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MOBILNE OSKRBNE DEJAVNOSTI V HALOZAH
Izvleček:
Mobilna oskrbna dejavnost omogoča dostop do storitev nemobilnemu delu prebivalstva in
tistim, ki živijo v oddaljenih podeželskih območjih. Tovrstna dejavnost je na voljo v obliki
premičnih storitev oziroma preko informacijsko-komunikacijskih tehnologij in predstavlja
pomembno funkcijo v poselitvenem sistemu ter pri sami revitalizaciji podeželja. V ta namen
so po Evropi in svetu znane številne dobre prakse uvajanja inovativnih načinov oskrbe v
podeželska območja. Medtem ko je mobilna oskrba v tujini dobro uveljavljena, si v slovenski
prostor šele vtira svoja pota, nenazadnje tudi v Haloze. Te predstavljajo vinorodno gričevje ob
slovensko-hrvaški meji, kjer se razvoj in poselitev koncentrirata v nižinah, hriboviti, obmejni
in oddaljeni predeli pa razvojno zaostajajo ter se praznijo. Tam ostaja starejše, slabše mobilno
prebivalstvo, ki je oddaljeno od oskrbnih centrov. Oddaljena in slabše dostopna območja
Haloz z odseljevanjem ljudi zamirajo, občasno pa se prebudi ob prihodu ljudi, ki imajo tam
vikende. Z željo po razvoju Haloz in ohranjanju poselitve na celotnem območju je potrebno
oblikovati ustrezne razvojne strategije, uvajati nove tehnologije in inovacije ter stremeti k
novim rešitvam. Nekatere od teh bi lahko predstavljalo tudi uvajanje raznih načinov mobilne
oskrbe v pokrajino. Zanimivo bi bilo videti, kako bi se kaj podobnega obneslo v haloški
pokrajini in kam bi vodil nadaljnji razvoj.
KLJUČNE BESEDE: mobilna oskrbna dejavnost, premična oskrba, informacijskokomunikacijske tehnologije, podeželje, Haloze

