri čemer pa je vidna hierarhična struktura ureditve oblasti (Oostindie,
Broekhuizen, Brunori, van der Ploeg, 2008).
Značilnosti mreže so gostota povezav, večdimenzionalnost, sovplivanje, dinamika.
Sestavljena je iz medsebojne interakcije, vzajemnosti med partnerji, sredstvi, dejavnostmi,
sektorji itd. Omogoča pa nam vpogled v dogajanje v skupnosti. To pa je potem osnova za
nakazovanje prednosti, pomanjkljivosti in inovacij v regiji. Prav zaradi uporabnosti se
mreženje uporablja v različnih dejavnostih in različnih sektorjih (Marsden, van der Ploeg,
2008).
Močne vezivne povezave krepijo sodelovanje in dostop do virov, lahko pa zaradi prevelike
soodvisnosti povzročijo omejitve v osebni svobodi in razlike med lokalnimi skupnostmi.
Premostitvene povezave omogočajo nove priložnosti, pretok znanja, informacij in virov.
Takšne povezave lahko omejujejo razvoj v majhnih in zaprtih skupnostih (Oostindie,
Broekhuizen, Brunori, van der Ploeg, 2008).
V vlogi posrednikov med akterji na različnih ravneh, lahko nastopajo prostovoljne
organizacije, ki nastopajo kot posredniki, mediatorji med družbenimi skupinami. Veliko
število prostovoljnih organizacij naj bi prispevalo k boljši družbi. Tovrstne skupnosti
spodbujajo ljudi k obujanju etičnih vrednot zaupanja in vzajemnosti. To krepi družbo in
zmanjšuje notranjo hierarhijo, izpostavlja družbeno nesebičnost ter poudarja medsebojno
komunikacijo in sodelovanje (Ray, 2006).
Mreženje velja za enega boljših vidikov socialnega kapitala. Ta model nam omogoča
natančen vpogled v družbo, njeno delovanje in aktivnost.
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2.5.

SOCIALNI ATLAS

Ponekod v tujini je izdelava socialnih atlasov že ustaljena praksa in ga izdelujejo za vsako leto
posebej. V njem predstavijo in vrednotijo preteklo delovanje. Izdelujejo ga, da dobijo
vpogled v vizije prihodnjega razvoja. Vsak namreč vidi določene potenciale, tu pa se le-ti
združijo in podana je jasna vizija prihodnjega razvoja. Priloženi so tudi statistični podatki, ki
posameznim skupnostim pomagajo razumeti njihovo delo in tako opredelijo prihodnje želje
in cilje (Social Atlas 2010, 2010). Socialni atlas je orodje,s katerim prikazujemo izvedene
dejavnosti, pomaga pri razumevanju priložnosti, ranljivosti, pokaže pa nam tudi, kje bi lahko
učinkoviteje ukrepali. Vsebuje predstavitev območja, podatke o številu prebivalcev, velikosti
območja/naselja, demografskih značilnostih, gospodarski usmerjenosti območja, izobrazbi
prebivalstva, njihovi vključenosti v različne skupine, društva ter še informacije o prometni
dostopnosti in o potencialih na območju (Social Atlas 2012, 2012). Nekateri predstavijo ideje
in projekte, s katerimi so v določenem obdobju prispevali k izboljšanju kakovosti življenja na
podeželju (Sozialatlas Lungau, 2012). Lahko pa je predstavljen projekt v katerem sodelujejo
primeri iz posameznih držav. Predstavljene so ideje, izvajanje in izkušnje (Nourishing
Networks, 2006).
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3. METODE

V zaključni seminarski nalogi se dotikamo zelo kompleksne tematike, ki zahteva kombinirano
uporabo različnih metodoloških pristopov. V Sloveniji se pravkar zaključuje prvo programsko
obdobje (2007-2013), v katerem delujejo LAS, zato analize njihovega delovanja še niso bile
opravljene. Novost na tem področju je tudi socialni atlas, ki se ga v tujini poskusno že
poslužujejo.
Pri delu smo se posluževali tako kvantitativnih kot tudi kvalitativnih metod. Rezultate, do
katerih smo prišli s kvantitativnimi metodami (prebiranje literature, ureditev baze podatkov,
izris mrež) smo nato podkrepili z izvedenimi intervjuji in študijo primerov (kvalitativni
metodi). Zahtevno kombiniranje teh metod je vodilo do končnih rezultatov.
Prebiranje tuje in domače strokovne literature ter letnih poročil LAS. Ker je ta tematika še
neraziskana, še posebej v slovenskem prostoru, je bilo potrebno prebirati teoretska izhodišča
posameznih pojmov in procesov, ki se izvajajo na podeželju. O socialnem kapitalu in
mreženju sta veliko pisala avtorja Ray in Van der Ploeg s sodelavci. Van der Ploeg s sodelavci,
v delu Unfolding Webs: The Dynamics of Regional Rural Development, teorijo razvoja
podeželja prikazuje z modeli, ki omogočajo sistematičen pregled vsebine in lažje
razumevanje. Pri nas o socialnem kapitalu in povezovanju med akterji pišeta avtorici Černič
Istenič in Mavri, ki sta uporabili izraza vezivni in premostitveni socialni kapital, in tako sta
poslovenili angleška izraza bridging in bonding. Te tematike se dotika tudi avtorica v delu
Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja, kjer pa je v ospredju predvsem endogeni
razvoj podeželja. Pomemben vir informacij so predstavljala letna poročila LAS o projektih, saj
so omogočila vpogled v delovanje in aktivnost DRPSN. Seznanili smo se z vsemi izvedenimi
projekti. Pomemben vir predstavljajo tudi dokumenti: Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007-2013, Ustanovni akt Društva za razvoj podeželja med Snežnikom
in Nanosom, Razvojni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za
obdobje 2007-2013 itn., ki urejajo politiko razvoja podeželja.
Socialni atlas. Iz tuje literature smo črpali informacije tudi o obliki in vsebini socialnega
atlasa. Žal nismo prišli do literature, ki bi to metodo podrobneje opredeljevala. Na voljo pa
so izdelani primeri socialnih atlasov z različno vsebino. Gre za vrsto zapisa, v katerem je
predstavljeno prostorsko zamejeno območje, zbrane so informacije o dogajanju na
določenem območju v določenem časovnem obdobju. Ideje za socialni atlas so temeljile na
treh socialnih atlasih iz tujine. Prvi je avstrijski primer (»Sozialatlas Lungau: Ideen und
Projekte für ein besseres Zusammenleben«, iz leta 2012), ki se navezuje na regijo Lungau v
okolici Salzburga. Predstavlja ideje in projekte, ki vodijo v izboljšanje kakovosti skupnega
življenja na podeželju. Drugi primer prihaja iz Nizozemske (»Nourishing networks: Fourteen
lessons about creating sustainable food supply chains«). Ta primer združuje 14 projektov
proizvodnih verig hrane v sedmih evropskih državah. Vključeni projekti se nanašajo na
obdobje od začetka 90-ih let 20. stoletja, do leta 2005. Tretji primer pa izvira iz Združenega
kraljestva (»Social atlas 2012«). Gre za predstavitev okrožja Milton Keynes Council v
Združenem kraljestvu, s podatki o rodnosti, smrtnosti, kriminaliteti itn. na tem območju. Naš
socialni atlas se bo nanašal na območje treh občin, kjer deluje DRPSN. Poleg geografskega
orisa območja bodo predstavljeni tudi nekateri statistični podatki, sprva le nekateri primeri
izvedenih projektov ter analiza delovanja društva v prvih štirih letih. Interes DRPSN pa je, da
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s socialnim atlasom predstavimo LAS v celotnem programskem obdobju, zato bo njegova
izvedba mogoča šele po izteku programskega obdobja. Tako bo v socialni atlas vključeno
celotno obdobje in predstavljeni bodo vsi izvedeni projekti. Takšen zapis omogoča pregleden
oris LAS in njegovega delovanja v preteklem obdobju. Če je metoda primerna in uporabna za
prikaz delovanja LAS, v programskem obdobju 2007-2013, pa bo vidno šele ob njegovi
izdelavi in z uporabo.
Statistični podatki in obdelava podatkov. Za predstavitev območja in opredelitev socialnega
kapitala na proučevanem območju je bila potrebna uporaba statističnih podatkov. Podatke o
deležu gozda, kmetijski dejavnosti na območju, prebivalstvu smo pridobili iz Statističnega
Urada Republike Slovenije. Iz Registra dopolnilnih dejavnosti smo izvedeli s čim se ljudje na
podeželju ukvarjajo.
Problem se pojavi, ko so tovrstni podatki dostopni za različne
geografske enote, niso ažurirani in ne odražajo dejanskega stanja na območju, zato je
potrebna velika mera kritične presoje podatkov.
Izdelava baze podatkov. Najprej je bilo potrebno natančno prebiranje letnih izvedbenih
načrtov LAS in letnih poročil o delu. Sledil je analitični pregled vseh projektov. Ob prebiranju
smo izdelali podatkovno bazo, tj. vzporedne podatke o nosilcu projekta, sodelavcih, ciljih,
prednostnih nalogah, lokaciji itd. Tako smo iz celotnega opisa projekta izluščili uporabne
informacije in s tem je bila dosežena večja preglednost ter uporabnost podatkov. Kasneje je
bila ta baza podatkov izdelana še v obliki spletne baze podatkov. Izdelali smo program z
relacijsko bazo podatkov. Baza je bila normalizirana, in tako je bilo omogočeno da se noben
podatek ne ponovi, med seboj pa se podatki povezujejo. Izdelana je bila predvsem zaradi
lažje izdelave kasnejših analiz, in tabel za matrike, s katerimi smo izrisovali mreže. Spletna
baza podatkov je uporabna zaradi neomejene dostopnosti, preglednosti podatkov in
enostavnega rokovanja. Za dostop do spletne baze pa je nujen dostop do interneta, kar bi
lahko včasih oteževalo njeno uporabo. Dostopna je na spletu pod naslovom
(http://eva.herobo.com/), za dostop je potrebno uporabniško ime in geslo. Oblika zapisa
spletne baze podatkov je bila primerna za vnos v program UCINET Software, s katerim so bile
izvedene analize in izrisane mreže. V ta program smo vnašali izdelane tabele za matrike, na
podlagi tega pa je program izrisal mreže. Program je kot orodje zelo enostaven in koristen
ter nam da pregledne rezultate.
Izdelava analize delovanja LAS. Izvedli smo vmesno vrednotenje delovanja LAS. Celotno
programsko obdobje poteka med leti 2007 in 2013, v analizo pa smo vključili prva štiri leta
delovanja društva tj. od leta 2007 do leta 2011. Podatki za leto 2012 v času proučevanja še
niso bili pripravljeni, leto 2013 pa se še ni izteklo. Za analize je bil uporabljen program
UCINET Software, ki omogoča analize podatkov socialnih omrežij (Ucinet for …, 2002). Z njim
smo izrisali mreže, ki prikazujejo povezovanje posameznih akterjev. Za izdelavo mrež smo
potrebovali podatke o vrednosti projekta, nosilcih in sodelujočih partnerjih v projektu, o
prednostnih nalogah, številu projektov glede na posameznega akterja ipd. Ker pri projektih
sodeluje zelo veliko akterjev je bilo potrebno projekte združiti. Akterje smo združili v 12
skupin. Akterje smo združevali glede na njihov pravni status, ki smo ga ocenili na podlagi
naziva subjekta. Kot samostojne skupine nastopajo občine in DRPSN ostali akterji pa so
združeni v posamezne skupine.
·
·