MOBILE SERVICE DELIVERY IN HALOZE
Abstract:
Mobile service delivery provides access to services to immobile inhabitants and to those who
live in remote countryside regions. This kind of activity is available in the form of mobile
services or with up-to-date information technology and it represents an important part in a
settlement system. For that purpose there are some good practices of introducing new ways of
innovative ideas for provision of the countryside in Europe and in the rest of the world.
Meanwhile the mobile service delivery abroad is a well known practice; it is on early stages in
Slovenia, for example in Haloze. Haloze is a region in Slovenia next to the border with
Croatia, where the development and settlements are bigger in the lowlands, while the hilly,
border and remote regions are falling behind in development and are losing its inhabitants
which are moving to cities and lowlands. The population which is still living on hilly
countryside is older, less mobile and far away from the supply centres. Remote and poorly
accessible regions of Haloze aren’t lively anymore due to emigration of inhabitants, but
sometimes become at the weekenders. With the desire to develop Haloze and maintaining
settlement in the whole region, appropriate development strategies should be formed, new
technologies should be implemented and there should be an innovative approach to finding
effective solutions to problems. Some of these solutions could present an introduction of
different forms of mobile service delivery in the region. It would be interesting to see how a
similar approach would work in Haloze and where the future development would go.
KEYWORDS: mobile service delivery, mobile supply, information technologies, countryside,
Haloze
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1. UVOD
Dejstvo je, da se vedno več ljudi seli na podeželje, vendar večinoma v predele podeželja z
dobro prometno dostopnostjo, to pomeni naselja z urejeno cestno infrastrukturo in z rednim
javnim potniškim prevozom. Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) (2004)
tovrstna območja podeželja opredeljuje kot »urbanizirano podeželje, ki obsega naselja v
širšem zaledju mest in v bližini prometnih poti ter posamezna urbana naselja« (str. 11).
Nasprotje urbaniziranemu podeželju predstavljajo »obmejna podeželska, hribovska območja z
manjšimi naselji in redko razpršeno poselitvijo« (SPRS, 2004, str. 11). Tu je zgodba malce
drugačna, saj ta območja, ki so slabše infrastrukturno opremljena, ne nudijo prave perspektive
in so neprivlačna za bivanje. Ljudje, predvsem mladi, se odseljujejo, prebivalstvo se stara,
pokrajina pa zarašča. Staro prebivalstvo postaja vedno bolj odvisno od oskrbe svojih
potomcev. Toda, kaj če potomcev nimajo? Če so prestari, da bi še naprej skrbeli zase? Če so
osamljeni, ker je prazna še poslednja hiša, od koder se je pred desetletji razlegal otroški smeh?
To je vedno večja realnost, s katero se je potrebno soočiti. V prvi vrsti je potrebno zagotoviti
enakovredne pogoje za življenje. Enakovredna dostopnost do oskrbe, ki izhaja iz socialne
enakosti, je ena temeljnih nenapisanih človekovih pravic (Rakar, 2010). Vsakemu človeku bi
moral biti omogočen enakovreden dostop do raznih ustanov, da so mu omogočeni enaki
pogoji za opravljanje storitev, ne glede na to, ali je debel ali suh, visok ali majhen, star ali
mlad, živi v ravnini ali na hribu, je iz mesta ali s podeželja.
Prav s takim demografskim razvojem in problemi se danes srečujejo podeželske pokrajine po
Sloveniji in Evropi. Ena izmed takih pokrajin so tudi Haloze, kjer danes nastaja vedno večji
razkorak med ravninskimi in vzpetimi ter obmejnimi deli. Dna haloških dolin so dobro
prometno dostopna in zadovoljivo infrastrukturno opremljena, podeželski centri z okolico pa
tako nudijo ugodno okolje za bivanje. Višje ležeči predeli pa obratno sorazmerno z ravninami
doživljajo negativen razvoj, kar zadeva tako prebivalstvo kot tudi pokrajino. Ti predeli se
praznijo in zaraščajo, z odhodom prebivalcev pa se od njih vedno bolj oddaljuje tudi oskrba.
Ta se locira v nižinskih predelih, z motorizacijo pa je dostopna tudi v oddaljenih oskrbnih
naseljih. Avtohtono prebivalstvo v višje ležečih predelih odhaja, nekatera naselja pa le še
občasno prevzamejo bivalno funkcijo ob prihodu vikendašev. Ob obisku enega izmed
tovrstnih naselij bi se marsikateri popotnik lahko zamislil. Glede na to, da številni viri
navajajo Haloze kot vinogradniško pokrajino, polno veselih, prijaznih ljudi, bi se lahko
vprašal: »Kje so vsi ti ljudje in kje so vsi vinogradi?«
Pokrajina nikakor ne daje občutka živahnosti, temveč navdaja z monotonostjo. Monotonost pa
lahko razbije dobra šala, smeh, petje, vonj po pripravljenem kosilu, žoga, ki poskakuje po
dvorišču, vadba glasbenega inštrumenta, nenazadnje tudi zvok sladoledarja, ki v kombiju
prinaša dobrote. Vse navedeno ima skupni imenovalec – ljudje. Ljudje razbijamo monotonost,
vnašamo življenje, zato je za oživitev pokrajine potrebno ohranjati poselitev, skrbeti za razvoj
in blagostanje celotnih Haloz, celotnega podeželja, da v celoti ohranimo ta večfunkcionalni
prostor, za katerega se še premalo zavedamo, da je to dejansko naše največje bogastvo.
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1.1.

Metodologija dela

Namen diplomskega dela je predstaviti mobilne oskrbne dejavnosti in njihovo vlogo v
oskrbnem in poselitvenem sistemu s posebnim ozirom na prebivalce oddaljenih podeželskih
naselij na primeru Haloz.
Cilji, ki sem si jih pri delu zastavila so bili naslednji:
1. Seznaniti se z oskrbnim sistemov Haloz, s poudarkom na vzpete in obmejne predele.
2. Predstaviti primere dobre prakse javne oskrbe v Sloveniji in Evropi.
3. Oblikovati predloge in rešitve k izboljšani oskrbi predelov Haloz, ki so od le-te
oddaljeni.
Hipoteza, na osnovi katere temelji diplomsko delo, se glasi: Mobilne oskrbne dejavnosti kot
učinkovita oblika oskrbe predstavljajo pomembno funkcijo pri ohranjanju poselitve v
oddaljenih predelih podeželja.

1.1.1. Metode dela
Pri delu sem se posluževala tako kabinetne kot tudi terenske metode dela. V okviru kabinetnih
metod sem s pregledovanjem spletnih virov in literature spoznala nekatere zanimive in
inovativne pristope, s katerimi si v tujini prizadevajo za ohranitev poselitve in razvoj
podeželja.
Sledilo je terensko delo, s katerim sem želela dobiti vpogled v haloško pokrajino tako s strani
lokalnega prebivalstva Haloz kot tudi haloških županov. Za pridobitev potrebnih informacij
sem se odločila za metodo anketiranja in oblikovala dve anketi za dve ciljni skupini (lokalno
prebivalstvo, župani).
Rezultati terenskega dela so služili kot osnova za nadaljnje razmišljanje o načinu, kako dobre
prakse javne oskrbe tako iz Evrope kot tudi Slovenije prenesti v haloško realnost. V ta namen
sem oblikovala predlog vzpostavitve mreže mobilne oskrbe.