DRPSN,
občina Pivka,
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

občina Postojna,
občina Ilirska Bistrica,
občina Hrpelje-Kozina,
občina Divača,
krajevne skupnosti - vključene so vse krajevne in vaške skupnosti, ki sodelujejo z LAS,
društva - vsa društva na območju,
javni zavodi - Zavod za gozdove, inštituti, obrtne zbornice, kmetijske pospeševalne
službe, RRA itn.,
podjetja - turistična agencija Autentica, Postojnska jama turizem,
šole - izobraževalne ustanove,
zasebniki - kmetje in samostojni podjetniki, ki sodelujejo z LAS,

Izrisane mreže nudijo grafično podobo, iz katere hitro razberemo odstopanja od povprečja.
Debelina črt med akterji nam omogoča sledenje povezav med akterji. Za poglobljeno
raziskavo medsebojnih odnosov pa samo mreža ni dovolj. Potrebne so dodatne analize, v
katerih so prikazane vrednosti projektov, število povezav, spreminjanje skozi navedena leta,
število projektov itd. Preglednice s tovrstnimi informacijami so priložene tudi v naši raziskavi
in nudijo poglobljeno razlago izrisane mreže. Pomanjkljivost metode oblikovanja mrež je v
tem, da se ob večjem številu sodelujočih subjektov (naših skupin), pri izrisu izgubi
preglednost. Ob množici šibkih povezav se izgubi preglednost močnih (glavnih) povezav. Do
te zagate je prišlo v našem primeru, kar pa smo rešili tako, da smo nekatere subjekte združili
v skupine. S tem je bila dosežena večja preglednost mrež.
Iz priložene slike modela izdelave mreže vidimo kateri podatki so bili uporabljeni in kakšen je
bil potek izdelave.
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Slika 4: Model izdelovanja mrež.

Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011, UCINET Software

Intervjuji. Na terenu so bili izvedeni intervjuji (5) z lokalnimi akterji, ki so sodelovali z LAS pri
posameznih projektih. Želeli smo pridobiti informacije o delovanju LAS, o medsebojnem
sodelovanju, o projektih in trajnosti le-teh. Intervjuvanci so se razlikovali po pravnem
statusu (občina, društvo, posamezniki), po intenzivnosti sodelovanj z LAS, po prednostnih
nalogah, ki so jih dosegali s svojimi projekti in po lokaciji izvedbe projektov. Večinoma so
intervjuji snemani in transkribirani. Prvi intervju je bil izveden na občini Pivka s
predstavnikom lokalnega razvojnega pospeševalnega centra (Glažar, 2013). Intervju se je
nanašal na državno ustanovo, ki je tudi soustanoviteljica društva ter ima lastni proračun.
Sledil je intervju s predstavnikom za stike z javnostjo pri Turističnem društvu Podgura
(Dobranič, 2013). Ostali trije intervjuji so bili opravljeni s zasebniki. Vključen je bil
vzpostavitelj kuharske učilnice na podeželju (Baša, 2013). Četrti intervju je bil izveden z vodjo
kmetijskega krožka (Urbančič, 2013). Zadnji intervju pa s kmetico, ki skupaj z družino vodi
kmetijo, izdeluje sir, skuto, jogurte, in tedensko svoje izdelke prodaja na kmetijski tržnici v
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Postojni ter občasno tudi v Ilirski Bistrici (Penko, 2013). Z intervjuji smo pridobili zelo veliko
informacij, ki jih je zaradi pomanjkanja objektivnosti težko vključiti v izdelane analize.
Pridobljene informacije smo raje prikazali z grafičnimi modeli.
Anketa. Za oblikovanje zaključkov smo uporabili tudi temeljne ugotovitve ankete, ki jo je v
maju 2013 izvedel LAS. Anketiranje je bilo opravljeno na terenu in preko spleta, skupaj pa so
pridobili 89 anket.
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4. LAS DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Z letom 2007 je na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica pričela delovati LAS
DRPSN. Njena ustanovitev je predstavljala priložnost za spodbujanje razvoja podeželja, za
aktivnejše vključevanje lokalnega prebivalstva in za povezovanje vseh treh občin.

4.1.