1.1.2. Pregled virov in literature
Pri izdelavi diplomske naloge sem se opirala tako na spletne vire, literaturo, pomembne
podatke, ki sem jih vključila v obravnavo pa sem pridobila tudi z anketiranjem.
Mobilne oskrbne dejavnosti so na slovenskih tleh dokaj neraziskane tako z vidika literarnih
kot tudi spletnih virov. Na splošno literature na omenjeno temo ni kaj veliko, zato je
pridobivanje večjega dela podatkov o mobilni oskrbni dejavnosti slonelo na spletnih virih.
Opirala sem se predvsem na tuje spletne vire, v veliki meri so bila to razna poročila o
učinkoviti javni oskrbi in nekateri evropski razvojni programi.
V samem začetku pisanja in nabiranja idej je velik vpliv name naredilo poročilo o
organiziranosti storitev na finskem podeželju, konkretneje v regijah Kianuu in Severna
Karelia z naslovom Acces to Services in Rural Finland: Examples from Kainuu and North
Karelia. S tem sem na podlagi konkretnih primerov dobila prvi vpogled v učinkovito
zagotavljanje storitev v perifernih regijah ter oblikovala določene smernice za nadaljnje
raziskovanje. Pot me je nato vodila še do nekaterih pomembnih poročil, ki so odločilno
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vplivala na moje delo. Prvo je poročilo s konference članic OECD o razvoju podeželja z
naslovom Innovative Service Delivery: Meeting the challenges of rural regions, drugo je
poročilo o uvajanju inovativnih metod oskrbe na škotskem podeželju Good Practice in Rural
Development No.8 - Innovative Methods of Service Delivery in Rural Scotland: A Good
Practice Guide, nenazadnje pa je za moje delo pomembno tudi Zaključno poročilo
medregionalnega projekta INTERREG IIIB PUSEMOR, ki vključuje izvajanje primerov
učinkovite oskrbe tudi na slovenskih tleh.

1.1.3. Terminologija
Ker je področje o mobilnih oskrbnih dejavnostih v Sloveniji v primerjavi z ostalimi
evropskimi državami slabše razvito, so se pojavila nekatera vprašanja oziroma dileme pri
uporabi same terminologije. Prve težave so se v začetku kazale pri pridobivanju podatkov o
mobilni oskrbi v slovenskem prostoru, nadaljnje dileme pa so sledile pri uporabi terminologije
v diplomskem delu.
Mobilna oskrbna dejavnost se v angleškem jeziku tolmači kot mobile service delivery, za vse
nadaljnje oblike izvajanja le-te pa uporabljajo ustaljene izraze: mobile facilities, mobile shop,
mobile post service, tele-cottage idr., za spletne storitve pa se dodaja predpona e- kot na
primer e-banking, e-governance, e-mail idr. Ob ustaljeni terminologiji uporabniku ni težko
pridobiti želenih podatkov v zvezi z določenimi storitvami.
V Sloveniji se besedna zveza mobilna oskrbna dejavnost skorajda ne uporablja, kar potrjuje
tudi spodnja slika iskanja izsledkov pod omenjeno besedno zvezo v spletnem brskalniku.
Beseda mobilen se v večji meri nanaša na mobilno telefonijo, zato sem poskusila iskanje s
sopomenkami premičen, potujoč. Prav tako v slovenskem prostoru ne obstajajo razne
Slika 1: Rezultati iskanja na spletu za "mobilna oskrbna dejavnost".

variacije besednih zvez potujoča oskrba, premična storitev idr. O premični oskrbi v Sloveniji
lahko ugotoviš kaj le, če iščeš direktno geslo kot je premična pošta, potujoča trgovina,
potujoča knjižnica idr., razne spletne storitve pa najdemo pod različnimi gesli z enakim
sporočilom kot na primer e-bančništvo ali spletno bančništvo ali internetno bančništvo.
Iskanje določenega pojma je lahko pod različnimi variacijami neučinkovito, saj te vsaka
različica spleten, e- ali interneten vsaj z vidika spletnih brskalnikov napelje na različne
podatke, namesto, da bi bili ti dostopni pod enotnim terminom.
Zgoraj navedeno pa je tu in tam povzročalo nejasnosti tudi pri izdelavi diplomskega dela, zato
sem se odločila za naslednjo opredelitev in uporabe terminov skozi celotno nalogo:





Mobilna oskrbna dejavnost je dejavnost, ki do uporabnika oziroma naročnika dostopa
tako po fizični (na terenu) kot tudi virtualni (preko spleta) poti.
Premična oskrba je podpomenka mobilne oskrbne dejavnosti, ki do uporabnika
oziroma naročnika dostopa po fizični poti. »Objekte« za izvajanje tovrstne oskrbe pa
poimenujemo s premičen oziroma potujoč (na primer potujoča trgovina ali premična
pošta).
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) predstavlja orodje, preko katerega
lahko uporabnik po virtualni poti dostopa do storitev in obratno. Ker s tovrstno
5




tehnologijo dostop do oskrbe premaguje drugačne dimenzije, upoštevam IKT prav
tako kot podpomenko za mobilno oskrbno dejavnost.
E-središče je prostor namenjen dostopu do IKT, ki je vzpostavljen v objektu z
drugačnimi dejavnostmi.
Telehiša je soroden pojem e-središču, vendar predstavlja konkreten objekt, namenjen
dostopu do IKT.
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2. GEOGRAFSKI ORIS HALOZ
Haloze so obmejna pokrajina v spodnjem Podravju. Območje se podolgovato razprostira ob
slovensko-hrvaški meji in obsega tako nizke terciarne gorice, kot tudi gozdnat in hribovit svet.
Začenjajo se na zahodu pri Makolah, kjer zahodno mejo tvorita Jelovški potok in gmota
Plešivca. Sorazmerno ozko gričevje se nato v smeri JZ-SV nadaljuje do Goričaka na hrvaški
meji. Haloze na severu omejujeta Dravinja in Drava, na jugu in jugo-zahodu Bočko
Maceljsko hribovje, na vzhodu pa slovensko-hrvaška meja (Bračič, 1967).
Karta 1: Haloze.

2.1.

Regionalni razvoj

Pokrajina je del Podravske statistične regije. Haloze ne ležijo le na obrobju statistične regije,
vendar tudi na robu slovenskega nacionalnega ozemlja in so nenazadnje kot obmejna
pokrajina v spodnjem Podravju padle v začaran krog slovenske regionalne politike. V
nasprotju s prometno odročnostjo Haloz, je lega ob pomembnih prometnih poteh igrala veliko
7

vlogo pri razvoju krajev in posledično regij. Z razvojem južne železnice, ki je povezovala
Srednjo Evropo s pristaniščem v Trstu, so se razvijala okoliška industrijska središča. Ves
razvoj je bil usmerjen v t.i. industrijski polmesec, regije izven le-tega, ki jih je
industrializacija obšla pa so ostajale agrarne in so gospodarsko zaostajale (Rebernik, 2008).
V namen zmanjšanja razvojnega zaostanka regij izven industrijskega polmeseca se je
slovenska regionalna politika odločila za ukrep dislociranja industrijskih obratov v periferne
regije. S tem naj bi bil podeželskemu prebivalstvu omogočen dostop do zaposlitve, kar bi
posledično upočasnilo depopulacijo in ruralno-urbane migracije (Rebernik, 2008). Tako so
tudi Haloze dobile nekaj industrijskih obratov, ki pa so v času tranzicije zaradi
nekonkurenčnosti po večini propadli.
Haloze so bile in ostajajo v razvoju daleč zadaj za povprečjem države. Pokrajina se srečuje s
številnimi prostorskimi in strukturnimi problemi, ki omejujejo njen napredek. Zelo razgiban
relief narekuje razpršeno poselitev po slemenih s koncentracijo v dolinah, kar predstavlja
veliko oviro pri infrastrukturni opremljenosti. To se odraža v pozni elektrifikaciji v 80. letih
20. stoletja, v zakasnitvi pri vodni oskrbi gospodinjstev (projekti se izvajajo še danes) in pri
vzpostavljanju telekomunikacijskega omrežja (Bračič, 1989). Na (ne)uspešen razvoj
nenazadnje močno vplivajo tudi prehodnost pokrajine, slaba cestna infrastruktura in z njima
pogojena slaba prometna dostopnost.
Slovenska regionalna politika je v namen spodbujanja skladnega regionalnega razvoja s
ciljem zmanjševanja regionalnih razlik od leta 1971 oblikovala in posodabljala številne
zakone. Ti so glede na različne kazalce opredeljevali slabše oziroma manj razvita območja v
Sloveniji ter določevali ukrepe za zmanjševanje regionalnih razlik. Ne glede na različne
kazalce v vsakem na novo sprejetem zakonu, ki so določali območja, kamor bodo usmerjene
regionalne vzpodbude in kjer se bodo izvajali ukrepi, se na seznamu nerazvitih območij vedno
znova pojavljajo Haloze (Kušar, 2005). Krivdo lahko na državni regionalni ravni pripisujemo
neučinkoviti regionalni politiki. Veliko vlogo pri razvoju pokrajine pa imajo tudi same
občine. Haloze se razprostirajo na ozemlju sedmih občin: Cirkulane, Majšperk, Makole,
Podlehnik, Videm-Leskovec, Zavrč in Žetale. Za tako pokrajino je pomembno medsebojno
sodelovanje in dialog med občinami, saj nerazvitost in prihodnost Haloz zadeva prav vsako
od naštetih.