PROFIL OBMOČJA LAS

V politiki razvoja podeželja in programu LEADER se poudarja doseganje celovitega razvoja
podeželja na lokalni ravni ter raba lokalnih virov. To je moč doseči preko projektov in
različnih nalog, vendar je pri tem potrebno sodelovanje in delovanje lokalnih skupnosti. Vse
to je moč izpeljati ob vključevanju lokalnega prebivalstva.
Delovni prostor lokalnega prebivalstva na proučevanem območju je v kmetijstvu, gozdarstvu
in turizmu. Na območju deluje tudi več manjših podjetij. Iz podatkov za celotno Notranjskokraško regijo razberemo, da je delež kmetijskih površin v uporabi za leto 2010 znašal 15,3 %
celotne površine regije (Raba kmetijskih zemljišč …, 2010). Pri tem pa niso upoštevani trajni
travniki in pašniki, ki so na tem območju najbolj razširjeni, saj reliefne značilnosti ne
omogočajo intenzivnega poljedelstva. Kar 67,1 % kmetijskih gospodarstev se ukvarja z
živinorejo. Značilna pa je majhna in razdrobljena reja (3,9 GVŽ na družinsko kmetijo), kar
zadostuje predvsem za lastne potrebe (Glave velike živine …, 2010). Na tem območju se je v
zadnjem času povečala reja drobnice. Med leti 2000 in 2010 se je povečalo število živali za
skoraj 2000, in število kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s tem iz 217 na 223 (Število
živine …, 2010). Po podatkih SURS (za leto 2010) na območju teh treh občin deluje 1794
kmetijskih gospodarstev. V desetih letih se je število gospodarstev najbolj zmanjšalo v občini
Ilirska Bistrica, in sicer z 885 na 794. V občini Pivka pa je število kmetijskih gospodarstev malo
naraslo (Kmetijska gospodarstva …, 2000, 2010).
Bogati gozdovi, ki obkrožajo območje, so bili v preteklosti osnova za lociranje lesnopredelovalne industrije. Uspešna lesno-predelovalna podjetja so se z leti srečevala s krizami,
zaradi katerih jih je nekaj propadlo. Z lesom se ukvarja še nekaj mizarjev, manjših podjetij in
tudi kmetov, ki imajo gozdarsko dejavnost registrirano kot dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Po podatkih, pridobljenih iz Registra dopolnilnih dejavnosti, naj bi bilo na območju Upravne
enote Postojna in Ilirska Bistrica okrog 30 kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi, ki
se ukvarjajo tudi z gozdarstvom (Register dopolnilnih dejavnosti, 2011).
Kmetijstvo in gozdarstvo, ki sta bila nekoč prevladujoči gospodarski panogi, se danes izvajata
predvsem v obliki dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Le-te omogočajo kmetiji boljšo rabo
njenih proizvodnih zmogljivosti in delovne sile družinskih članov, omogočena je tudi raba
lokalnih virov (Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, e-uprava, 2013). Dopolnilne dejavnosti
omogočajo obstoj in razvoj manjših kmetij ter omogočajo pridobivanje dodatnega dohodka.
Z njihovo uvedbo se izboljšuje ekonomska moč kmetijskih gospodarstev in popestri se
ponudba na podeželju (Razvojni program podeželja, 2006). Na območju Upravne enote
Postojna in Ilirska Bistrica je registriranih veliko dopolnilni dejavnosti. Registrirane so na
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primer dejavnosti: predelava kmetijskih pridelkov, medu in dr., peka kruha in peciva,
opravljanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo, izobraževanje na
kmetijah, turizem na kmetiji-nastanitveni in gostinski del, izletniške kmetije itd. (Register
dopolnilnih dejavnosti, 2011). S kmetijo, ki ima registrirano dopolnilno dejavnostjo lahko LAS
aktivno sodeluje.
Za podeželje je pomembna tudi krepitev nekmetijskih dejavnosti. Za te še posebej skrbijo
regijske razvojne agencije. Na tem območju delujeta dve RRA Notranjsko-kraške regije in
RRA Južno Primorska. Njihova naloga je razvoj podjetništva in dvig izobrazbene ravni
prebivalstva. Zato prebivalcem in podjetnikom nudijo svetovanje, iščejo vire financiranja in
pomagajo jim oblikovati poslovno idejo (Gospodarstvo, RRA-NKR, 2013). Še posebej uspešna
je regijska štipendijska shema, ki izboljšuje stanje na področju izobraževanja in pripomore pri
zaposlovanju visoko izobraženega kadra v regiji (Štipendijska shema …, RRA NKR, 2013).
Mladi tako ostajajo v regiji in s tem se krepi socialni kapital.
Območje ima velik turistični potencial, ki je narekoval razvoj že v preteklosti. V zadnjem času
se turistično razvijata tudi občini Pivka in Ilirska Bistrica, ki sta imeli predvsem tranzitno
vlogo. Ker tu poteka pomembna turistična pot (Postojna-Rijeka), se je že v preteklosti veliko
ljudi ukvarjalo z oddajanjem sob. V zadnjem času pa se je turistična ponudba razširila z
novimi vsebinami (Premski grad, Muzej vojaške zgodovine, pivška presihajoča jezera in dr.).
Temu so sledile ustanovitve številnih turističnih in izletniških kmetij. Z njimi prebivalci
ohranjajo kmetijsko tradicijo in ob tem še tržijo svoje izdelke. Leta 2011 je bilo na tem
območju registriranih 13 izletniških kmetij, ki so ponujale gostinski del ali namestitve
(Register dopolnilnih dejavnosti, 2011).
Socialni kapital se krepi tudi z udejstvovanjem lokalnega prebivalstva v društvenih
dejavnostih. Na območju deluje veliko kulturnih, športnih, lovskih, turističnih, gasilskih in
drugih društev. Nekatera so bolj, druga manj aktivna. Prevladuje mnenje, da je treba
ljubiteljske dejavnosti še bolje podpirati. Le-te pripomorejo k večji motiviranosti, aktivnosti in
angažiranosti prebivalcev lokalne skupnosti (Razvojni program podeželja, 2006). Stroški
delovanja društev se povečujejo, občinski javni skladi imajo vse manj denarja, oteženo je
pridobivanje sponzorskih sredstev in zato se marsikatero društvo bori za obstanek. Tako se v
zadnjem času s projekti prijavljajo na razpise in močno sodelujejo z LAS.

4.2.

ORGANIZIRANOST LAS DRPSN

LAS DRPSN nastopa kot društvo, ki združuje člane iz celotnega območja. Glavna informacijska
točka deluje v Ilirski Bistrici, kjer je urejena pisarna društva v kateri deluje strokovni vodja
LAS. Strokovni vodja predstavlja LAS, njegove aktivnosti, projekte na območju LAS in tudi
zunaj njega. Sodeluje z občinami, RRA-NKR, delujočimi društvi, krajevnimi skupnostmi,
zasebniki in nosilci dopolnilnih dejavnosti na območju vseh treh občin. Organizira
izobraževanja, svetuje in pomaga lokalnim prebivalcem pri pripravi projektov (Ustanovni akt
…, 2007). Njegova naloga je, da čim bolj aktivno deluje na celotnem območju, saj na ta način
širi prepoznavnost LAS in seznanja ljudi o potencialih ter možnostih na podeželju. Da se v
aktivnosti vključuje celotno območje, delavnice organizirajo v vseh treh občinah. V
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ilirskobistriški občini delavnice potekajo v vasi Prem, v pivški občini v vasi Narin, na
Postojnskem pa so delavnice organizirane v vasi Bukovje (Društvo za razvoj …, 2008).
LAS omogoča lokalnim akterjem sodelovanje s projekti na vsakoletnih razpisih. Za prijavitelje
so organizirane delavnice in seminarji, kjer jim nudijo pomoč pri pripravi projektov. Ob
zaključku razpisa se vključi upravni odbor LAS, ki oblikuje kriterije in postopke za izbiro
projektov na koncu pa izbere projekte, ki se jih bo v nadaljevanju izvajalo.
Financiranje društva je organizirano v dveh delih. En del je predviden iz javnih sredstev
(lokalnih, državnih, evropskih), drugi del sredstev pa LAS pridobiva s pomočjo prijavljanja na
razne razpise, s trženjem lastnih storitev in iz drugih virov (na primer članarina; Društvo za
razvoj …, 2008).

4.3.

PROJEKTI IN PROJEKTNI SODELAVCI

V zaključni seminarski nalogi smo se osredotočili na projekte, ki so bili izvedeni v obdobju
2008 in 2011. Gre za vmesno vrednotenje v potekajočem programskem obdobju 2007-2013.
V obdobju od ustanovitve DRPSN leta 2007 pa do leta 2011, je bilo izvedenih 65 projektov.
Pri enem projektu, projekt Brkinska sadna cesta, je LAS DRPSN sodelovala z občino Divača in
občino Hrpelje-Kozina ter z LAS Kras in Brkini. Vsako leto je potekalo tudi sedem stalnih
projektov, ki so omogočali nemoteno delovanje društva. Nadzorni odbor, ki je odgovoren za
potrjevanje projektov je izbiral zelo različne projekte. Veliko projektov se je nanašalo na
obnovo vaških jeder, vzpostavitev tematskih poti, pospeševalo se je kmetijstvo in dopolnilne
dejavnosti, pripravljalo idejne zasnove kasnejše kmetijske tržnice, vzpostavljalo kmetijski
krožek, sodelovalo pri izvajanju različnih prireditev, vzpostavljene so bile lokalne televizije in
posodobljena oprema v kino dvorani.
V sklopu stalnih nalog društva se je uredilo spletno stran, ki služi kot sredstvo za informiranje
o delovanju društva. Stran je ažurirana in nudi informacije o projektih, delovanju društva,
razpisih itd. Pri informiranju se poslužujejo tudi objav v občinskih glasilih, prispevkov na
lokalnih in nacionalni televiziji ter radijih. Še posebej pa se predstavljajo z uspešnimi projekti,
pri katerih je društvo sodelovalo in jih celo usmerjalo.
Na podlagi izvedenih projektov smo sodelujoče lokalne akterje razdelili v štiri skupine. Kot
kriterij smo uporabili njihov pravni položaj. Z DRPSN so torej v obdobju 2004-2013 nastopali
naslednji štirje profili lokalnih akterjev: občine, civilna družba (društva), zasebniki
(samostojni podjetniki, posamezniki) in nosilci dopolnilnih dejavnosti. Ti štirje profili lokalnih
akterjev so bili upoštevani tudi pri metodi intervju. Intervju je bil izveden z najmanj enim
predstavnikom iz vsake skupine. Zanimal nas je njihov odnos z LAS DRPSN, kako jim je le-ta
pomagal, na kakšne težave so naleteli, ali so projekti trajni in kako je s pridobivanjem
partnerjev. Njihove odgovore smo prikazali s preglednico. Tako je omogočena lažja
primerjava med odgovori.

Preglednica 2: Povzetek izvedenih intervjujev
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Tog šolski sistem, ki ne sprejema
novosti; Težavno pridobivanje sredstev
(potrebno se je znova in znova
prijavljati na projekte in ob tem pa je
treba ohranjati inovativnost).

Ljudi izobraževati o kuhanju,
zdravi prehrani; predstaviti
pripravo novih jedi; ureditev
kuharske učilnice; pridobiti
finančno pomoč, da bi hitreje
uredili učilnico.