2.2.

Prometna prehodnost Haloz

Za Haloze je značilna prehodnost predvsem v smeri sever-jug po dolinah haloških potokov,
kjer potekajo krajevne ceste, po pobočjih pa potekajo kolovozne poti (Slovenija - …, 1999).
Pokrajina je večinoma prepletena s krajevnimi in lokalnimi cestami, ena pomembnejših
prometnih poti poteka po dolini Rogatnice in sicer magistralna cesta do mejnega prehoda
Gruškovje, nekaj drugih regionalnih poti pa poteka predvsem po severnem in severovzhodnem robu Haloz (Domitrovič-Uranjek, 1996).
Z vidika obmejnosti pokrajina potrebuje povezavo v smeri vzhod-zahod, ki bi povezovala
obmejna območja, omogočala njihov razvoj, ohranjala poselitev in jim zagotovila boljšo
prometno dostopnost. V ta namen je bil podan predlog za izgradnjo obmejne haloške ceste
(Domitrovič-Uranjek, 1996).
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Tabela 1: Prometno omrežje v Halozah.
Kategorija ceste
Magistralna cesta

Opis
M 11 poteka v smeri sever-jug po dolini Rogatnice. Z novim AC odsekom v
smeri Ptuja prometnica danes predstavlja podaljšek le-tega do mejnega prehoda
Gruškovje.
Regionalne ceste
R 346 Majšperk-Rogatec poteka v smeri sever-jug
R 337 poteka po severnem obrobju Haloz po dolini Dravinje od Majšperka,
Vidma pri Ptuju in po dolini Psičine zavije proti jugu do Leskovca in Gradišča
na slovensko-hrvaški meji.
R 347 Spuhlja-Borl-Zavrč poteka po severovzhodnem robu Haloz.
Lokalne ceste
Skupna dolžna je 257,5 km, ki z nekaj izjemami potekajo v smeri sever-jug
(SURS, 2007).
Javne poti
Skupna dolžina je 652,9 km (SURS, 2007).
Vir: Domitrovič-Uranjek, 1996.

Glavne ceste, ki povezujejo večja haloška naselja so asfaltirane, vendar so nekatere v boljšem
(nov asfalt), druge v slabšem stanju. Po Halozah najdemo številna naselja, ki nimajo
asfaltiranih cestnih povezav in številne stanovanjske hiše v odmaknjenih območjih, ki nimajo
asfaltiranega dostopa do hiše. Pri slednjih strme ceste v povezavi s hudimi zimami v tem
letnem času otežkočajo dostopnost, saj tam ni organiziranega pluženja. Večinoma posipajo
ceste sami in z uporabo verig na kolesih premagajo teren, oziroma se peš odpravijo do
najbližje avtobusne povezave, ki je do nekaterih hiš lahko odmaknjena tudi do pol ure in več
hoje.

2.3.