Mladim predstaviti
pridelovanje hrane na
ekološki način; ozaveščanje o
zdravi prehrani in kmetijski
tradiciji; ohranjanje kulturne
dediščine.

Ohranitev in širitev kmetije,
njene ponudbe; da bi lahko
napredovali osebno in v
ponudbi.

Pridobljeno sofinanciranje
projekta; oglaševanje delavnic
preko DRPSN in njihovih
sredstev komunikacije;
financiranje delavnic.;
spoznavanje novih ljudi in
nova partnerstva.

Pri pripravi projekta; posluh
za nove in inovativne ideje.

Pomoč pri promociji in
organizaciji tržnic; skupaj z
RRA-NKR pomoč pri pripravi
projektov; sofinanciranje,
spoznavanje novih ljudi, nova
partnerstva.

Ideja o ureditvi kuharske delavnice
na podeželju; idejo je predstavil
vodji LAS in pojavila se je možnost
sodelovanja.

Oblikovanje ideje: približati
kmetijstvo, živali mladim na
podeželju; iskanje virov financiranja;
predstavitev ideje strokovnemu
vodji LAS; pomoč LAS in RRA NKR

Z lastnimi siri sodelovanje na kmečki
tržnici; seznanitev z razpisom in
prijava na razpis.

Rihard
Baša

Tamara
Urbančič

zasebniki

nosilci
kmetija
dopolnilnih
Penko
dejavnosti

Nerazumevanje v lokalni skupnosti
(lokalne vladajoče politike); včasih
problem neodzivnosti na določene
razpisane tematike.

Ohranjanje kulturne,
etnološke dediščine na
podeželju.

Turistično
društvo
Podgura

civilna
družba
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Prednost, ker ni zapletene birokracije
je enostavno; moteče čakanje na
izplačilo pridobljenih sredstev, vendar
se temu prilagodiš.

Današnji trend domače hrane
pripomore k prodaji-->
pobude iz trgovin za njihove
izdelke, sodelovanje s šolo
(program PESCA)

Šole so v projektu videle
potencial; ravnatelji sami
prosijo za krožek na njihovi
šoli.

Odziv med mladimi presenetljiv; krožki
so zelo obiskani; izvajanje krožka se bo
nadaljevalo in sodelovalo bo še več
šol; sodelovanje z DRPSN v novih
projektih; sodelovanje pri promociji
društva.

Tedensko sodelujejo na kmetijski
tržnici, polnijo mlekomate;
sodelovanje z ostalimi ponudniki, s
šolami; tržnice so zelo obiskane.

Prepričati ljudi v sodelovanje
(bojijo se poraza in raje ne
tvegajo); zainteresirani so
tujci, npr. sodelovanje z
angleškim parom, ki živi v
Landolu).

Težave pri sodelovanju s
sosednjimi društvi.

Občina kot nosilec projektazagotavlja sredstva-->veliko
partnerjev. Naloga partnerjev
je izvedba, občina financira.
Občina kot partner v projektuje npr. lastnica nepremičnine v
kateri se izvaja projekt

pridobivanje partnerjev

Projekt je inovativen; dodajalo se bo
nove vsebine, to bo pripeljalo do novih
partnerstev in v vnovična sodelovanja
z DRPSN; sodelovanje pri promociji
DRPSN in z ostalimi akterji na
podeželju.

Ostal bo kozolec, tematska pot,
etnološka zbirka; vprašanje
vzdrževanja (problem vzdrževanja
kozolca, ni zainteresiranih ljudi);
težave z izvedbo prireditev; vprašljiva
prihodnost društva in partnerstva z
lokalno akcijsko skupino.

LAS DRPSN kot organ, preko
katerega poteka
sofinanciranja pri projektih.
TD Podgura nastopa
predvsem kot izvajalec del.

Težave v društvu; nezainteresiranost
ljudi in pomanjkanje mladih, ki bi
prevzeli vodenje, prinesli nove ideje in
bi v društvu delovali; velik problem
imajo ženske, ki nastopajo kot
predsednice društva-->moški jih ne
spoštujejo (»…kaj nam bo baba
komandirala…«); slabo povezovanje s
sosednjimi turističnimi društvi.

Občina jih je seznanila z LAS in
razpisom; pomagala je pri pripravi
projekta; kasneje so stik navezali z
DRPSN; občina še vedno pomaga pri
iskanju virov financiranja in
spodbujanju.

Postopek sprejemanja in priprave
projektov je enostaven; ni težav.

občina
Pivka

trajnost partnerstev

Dokler bo omogočeno sofinanciranje
bodo partnerstva in projekti živeli.
Investicijski projekti so bolj enkratnega
značaja, kasneje se vanje vlaga
vsebinski značaj, ki ima trajnostni
vidik.

občina

S projekti sodelovati na
razpisih za sofinanciranje iz
programa LEADER; da bi
pripomogli k razvoju občine,
spodbudili domačine k
sodelovanju in črpanju
sredstev.

Preko LAS občina zaprosi za
sredstva iz programa LEADER,
zaprosi za manjše projekte za
katere iz drugih virov ne
morejo dobiti sofinanciranja.

težave

Pobuda iz MKGP o ustanovitvi LAS za črpanje sredstev iz programa
LEADER; občine Pivka, Postojna in
Ilirska Bistrica so leta 2007ustanovile
LAS; ga delno financirajo.
Upravičene so do določene višine
sredstev, glede na delež pri
ustanovitvi društva.

zastavljeni cilji

pomoč LAS

pot do sodelovanja z LAS

skupine
konkretni
akterjev na
primer
podeželju

Vir podatkov: Baša, 2013; Dobranič, 2013; Glažar, 2013; Penko, 2013; Urbančič, 2013

Kot prednost sodelovanja z LAS so intervjuvanci izpostavili enostaven postopek prijavljanja
na razpis. Potrebno naj bi bilo manj dokumentacije kot pri drugih razpisih. LAS pa poskrbi
tudi za izobraževanje prijaviteljev. Organizira delavnice in seminarje ter nudi pomoč pri
pripravi projektov.
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5. VREDNOTENJE DELOVANJA LAS

Analiza delovanja LAS je bila izdelana s kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod.
Kombiniranje dveh različnih metod delo sicer otežuje, ob tem pa omogoča preverjanje in
primerjanje rezultatov med seboj. Najprej je bilo analizirano število projektov v posamezne
letu, sledilo je vrednotenje finančnih okvirov projektov. Ugotavljalo se je povezave med
akterji in sledil je še pregled glede na prednostne naloge. Na koncu pa je v obliki modela
predstavljeno še vrednotenje delovanja LAS na podlagi izvedenih intervjujev.

5.1.

PROJEKTNA AKTIVNOST

V štirih letih je bilo izvedenih 65 projektov, 7 stalnih projektov pa se je vsako leto ponavljalo.
Število projektov se je med leti spreminjalo. Leta 2008, v prvem letu izvajanja projektov, je
bilo izvedenih 8 projektov. V naslednjem letu 20, nato leta 2010 16 projektov. Največ, kar 21
projektov, pa je bilo izvedenih leta 2011. V celotnem obdobju so največkrat kot nosilec
nastopale občine (Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna). Veliko število projektov lahko pripišemo
tudi DRPSN, ki je bil kot nosilec še posebej aktiven v prvem letu ob vzpostavljanju LAS.
Velikokrat pa sta v tem obdobju kot nosilec nastopali skupini, ki združujeta zasebnike in
društva.

Preglednica 3: Število projektov po letih.
NOSILEC PROJEKTA

DRPSN

2008

2009

5

društva

2010

SKUPAJ

2011

2

2

2

11

3

3

1

7

javni zavodi

1

1

2

4

krajevne skupnosti

1

3

2

6

občine

1

7

5

podjetja

1

1

zasebniki
8

27
1

1

šole

SKUPAJ

14

3

1

4

8

20

16

21

65

Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011
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Ob pregledu števila izvedenih projektov za posameznega akterja po letih, lahko sledimo
trendu spreminjanja projektne aktivnosti med akterji. V prvem letu je največkrat nastopal
DRPSN. V prvem letu delovanja LAS je bila njegova naloga predvsem promocija društva in
podeželja, organizacija LAS in animiranje lokalne skupnosti. Leta 2009 so prednjačile občine,
ki so že intenzivneje začele izkoriščati nov vir financiranja, zaradi česar so ustanovile LAS. Ob
tem so sodelovale z društvi in krajevnimi skupnostmi, ki so pomagali pri izvedbi projekta. S
projekti so nato nastopila še društva, zasebniki in krajevne skupnosti. Sledilo je leto, ko se je
število projektov rahlo zmanjšalo, še vedno pa so bile občine nosilke večine projektov. Leta
2011 se je ob povečanju števila projektov zmanjšalo število vključenih nosilcev. Izmed osmih
nosilcev so le štirje nastopali v vlogi nosilcev projektov. Močno so prevladale občine, ki so
bile nosilke kar 14 projektov od skupnih 21. Povečalo pa se je še število projektov, kjer so
kot nosilci nastopali zasebniki.
DRPSN začetno vlogo pomembnega nosilca, skozi leta nadomesti z vlogo sodelavca v
projektu. Vse skozi se je močno krepila vloga občin, kljub temu da smo sprva pričakovali, da
je vpliv javnih ustanov največji v začetnih letih. Kljub temu pa je vse več pobud začelo
prihajati iz strani drugih lokalnih akterjev, ki je vključevalo lokalno prebivalstvo. S tem je bil
dosežen cilj programa LEADER, ki poudarja vse večjo angažiranost lokalne skupnosti. Ob
spremljanju projektne aktivnosti smo ugotovili, da so najbolj aktivne občine. Večje število
projektov pa si lahko privoščijo zaradi lastnega proračuna in tako lahko vložijo več sredstev.