Naselja in regionalno središče

Med posameznimi dolinami do začetka 20. stoletja ni bilo cestnih povezav. Med haloškimi
naselji tako ni prihajalo do komunikacij oziroma kakršnihkoli izmenjav. Med sabo so bila
nepovezana, kar je onemogočalo, da bi se v Halozah katera izmed vasi razvila v kakšen
pomembnejši krajevni center pokrajine. Za gospodarsko in politično upravno središče je
veljalo mesto Ptuj, ki je bilo tudi »središče« Haloz, čeprav je bila oddaljenost nekaterih
haloških vasi tudi več 10 km (Slovenija - …, 1999). Velika naveza na Ptuj ostaja še iz
preteklih dni, saj je bil le-ta za Haloze kot vinogradniško pokrajino pomemben vinogradniški
center (Korošec, 2008), danes pa ostaja pomembno funkcijsko območje spodnjega Podravja.
Da Haloze nimajo večjega centra ni kriva le konfiguracija terena, temveč tudi spreminjanje
števila občin in nastajanje vedno novih. Z nastajanjem novih občin, na primer z reformo
lokalne samouprave leta 1994, ki je na območju Spodnjega Podravja poleg treh občin Ormož,
Ljutomer in Ptuj, pogojevala nastanek novih osmih občin (med njimi tudi nekaj haloških), so
se razvijala tudi nova občinska središča To z vidika oskrbe nikakor ne predstavlja negativnega
pomena, vendar pa se z razdeljenostjo med posameznimi lokalnimi središči ter slabo
prometno prehodnostjo Haloz šibi medsebojna povezanost pokrajine. Hkrati pretekla občinska
središča, v haloškem primeru je to Ptuj, ohranjajo centralni pomen za širše gravitacijsko
območje (Rus, 1996), kar onemogoča krepitev podeželskih jeder.
Za Haloze so značilna manjša naselja, med katerimi ne najdemo pomembnejših centralnih
krajev, le nekaj krajevnih središč, ki so se razvila iz nekdanjih krajevnih skupnosti. V
zahodnih Halozah so to Žetale, Makole in Majšperk, v vzhodnih pa Podlehnik, Cirkulane,
Zavrč in Zgornji Leskovec (Slovenija - …, 1999). Po Vrišerjevi klasifikaciji centralnih krajev
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dosegajo naselja v Halozah večinoma 1. stopnjo centralnosti, ki povečini premorejo popolno
ali nepopolno osnovno šolo, trgovino z živili, gostinski objekt s hrano in pijačo. Večji lokalni
center predstavljata naselji Cirkulane in Zavrč (2. stopnja centralnosti), kjer najdemo med
drugim še zdravstveno ustanovo, zobno ambulanto, lekarno, pošto, banko. Haloze tako
nekega večjega oskrbovalnega središča nimajo. Lokalna središča nudijo večinoma le osnovno
oskrbo zato se haloško prebivalstvo oskrbuje tudi v večjih oskrbnih centrih izven Haloz,
predvsem v Ptuju (Benkovič Krašovec, 2006).
Da Haloze nimajo večjega centra ni kriva le konfiguracija terena, vendar je k temu
pripomogla tudi reforma lokalne samouprave leta 1994, ki je na območju Spodnjega Podravja
poleg treh občin Ormož, Ljutomer in Ptuj, pogojevala nastanek novih osmih občin (med njimi
tudi nekaj haloških). Ne glede na nastanek novih občinskih središč so trije že obstoječi centri
(med njimi tudi Ptuj) ohranili centralni pomen za širše gravitacijsko območje (Rus, 1996).

Slika 2: Centralna naselja na območju Haloz.

Vir: Benkovič Krašovec, 2006.
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3. FIZIČNO GEOGRAFSKI ORIS
3.1.

Delitev Haloz na pokrajinske enote

Pokrajinska raznolikost Haloz deli območje na posamezne pokrajinske enote. Tolmačenja
haloške pokrajine se je lotilo kar nekaj avtorjev, interpretacija pokrajine z geografskega,
agronomskega in sociološkega stališča pa je botrovala k nastanku relativno različnih delitev z
več ali manj pokrajinskimi enotami in različnimi razmejitvami le-teh (Bračič, 1989).
Bračič v socialnogeografski študiji gozdnatih Haloz navaja, da je »prvo znano delitev Haloz
opravil Ambroschitsch leta 1825 v svojem opisu Haloz« (str. 9). Razdelil jih je na tri dele:




Zgornje Haloze med Makolami in cesto, ki vodi po dolini Rogatnice,
spodnje Haloze med dolino Rogatnice in dolino Bele,
Završko gorovje med dolino Bele in slovensko-hrvaško mejo pri Zavrču oziroma
Goričaku (Bračič, 1989).

Podobno razmejitev so sprejeli tudi agronomi (vinogradniki). Haloze prav tako delijo na tri
dele:




Zgornje Haloze med Jelovškim potokom ter cesto po dolini Rogatnice,
srednje Haloze med dolino Rogatnice in cesto po dolini Bele in Belice (Borl –
Florjan),
spodnje Haloze obsegajo preostali vzhodni del (Bračič, 1989).

Drugačno delitev je v svoji sociološki študiji o Halozah uporabil Žgeč. Le-te je razdelil na dva
dela:



Vinorodne Haloze,
zgornje Haloze (Bračič, 1989).

»Spodnjim Halozam je Žgeč priključil devet katastrskih občin z območja Zgornjih Haloz
(Gorca, Dežno, Jablovec, Rodni Vrh, Strajna, Dolena, Janški Vrh, Sv. Bolfenk in Sitež) ter
poimenoval ta del vinorodne Haloze. Žgeč je v svoj pojem vinorodnih Haloz vključil tiste
katastrske občine, kjer kot oblika rabe tal prevladuje vinograd, vinska trta pa predstavlja
pomemben dejavnik pri oblikovanju podobe pokrajine, posebnih posestnih in socialnih
razmer. Ostalo območje imenuje Zgornje Haloze« (Bračič, 1989, str. 9).
V geografiji se je uveljavila predvsem delitev Haloz na zahodne (zgornje) in vzhodne
(spodnje) z mejo po dolini Rogatnice. Bračič to delitev delno upravičuje z vidika
pomembnosti doline Rogatnice, saj ta kot najširša izmed vseh haloških dolin razmejuje obe
enoti, hkrati pa po njej že od nekdaj poteka pomembna cesta, ki Haloze povezuje s Ptujem
(Bračič, 1989). Nato pa izpostavi, »da ni med griči vzhodno in zahodno od doline niti z
naravnogeografskega niti z družbenogeografskega stališča nobene razlike« (Bračič, 1989, str.
9), zato je sam novo mejo med obema enotama potisnil proti zahodu v dolino Peklača (Bračič,
1989).
Bračič je v svoji delitvi Haloz izpostavil naravno in družbeno-geografske razlike med obema
deloma (zahodnim in vzhodnim). Tako je glede na prevladujočo rabo tal z ozirom na
vinogradništvo in z njim povezano viničarstvo razdelil Haloze na dve enoti:
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Gozdnate Haloze,
vinorodne Haloze (Bračič, 1989).

V magistrskem delu Večfunkcionalna raba podeželja na primeru Haloz pa je Korošec z vidika

»morfološke, talne in vegetacijske zgradbe ter specifične, naravnim razmeram prilagojene
človekove dejavnosti« (Korošec, 2008, str. 20) na območju Haloz opredelil štiri pokrajinske
enote:





Zahodne Haloze,
vzhodne Haloze,
srednje Haloze,
doline haloških potokov (Korošec, 2008).

3.2.

Fizično geografske značilnosti Haloz

Za Haloze je značilna pestra pokrajina, ki je odraz močno razgibanega reliefa. Nekoč enotno
sedimentno odejo, ki jo je prekrivalo miocensko morje, je najprej preoblikovalo tektonsko
dviganje (predvsem zahodni del), nato pa so površje izoblikovali haloški potoki. Nastala je
izredno razgibana pokrajina s kratkimi slemeni, ki potekajo v raznih smereh ter s strmimi
pobočji. S tega vidika prevladujejo travniki in gozdovi bukve, ki pokrivajo skoraj polovico
površja Haloz (Slovenija - …, 1999).
Skoraj tri četrtine pokrajine pokriva lapor. Na zahodnem delu Haloz prevladujejo peščeni
laporji in kremenovi peščenjaki, proti vzhodu pa peščeni laporji. Nepropustna lapornata
podlaga in zelo strma pobočja v kombinaciji s kmetijsko rabo na le-teh so odločilni dejavniki,
da Haloze veljajo za usadno pokrajino (predvsem vinorodne Haloze). Po mnenju Natka
(1996) tudi usadi prispevajo, da se obsežne obdelovalne površine na teh območjih opuščajo in
pogojujejo koncentracijo dejavnosti na slemenih ter v dnu širših dolin.

3.2.1. Pokrajinske enote
Ker Bračič prednostno upošteva rabo tal, sem se odločila za predstavitev fizično geografskih
značilnosti pokrajine glede na delitev Haloz na pokrajinske enote1 po Korošcu. Tako kot
številne druge delitve obdrži značilno morfološko delitev na vzhodne in zahodne Haloze
(enoti razmejuje dolina reke Rogatnice), kot pokrajinsko enoto doda še srednje Haloze v
smislu prehodnega območja med zahodnim in vzhodnim delom, izpostavi pa tudi doline
haloških potokov kot pomemben element v pokrajini (Korošec, 2008).

1

Karte o obravnavanih pokrajinskih enotah nisem uspela pridobiti, zato je na naslednji strani karta za lažjo
predstavo razdelitve. Vrisani so haloški potoki po katerih poteka pokrajinska enota doline haloških potokov,
dolina Rogatnice predstavlja razmejitev med vzhodnimi in zahodnimi Halozami, glede na opis srednjih Haloz po
Korošcu (2008) pa je črtkano označeno tudi območje srednjih Haloz.
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Karta 2: Haloški potoki in območje
območ srednjih Haloz.

Haloški potoki in območje srednjih Haloz.