5.2.

FINANČNI OKVIRI PROJEKTOV

Prva mreža (Slika 5) temelji na vrednosti projektov. Nosilci in sodelujoči akterji se povezujejo,
debelina črt pa odraža vsoto vrednosti projektov. V priloženi preglednici so podane vrednosti
za posamezno skupino, ko nastopa kot sodelujoči partner in kot nosilec projekta.
V izrisani mreži izstopajo občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter DRPSN. Debelina črte je
pri teh subjektih najdebelejša, kar pomeni da so te tri občine upravljale z največ denarja. Vse
tri so najmočneje sodelovale z DRPSN, preko katerega črpajo evropska sredstva, do katerih
so upravičene zaradi izbranih projektov. Z ostalimi akterji pa so sodelovale manj. Najbolj
razpredeno mrežo ima občina Postojna, ki je veliko sodelovala še z zasebniki, krajevnimi
skupnostmi in različnimi društvi. DRPSN kot nosilec projektov je sodeloval z vsemi ostalimi
sodelujočimi akterji. Glede na povezave je večkrat sodeloval z občino Ilirska Bistrica in
različnimi društvi. Pri projektih, kjer so kot nosilci nastopali zasebniki, so le-ti sodelovali
predvsem z DRPSN.

Slika 5: Mreženje glede na vsoto vrednosti projektov.
Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011, UCINET Software
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DRPSN je v vlogi nosilca projektov sodeloval pri projektih v skupni vrednosti 239.896,78 €,
kot sodelujoči akter pa v vrednosti 1.359.813,24 € (Preglednica 4). Glede na vrednosti močno
izstopa tudi občina Postojna, ki je kot nosilec sodelovala pri najvišji skupni vrednosti
projektov (z 929.067,00 €). Kot sodelujoči partner pa je sodelovala pri projektih, ki so v
skupni vrednosti znašali 43.819,14 €. Občina ima visok proračun in lahko nastopa s številnimi
in dražjimi projekti. Po vrednosti ji nato sledita občini Ilirska Bistrica in Pivka.
Na podlagi podatkov o vrednosti projektov po posameznih letih ugotovimo da je DRPSN v
začetnem letu 2008 imel kot nosilec največjo vsoto projektov (155.500,00 €), za tretjino
manjša pa je bila vsota projektov, ko je nastopal kot sodelavec. To pomeni, da je bil LAS v
prvem letu najbolj aktiven, njegova naloga je bila vzpostavitev društva, promocija in
spodbujanje akterjev k sodelovanju. Podatek za leto 2011, ko je vsota DRPSN kot nosilca
znašala 43.461,78 €, kot sodelujočega pa 582.167,00 €, pa nam pove da se je naloga DRPSN
spremenila, saj nastopa predvsem kot sodelavec pri projektu.
Na podlagi spremljanja finančnega okvira projektov ugotovimo, da se je močno spremenil
položaj zasebnikov. Kot nosilec projektov so nastopili leta 2009, s skupno vrednostjo
projektov 95.664 €, leta 2011 pa je ta vrednost narasla na 157.204 €. Vloga zasebnikov je
naraščala in sodelovati so začeli z višjimi projekti. DRPSN tako ni več glavni oblikovalec
projektov, vse več idej in zamisli prihaja od drugih akterjev, ki jim sodelovanje z društvom
predstavlja priložnost za hitrejšo uresničitev idej. Vse bolj se uresničuje namen programa
LEADER, da prihajajo ideje in pobude s strani lokalnega prebivalstva, LAS pa pri tem nudi
strokovno pomoč.
Iz preglednice 5 pa lahko preberemo tudi delež vložka nosilnih akterjev po posameznih letih.
Tako dobimo podatek, da je občina Postojna kot nosilec projektov z največjo skupno
vrednostjo pri projektih v štirih letih sodelovala le z 22 % deležem lastnih sredstev. Drugi dve
občini, Pivka in Ilirska Bistrica, sta prispevali v štirih letih 52 % lastnih sredstev. Razlog za tako
visoko razliko je po našem mnenju v tem, da so bili projekti postojnske občine upravičeni do
višjega procenta sofinanciranja. Izvajali so številčno manj projektov, ki pa so imeli višjo
vrednost ter višji delež sofinanciranja. Mogoče je, da so njihovi projekti bolj dovršeni in
zanimivi, ter prispevajo več k razvoju podeželja, ob tem pa so njihovi projekti upravičeni do
višjega deleža sofinanciranja.
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4.095,89

85.620,89

11.620,89

občina Hrpelje Kozina

občina Ilirska Bistrica

občina Pivka

SKUPAJ

69.156,33

3.000,00

2.400,00

5.400,00

2.580,00

58.192,00

3.413,14

6.000,00

3.413,14

9.413,14

3.413,14

15.413,14

3.413,14

13.713,14

nosilec-javni
zavodi

125.755,00

19.111,00

10.260,00

24.832,80

25.905,60

12.952,80

32.692,80

nosileckrajevne
skupnosti

Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011

239.896,78

9.354,80

13.595,98

šole

zasebniki

16.992,89

podjetja

7.525,00

4.095,89

občina Divača

občina Postojna

6.000,00

krajevne skupnosti

22.259,89

javni zavodi

3.000,00

13.371,17

58.734,67

Društva

nosilec-Društva

39.405,17

nosilec-DRPSN

DRPSN

SODELUJOČI

Preglednica 4: Vsota projektov po posameznem subjektu.
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15.533,36

6.213,34

3.106,67

3.106,67

3.106,67

nosilecpodjetja

78.000,00

78.000,00

nosilec-šole

264.784,00

9.000,00

5.808,00

249.976,00

nosileczasebniki

448.423,00

8.370,00

8.370,00

44.390,00

25.300,00

3.750,00

358.243,00

nosilec-občina
Ilirska Bistrica

212.021,71

13.860,00

198.161,71

nosilec-občina
Pivka

SKUPAJ

207.200,03

25.702,66

19.392,89

43.819,14

42.244,03

113.866,83

4.095,89

4.095,89

234.504,75

94.985,30

291.108,52

929.067,00 2.440.829,18

179.218,75

184.114,75

179.218,75

386.514,75 1.359.813,24

nosilec-občina
Postojna

kazalec

43%

29.848,15

69.156,33

29%

5.075,00

17.400,00

39%

8.852,00

22.614,00

55%

15.921,15

29.142,33

nosilecdruštva

52%

30.264,00

58.192,00

51%

8.300,00

16.300,00

33%

3.964,00

11.892,00

60%

18.000,00

30.000,00

nosilec-javni
zavodi

Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011

48%

114.636,86

Prispevek nosilca

Delež prispevka nosilca

239.896,78

75%

32.486,86

43.461,78

42%

9.410,00

22.560,00

41%

7.540,00

18.375,00

42%

65.200,00

155.500,00

nosilec-DRPSN

Vrednost projektov

Delež prispevka nosilca

Prispevek nosilca

2011 Vrednost projektov

Delež prispevka nosilca

Prispevek nosilca

2010 Vrednost projektov

Delež prispevka nosilca

Prispevek nosilca

2009 Vrednost projektov

Delež prispevka nosilca

Prispevek nosilca

2008 Vrednost projektov

SKUPAJ

LETO
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41%

51.897,00

125.755,00

42%

6.962,00

16.711,00

42%

32.935,00

79.044,00

40%

12.000,00

30.000,00

nosileckrajevne
skupnosti

36%

5.588,80

15.533,36

36%

5.588,80

15.533,36

nosilecpodjetja

43%

67.031,00

157.504,00

42%

4.840,00

11.616,00

35%

33.388,00

95.664,00

nosileczasebniki

36%

40%

27.940,00 105.259,00

78.000,00 264.784,00

36%

27.940,00

78.000,00

nosilec-šole

52%

232.629,51

448.423,00

67%

98.879,51

146.943,00

40%

78.800,00

198.000,00

61%

38.950,00

63.480,00

40%

16.000,00

40.000,00

nosilec-občina
Ilirska Bistrica

Preglednica 5: Podatki o skupni vrednosti projektov, glede na posameznega nosilca in njegov prispevek k projektom.

52%

110.859,90

212.021,71

71%

59.938,00

84.620,00

45%

31.300,00

69.687,00

34%

19.621,90

57.714,71

nosilec-občina
Pivka

22%

201.109,00

929.067,00

70%

142.630,00

202.400,00

8%

58.479,00

726.667,00

nosilec-občina
Postojna

37%

910.032,22

2.440.829,18

62%

406.040,37

652.328,78

41%

176.404,00

435.488,00

20%

216.387,85

1.097.512,40

44%

111.200,00

255.500,00

SKUPAJ

5.3.

POVEZAVE MED AKTERJI

Ugotavljali smo tudi število povezav, saj nam ta vidik podaja informacije o tem, kdo s kom
večkrat sodeluje. Že iz izrisane mreže lahko razberemo, da izstopa DRPSN (Slika 6). Kot
nosilec je največ sodeloval z javnimi zavodi, društvi, šolami, občinami (Postojna, Pivka, Ilirska
Bistrica)in zasebniki. V vlogi nosilca je imel 72 povezav. Največ povezav je imel tudi v vlogi
sodelavca (50), kjer je sodeloval z vsemi akterji, še posebej z občinami, zasebniki in društvi.
DRPSN je bil v vseh štirih letih najbolj dejaven pri vključevanju v projekte. LAS nastopa kot
organ na podeželju, preko katerega v regijo prihajajo sredstva iz programa LEADER, tako je
prisoten pri vseh projektih.
Izstopa povezava med občino Pivka in DRPSN, ki je 11-krat sodelovala z DRPSN. Zanimivo pa
je, da pri mreži, ki prikazuje finančni okvir projektov (Slika 5) takšnega izstopanja ni zaznati.
Zaradi manjše vrednosti njenih projektov, pri mreži (Slika 5) občina Pivka ne izstopa. Občina
je torej sodelovala z več projekti, ki pa so bili manjših vrednosti.
Izstopa tudi občina Ilirska Bistrica, ki ima veliko število povezav s krajevnimi skupnostmi. Ta
številka je večja, ker sodeluje s številnimi naselji in njihovimi kajevnimi skupnostmi, mi pa vse
te vodimo pod skupnim imenom »krajevne skupnosti«. Točne številke povezav, ki nam
nudijo še natančnejši vpogled v število povezav, so vidne v preglednici 6.

Slika 6: Mreženje na podlagi števila povezav med akterji.
Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011, UCINET Software
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30

1

6

5

4

5

občina Hrpelje Kozina

občina Ilirska Bistrica

občina Pivka

občina Postojna

podjetja

72

SKUPAJ

17

1

1

2

1

2

1

2

3

2

4

2

4

20

nosilec-javni
zavodi

Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011

6

zasebniki

12

1

občina Divača

šole

2

krajevne skupnosti

16

javni zavodi

1

4

14

Društva

nosilecdruštva

7

nosilec-DRPSN

DRPSN

SODELUJOČI

Preglednica 6: Število povezav med akterji.
nosileckrajevne
skupnosti

16

3

2

3

2

1

5
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nosilecpodjetja

5

2

1

1

1

1

1

nosilec-šole

1

1

8
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nosileczasebniki

21

1

1

8

4

1

6

nosilec-občina
Ilirska Bistrica

13

2
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nosilec-občina
Pivka
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2

3

2

7

nosilec-občina
Postojna
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13
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6
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1

1

13
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SKUPAJ

5.4.

PREDNOSTNE NALOGE

Za analizo preteklega delovanja je pomemben še pregled prednostnih nalog. Prednostne
naloge in njihove oznake so predstavljene v preglednici 7.
Izdelana mreža (Slika 8), ki prikazuje prednostne naloge in nosilca, nam pokaže, katere
prednostne naloge so bile v ospredju pri projektih posameznih nosilcev. Medtem ko so bili
nekateri nosilci usmerjeni v eno prednostno nalogo, na primer podjetja, ki so sledila
prednostnim nalogam povečanje razovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe (3.1.),
turistična infrastruktura (3.2.) in upravljanje ter marketing turistične destinacije (3.3.), je
DRPSN, pa tudi občine, sledil večini prednostnih nalog. To pomeni, da je sodeloval v zelo
različnih projektih. Njihovi cilji niso bili tako ozko usmerjeni, kot so cilji npr. zasebnikov in
podjetij, ki se ukvarjajo z eno dejavnostjo in na tej gradijo. V našem primeru izstopa skupina
»zasebniki«, ki sledi številnim prednostnim nalogam. Do tega prihaja zaradi združenosti v
skupino, v kateri delujejo zasebniki z zelo različnimi cilji in dejavnostmi. Iz slike 7 vidimo
katere prednostne naloge so bile v ospredju v posameznih letih. V začetnem letu 2008 so se
projekti nanašali predvsem na povečanje prepoznavnosti območja (2.1.) in poudarjali so
povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistilčne ponudbe (3.1.). Leta 2009 so projekti sledili
večini prednostnih nalog, v ospredju pa je bil še vedno turizem z nalogo 3.1.. Veliko
projektov je sledilo izboljšanju kakovosti življenja na podeželju (4.3.). Leta 2010 se ob
povečanju števila projektov poveča število pri posamezni prednostni nalogi. Poleg skrbi za
kakovost življenja na podeželju, se zopet več ukvarjajo s promocijo in povečanjem
prepoznavnosti. V letu 2011 pa so projekti sledili vsem prednostnim nalogam. Daleč
največkrat je bila izbrana naloga izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (4.3.). Veliko
projektov se je ukvarjalo z razvojem nekmetijskih dejavnosti na podeželju (4.2.), s projekti so
skbeli za prepoznavnost območja (2.1.), vzpostavljali so podjetniško infrastrukturo (4.1.),
povečevali so raznovrstnost in kakovost turistične ponudbe (3.1.) ter skrbeli za vseživljensko
učenje in za krepitev človeškega potenciala (7.1.).
V štirih letih pa so največkrat sledili prednostni nalogi 4.3., s katero so hoteli izboljšati
kakovost življenja na podeželju. Večkrat so projekti sledili nalogi povečanje prepoznavnosti
območja (2.1.) in povečanju raznovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe (3.1.).
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Slika 7: Izvedeni projekti v LAS glede na prednostne naloge, med leti 2008 in 2011.
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Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011

Slika 8: Prikaz prednostnih nalog po posameznih nosilcih projektov.
Vir podatkov: LIN 2008, LIN 2009, LIN 2010, NIP 2011, UCINET Software
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Preglednica 7: Struktura programov in prednostnih nalog ter aktivnosti.
program

prednostne naloge

aktivnosti

1. ORGANIZIRANOST ZA RAZVOJ
PODEŽELJA

1.1. Delovanje LAS (vodenje LAS),
pridobivanje strokovnih znanj in animacija
območja; 1.2. Izvajanje lokalne razvojne
strategije; 1.3. Spodbujanje medregijskega
in čezmejnega sodelovanja

1. Dogovor o oblikovanju partnerstva za razvoj območja
v obliki Pisma o nameri-1.faza; 2. Vzpostavitev LAS in
zasnovati projekte LAS-2.faza; 3. Spodbujanje in
usposodobitev prebivalstva ter partnerjev LAS za aktivno
izvajanje lokalnih razvojnih strategij

2. IDENTITETA, SKUPNO
TRŽENJE IN PROMOCIJA
PODEŽELJA

2.1. Povečanje prpoznavnosti območja;
2.2. Skupno trženje z uporabo novih znanj,
izkušenj, in tehnologij

1. Identiteta in podoba ter zasnova sistema blagovnih
znamk območja ter izvedba obstoječih in predvidenih
projektov; 2. Tipični izdelki in zaščitne znamke
kmetijskih proizvodov; 3. Organiziran nastop na trgu in
zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje
kmetijskih pridelkov; 4. Izdelati model razvoja ekoobmočja/regije

3. TURIZEM

3.1. Povečanje raznovrstnosti in kakovosti
turistične ponudbe, tematske poti; 3.2.
Turistična infrastruktura; 3.3. Upravljanje
in marketing turistične destinacije

1. Po tematskih poteh Krasa in Brkinov (delovni naziv);
2. Turistična signalizacija in vzpostavitev ostale
turistične infrastrukture ter izvedba obstoječih in
predvidenih projektov; 3. Upravljanje in trženje
turistične destinacije; 4. Namestitvene kapacitete in
druga ponudba, vzpostavitev turističnih središč

4. SPODBUJANJE
DIVERZIFIKACIJE IN
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU

4.1. Vzpostavitev podjetniške
infrastrukture; 4.2. Razvoj nekmetijskih
dejavnosti na podeželju; 4.3. Izboljšanje
kakovosti življenja na podeželju

1. obnova in trženje naravne in kulturne dediščine za
turistične namene; 2. obnova in razvoj vasi; 3. Razvoj
domače obrti in storitvenih dejavnosti na kmetijah; 4.
Razvoj novih izdelkov in storitev na podeželju

5. KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI

5.1. Konkurenčnost kmetijstva in
gozdarstva; 5.2. Ohranjanje kulturne
krajine in varovanje okolja

1. Pospeševanje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti; 2.
Pospešiti razvoj (eko) turizma na kmetijah, tako
stacionarnega kot izletniškega; 3. Razvoj ekološkega
kmetijstva, sadjarstva; 4. Natura 2000 kot razvojna
priložnost

6. OHRANJANJE IN VAROVANJE,
UREJANJE OKOLJA PODEŽELJA

6.1. Izboljšanje in razvoj infrastrukture na
podeželju

1. Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na podeželju
kot osnova razvoja (ceste, IKT, itd.) in skupen nastop
(občin) na razpisih

7. SPODBUJANJE ČLOVEŠKIH
VIROV NA PODEŽELJU

7.1. Vseživljenjsko učenje, krepitev
človeškega potenciala (posodobitev raznih
vrst izobrazbe); 7.2. Spodbujanje
ustvarjalnosti in podjetništva ter
zaposlitvenih možnosti na podeželju

1. (Specifično) Usposabljanje, izobraževanje,
informiranje, svetovanje na podeželju; 2. Spodbujanje
ustvarjalnosti in podjetništva ter zaposlitvenih možnosti
na podeželju, širjenje znanstvenih dosežkov in
inovativnih praks na podeželje

Vir: Lokalna razvojna …, 2008
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5.5.

GRAFIČNI MODEL MREŽENJA AKTERJEV LAS

Podatke, ki so bili pridobljeni z intervjuji, je zelo težko vključiti v izdelane mreže in
preglednice ter jih tako objektivizirati. Informacije, ki temeljijo predvsem na izkušnjah
posameznih lokalnih akterjev in njihovem subjektivnem ocenjevanju trajnosti partnerstev je
primerneje predstaviti z grafičnim modelom. V komentar pa smo vključili, še nekaj
informacij, ki so bile pridobljene s pomočjo izvedene ankete o delovanju in poznavanju LAS,
ki jo je v maju 2013 izvedel LAS DRPSN.

Slika 9: Prikaz pretoka informacij, financiranja in projektnega sodelovanja na podeželju.

Vir podatkov: Baša, 2013; Dobranič, 2013; Glažar, 2013; Penko, 2013; Urbančič, 2013

Na podeželju se DRPSN z izvedenimi projekti povezuje predvsem s štirimi profili lokalnih
akterjev. To so občine, med katerimi so najbolj zastopane občine Postojna, Ilirska Bistrica in
36

Pivka, civilna družba z delujočimi društvi, zasebniki, ki so individualni nosilci projektov in še
nosilci dopolnilnih dejavnosti. Akterji se med seboj razlikujejo po pravnem statusu, razlike so
tudi v vsebinah projektov in ciljih.
Lokalni akterji sodelujejo na razpisih, da pridobijo denarno pomoč iz programa LEADER.
Pridobitev sredstev jim omogoča hitrejšo izvedbo ideje. Izvajanje ideje in vzpostavljanje
povezav na podeželju pa potem prispeva k razvoju podeželja. Financiranje tega sistema
poteka s pomočjo državnih ustanov (občine in MKGP), ki delno financirajo delovanje društva.
Večji del denarja pa prihaja iz programa LEADER oziroma EKSRP, ki skrbi za delovanje društva
in za izvajanje projektov.
Pretok informacij med akterji prikazujejo puščice, ki nakazujejo tudi smeri med akterji (Slika
9). LAS DRPSN nastopa kot križišče vseh vezi. Sodeluje z vsemi lokalnimi akterji ter z
delujočimi javnimi ustanovami na podeželju.
Občine, kot javne ustanove z lastnim proračunom, z DRPSN večkrat sodelujejo. Prijavljajo
veliko število projektov, ki pa so tudi dražji od projektov ostalih akterjev. Njihova prednost je
v organizaciji, imajo kader, ki bo projekt zagotovo speljal. S pomanjkanjem kadra pa se
srečuje civilna družba. Težavo imajo z nezainteresiranostjo med člani. Člani svoje delo
opravljajo prostovoljno in brezplačno, tako s časom v tem ne vidijo več interesa. Največkrat
sodelujejo le kot sodelavci v projektih, pri čemer je potreben manjši vložek lastnih sredstev
in potrebna je tudi manjša aktivnost članov. Tako sodelujejo predvsem z občinami, ki jim
poleg svetovanja nudi tudi finančno pomoč. V tem primeru je DRPSN za civilno družbo le
posrednik, preko katerega poteka financiranje iz EU. Strokovni vodja meni, da do takšnih
primerov prihaja tudi zaradi manjše prisotnosti LAS in njegove vodje na območju delujoče
civilne družbe (društva).
Na podlagi izrisanih puščic vidimo, da je živa izmenjava informacij med DRPSN in zasebniki
ter nosilci dopolnilnih dejavnosti. Na podlagi intervjujev ugotavljamo, da se te vezi ohranjajo
tudi po izvedenem projektu, saj zasebniki in nosilci dopolnilnih dejavnosti prijavljajo nove
projekte, sodelujejo pri promociji društva ter se tudi med seboj povezujejo. Ti dve skupini se
aktivneje povezujeta tudi z javnimi ustanovami na podeželju. Njihova angažiranost je večja
kot pri civilni družbi, saj se z večanjem mreže sodelovanja krepi njihov položaj in veča se
finančni dobiček.
Iz modela pa izstopa dejstvo, da med posameznimi lokalnimi akterji skoraj ni povezovanja.
Sodelujeta občina in civilna družba, ter sodelujejo zasebniki in nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Ni pa vzpostavljenega močnega mreženja. Zasebniki opozarjajo na nezainteresiranost
predstavnikov občine za sodelovanje. Ta težava je bila izpostavljena tudi v anketi DRPSN, kjer
se občinam očita, da imajo premalo interesa za razvoj podeželja.
Pomanjkanje aktivnega povezovanja med akterji je težava, ki jo bo potrebno v prihodnjem
programskem obdobju reševati. V anketi je kot rešitev izpostavljeno še aktivnejše delovanje
na podeželju. Potencial vidijo v organiziranju delavnic, seminarjev, poudarjanju prodaje in
trženja kmečkih izdelkov, ter v spodbujanju mladih. Zato predlagajo tudi novosti pri sredstvih
informiranja, kjer bi preko sodobnih sredstev informiranja (Facebook, Twiter in dr.) DRPSN
predstavili tudi mladim.
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V naslednjem programskem obdobju pa je potrebno več pozornosti posvetiti tudi gozdu in
lesu. Kljub poudarjanju rabe lokalnih virov, se je gozda in lesa dotikal le en projekt (prireditev
Gozdar-kmet). To je potencial, ki pa v tem prostoru še ni izkoriščen.

38

6. SKLEP

Krepitev socialnih vezi se vse bolj vrača v naš vsakdan. Poudarja se sodelovanje, obsoja se
individualizem in spodbuja se medsebojno pomoč. Te vrednote skuša uresničevati tudi
lokalna akcijska skupina (LAS), ki skrbi za razvoj podeželja. Spodbuja lokalno prebivalstvo k
sodelovanju v projektih, k ohranjanju kmetijske tradicije, k oblikovanju inovativnih idej, ki
bodo pripomogle k razvoju domačega okolja. Poudarja uporabo lastnih virov, pomaga in
svetuje pri oblikovanju projektov. S primeri dobrih praks pa nam skuša pokazati, da so
priložnosti lahko tudi v domačem okolju.
Preko LAS poteka sodelovanje med različnimi akterji. Med javnimi ustanovami, civilno
družbo, zasebniki in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. V prvih letih se je sodelovanje
izvajalo predvsem med DRPSN in javnimi ustanovami, saj se je mreža šele vzpostavljala. Ko
pa je bila oblikovana podstat se je povezovanje širilo. Vključevali so se nosilci dopolnilnih
dejavnosti, civilna družba, po nastopu gospodarske krize, pa vse pogosteje tudi zasebniki.
Ideje in pobude so začele prihajati iz strani lokalnega prebivalstva. Poleg civilne družbe in
posameznikov pa je še vedno močno prisotna lokalna skupnost (občine). Le-te nastopajo s
številnimi projekti, ki se na podlagi vrednosti močno razlikujejo od drugih. Med projekti
občin se vidijo razlike v vrednosti projektov in v višini njihovega prispevka. Prav to dejstvo
spodbuja vnovične raziskave. Kljub vzpostavljeni gosti mreži povezav, pa je v prihodnjem
obdobju potrebno graditi na povezovanju med posameznimi akterji. Še posebej med
zasebniki in nosilci dopolnilnih dejavnosti ter civilno družbo.
LAS na območju zastopa strokovni vodja, ki svoj poklic opravlja profesionalno. Pomaga
zainteresiranim pri pripravi projektov, spodbuja posameznike k sodelovanju, predstavlja LAS
in njegove uspešne projekte, pomaga pri oblikovanju idej ter vzpostavlja nova partnerstva.
Strokovni vodja s svojo aktivnostjo in vnemo močno pripomore k aktivnejšemu delovanju
LAS. Kljub aktivni prisotnosti na celotnem območju, so vezi v nekaterih območjih manj
razpredene in tako ne pride do direktnega povezovanja med akterjem in LAS. Kot vmesni
člen posežejo lokalne skupnosti oziroma javne ustanove. Z leti naj bi to rešili z
vzpostavljanjem informacijskih točk, potrebna pa bi bila tudi zaposlitev dodatnega človeka, ki
bi razbremenil strokovnega vodjo. Le-ta bi ob morebitni odsotnosti strokovne vodje skrbel za
aktivno delovanje LAS. Ob tem pa podeželje in prebivalci ne bi čutili izgube ter nadaljevalo bi
se vlaganje v razvoj podeželja.
Prvi projekti so se nanašali predvsem na promocijo in večanje prepoznavnosti območja
(prednostna naloga 2.1.) ter skrbeli so za krepitev turistične ponudbe (3.1.). Kasneje se je
število projektov večalo in projekti so posegali na različna področja. Ohranjala se je skrb za
povečevanje prepoznavnosti območja, skrb za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju,
dotikali pa so se tudi razvoja nekmetijskih dejavnosti na podeželju. V proučevanem obdobju,
med leti 2008 in 2011, se je največ projektov nanašalo na izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju (4.3.). Za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju so veliko storile občine, ki so s
projekti obnavljale vasi, urejale prostore za druženje itd. V naslednjem programskem
obdobju pa sofinanciranje takšnih projektov naj ne bi bilo več mogoče. To novost naj bi
prinesla strategija za novo programsko obdobje 2014-2020, ki pa je še v postopku
sprejemanja.
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Rezultati analize delovanja LAS, izvedeni projekti in predstavitev LAS bodo predstavljeni z
orodjem socialni atlas. Le-ta bo omogočal, da bodo na enem mestu združeni vsi podatki o
delovanju LAS v preteklem obdobju. Ker se programsko obdobje še ni izteklo bo njegova
izvedba mogoča šele v naslednjem letu.
Na koncu je potrebno preveriti še hipoteze, ki smo si jih zastavili v uvodnem delu zaključne
seminarske naloge.
1. Prva delovna hipoteza, da intenzivno vključevanje lokalnih prebivalcev in njihovih

lokalnih virov v vse faze dela pripomore k uspešnosti LAS, k povezanosti prebivalstva
in k razvoju podeželja, je potrjena. Ustanovitev LAS je na proučevano območje
pripeljala nove projekte in finančna sredstva. Prebivalcem je omogočeno sodelovanje
in delovanje v domačem okolju ter aktivno sodelovanje pri usmerjanju razvoja na
podeželju. S tem so se ohranila delovna mesta na podeželju, ohranja se kmetijska
tradicija in krepi se prepoznavnost območja.

2. V naslednji delovni hipotezi smo predvideli, da v prvih letih pri projektih sodelujejo

predvsem ustanove javnega sektorja, kasneje se vključi civilna družba, za tem pa še
zasebniki. To hipotezo lahko potrdimo, potreben pa je še komentar. V prvih letih so
sodelovale predvsem občine, kasneje se je v projekte vključevala civilna družba, v
zadnjih letih pa je naraščalo število zasebnikov kot prijaviteljev. Le-ti so začeli zaupati
v LAS in njegove projekte. Nekateri so se po izgubi zaposlitve, zaradi nastopa
gospodarske krize, obrnili na LAS in z izvajanjem projekta uresničujejo svojo idejo.
Kljub temu pa občine ostajajo pomemben sodelavec. V zadnjem letu so sodelovale
kot nosilec pri največjem številu projektov in vrednosti njihovih projektov presegajo
vrednosti drugih projektov.

3. Zadnja hipoteza predvideva, da je socialni atlas primerna metoda za analiziranje
delovanja LAS, ker nudi pregled informacij o delovanju LAS, prikazuje povezave med
akterji in nakazuje pomanjkljivosti. To hipotezo lahko delno potrdimo, saj socialni
atlas še ni izdelan. Predvidevamo, da bo s socialnim atlasom omogočen pregleden
oris LAS in njegovega delovanja v preteklem obdobju. Nakazani bodo potenciali in
smernice, ki naj bi jih dosegali v naslednjem obdobju. Če je ta metoda primerna za
analiziranje delovanja LAS pa bo vidno šele ob njegovi izdelavi in uporabi.
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7. SUMMARY

Making the social connections stronger is coming in everyday life once again. Cooperation is
pointed out, individualism is condemned and interpersonal help is encouraged. LAG tries to
promote these values too. Its objective is to take care of the rural development. It
encourages local population to cooperate in different projects, to preserve the agricultural
tradition, to form innovative ideas that would help the home surroundings to develop. It
points out the usage of the local resources and advises when preparing projects. With
examples of good practices it tries to show us, that the opportunities are present even in the
local region.
Different actors function through LAG. These actors are public institutions, civil society,
private ciizen and the operators of supplementary farm activities. In the first years the
cooperation was almost entirely between DRPSN and public institutions, because the
network still was not finished. When the base was created, the networks started to grow.
Holders of supplementary activities, civil society, and when the economic depression
emerged even the private undertakings got involved. The ideas and initiatives started to
come from the part of local population. Beside the civil society and individuals, the
municipalities are still strongly present. They take part with many projects, which differ by
their value from other projects. Between the projects of the municipalities, the differences
in the value of the projects and the amount of the investment of the municipalities can be
seen. This fact promotes making the research once again. Although the network of
connections is big already, in the next period the work is needed in connecting different
actors (especially private citizens, supplementary activity holders and civil society).
LAG in the area is represented by the technical director that is doing his job professionally.
He helps the people who are interested in preparing the projects, encourages individuals to
cooperate, represents LAG and its successful projects, helps with forming of the ideas and
enters new partnerships. The technical director with his activity and zeal helps a lot to the
active functioning of LAG. Despite of constant presence in the whole area, the network is not
so spread in some areas as in the others. Hence, the direct link between the actor and LAG is
not established. As the intermediate link are the local communities or public institutions.
This is said to be solved in the following years with information centres. For doing that,
employing an extra worker that would make the work easier for the technical director would
be needed. The worker would be in charge of the active functioning of LAG, if the
professional director was not present. By doing that, the rural areas and the inhabitants
would not feel the loss and the investments into the rural development would continue.
The first projects were mainly about the promotion and extending the recognisability of a
region (indicative priority 2.1.) and they took care of strengthening the tourist offer (3.1.).
Later, the number of projects rose and they were in different areas. The concern for bigger
recognisability of the area and the concern for better life standard in the rural areas were
still present. They were also thinking about the development of the non-agricultural
activities in the rural areas. In the studied period – from 2008 and 2011 – the majority of the
projects was about making the life standard in the rural areas rise (4.3.). For making the life
standard in the rural areas rise was done a lot by the municipalities, which used the projects
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for renovating the villages, arranging places where people can socialize etc. In the next
programming period co-financing is said to not be possible any more. This novelty is said to
be brought by the strategy for the new programming period 2013-2020, which is still in the
modification process.
The results of the functioning of LAG, the accomplished projects and the presentation of LAG
will be presented with the tool ‘‘social atlas’’. The tool will enable collecting all the data
about functioning of LAG in the past period in one place. Because the programme period has
not finished yet, preparing the atlas shall not be possible until the next year.
The hypotheses that were presented in the introduction part of the paper are here
presented at the end.
1. The first working hypothesis that intensive inclusion of local people and their local
sources in all phases of the work helps with successfulness of LAG, with connecting of
the population and with the rural development, is confirmed. Establishing LAG
brought new projects and financial means to the studied area. People have the
opportunity to cooperate and to work in the home environment and to participate
actively at channelling the rural development. Jobs in the rural areas have been
preserved because of that, agricultural tradition continues to be preserved and the
recognisability of the area is becoming stronger.
2. In the next working hypothesis we predicted that in the first years mainly institutions
in the public sector cooperate with projects, later civil society gets involved and lastly
the individuals. This thesis is confirmed, but a commentary is necessary. Mainly the
municipalities took part in the first years. Later on the civil society got involved into
the projects and in the last years the number of private undertaking’s as applicants
rose. The latter gained the trust in LAG and its projects. Some of them contacted LAG
after they lost their work because of the economic depression and by carrying out
their project, they made their idea come true. Despite all that, the municipalities
remain important partners. In the last year they have collaborated as holders of
activities with the majority of projects. Values of their projects have exceeded the
values of other projects.
3. The last hypothesis supposes that the social atlas is a suitable method for analysing
the functioning of LAG because it offers an overview of information about the
functioning of LAG, it shows the connections between the actors and indicates the
weaknesses. This hypothesis can by partially confirmed because the social atlas has
not been completed yet. We suppose that the social atlas will enable an overview of
LAG and its functioning in the past period. The potentials and the guidelines that
could be reached in the following period will be indicated. If this method is suitable
for analyzing of the functioning of LAG, it will be seen only when it is finished and
when it comes into use.
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