Rogatnica

LEGENDA
območje Haloz
haloški potoki
območje
srednjih Haloz

3.2.1.1.
Zahodne Haloze
Zahodne Haloze so morfološko podobne nizkemu hribovju (Korošec,
(Korošec, 2008).
2008 Značilna so višja
in kratka slemena v vseh smereh, strma pobočja,
pobo ja, ozke doline, izrazitejše absolutne in relativne
višine (slednje 250 – 300 m). Razgiban relief skupaj s kamninsko osnovo odločilno
odlo
vpliva na
rabo tal. Na različnih
nih nekarbonatnih kamninah (kremenovi peščenjaki)
peš enjaki) se je razvila
raz
distrična
rjava prst, ki skupaj z razgibanim reliefom pogojuje pretežno gozdno rabo tal (~50% gozda).
Kjer je karbonatna podlaga, najdemo tudi evtrične
evtri ne rjave prsti in rendzine, primerne za gojenje
vinske trte, vendar je zaradi strmih pobočij
pobo njivskih in vinogradniških površin malo. Te so
manjše in prekinjene z gozdom. Rigolanih prsti je malo zaradi pomanjkanja zaobljenih
zahodnih pobočij (Bračič,, 1982).
1982
Veliko razvojno oviro predstavlja težka prehodnost pokrajine v prečni
pre ni smeri (vzhod-zahod).
(vzhod
Vzrok za to so tektonski premiki, ki so sicer povzročili
povzro ili polzenje potokov proti vzhodu, vendar
pa sta slaba vodnatost potokov in sorazmerna višina vmesnih slemen preprečili
prepre
pretočitve in
nastanek ugodnih prevalov (Bra
račič, 1982).
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Pokrajina s strmimi pobočji, razgibanim reliefom in težko dostopnostjo ni privlačna za
bivanje in gospodarsko dejavnost. Prebivalstvo se odseljuje, opuščajo se obdelovalne
površine, na račun le-teh pa se povečuje delež gozda in travnikov.

3.2.1.2.
Vzhodne Haloze
Vzhodne Haloze, ki segajo do doline Rogatnice, predstavljajo pretežno gričevnat del
pokrajine, ki se proti jugu dviguje. V primerjavi z zahodnimi Halozami so nižje (absolutne
višine 300 – 320 m), z izjemo nekaterih vrhov ob slovensko-hrvaški meji, ki se dvignejo nad
400 in tudi nad 500 m. Četudi so vzhodne Haloze bolj gričevnate in vinogradniškega značaja,
je zanje značilna velika reliefna razgibanost s čimer je pogojena pretrganost kmetijskih
površin (Bračič, 1967).
Haloške gorice so z vidika vinogradniške pokrajine strme, saj prevladujejo nakloni med 6° in
20° (Slovenija - …, 1999). Tu so se na laporju in lapornih kamninah razvile evtrična rjava prst
in karbonatna rendzina. Ti sta primerni za gojenje vinske trte, tako da so za ugodne lege
značilne rigolane prsti v ta namen (Lovrenčak, 1996). Zaradi strmine je obdelava težja in
hkrati je zaradi človekovih posegov v preperelino ter nepropustne lapornate podlage ob večjih
množinah padavin velika dejavnost usadov (Natek, 1996). Ti pogojujejo zmanjšanje deleža
njiv in vinogradov ter posledično naraščanje travnatih površin (Korošec, 2008).
Tako kot v zahodnih Halozah tudi v vzhodnih potoki niso izoblikovali nobenih ugodnih
prevalov. Prehodnost je v smeri vzhod-zahod otežena, saj je možna le po strmih cestah, ki
premagujejo 300 metrska slemena (Bračič, 1967).

3.2.1.3.
Srednje Haloze
Srednje Haloze Bračič (1989) v svoji delitvi uvršča še pod vzhodne vinorodne Haloze, kjer
zahodno mejo predstavlja potok Peklača. Glede na to delitev obsegajo osrednji del Haloz in
potekajo od Peklače na zahodu, preko osrednjega porečja Rogatnice ter zgornjega porečja
Psičine (Korošec, 2008).
Ta del pokrajine ima zelo podobne značilnosti (prst, raba tal), kot vinorodne Haloze, le da so
srednje Haloze nekoliko višje in strmejše, s krajšimi slemeni in ožjim termalnim pasom.
Prevladujejo okrog 350 do 400 m visoke in razmeroma strme uravnave z ozkimi dolinami in
kratkimi erozijskimi jarki. Relief se proti jugu postopno zvišuje (Korošec, 2008). »Med večja
uravnana slemena (večinoma v smeri severovzhod – jugozahod) srednjih Haloz sodijo: Gorca,
Rodni Vrh, Jablovec, Sedlašek, Velika Varnica, Gruškovje in Gradišče.« (Korošec, 2008, str.
22).

3.2.1.4.
Doline haloških potokov
Haloški potoki izvirajo v Bočko Maceljskem hribovju in se pretežno izlivajo v Dravinjo. Tako
so v smeri sever-jug oblikovali številne za Haloze pomembne doline, z izjemo Žetalske
kotline, ki je tektonskega nastanka (Rogatnica je kotlino razširila). Te so v zahodnih Halozah
ožje (v povprečju 100 m), izoblikovali pa so jih potoki Peklača, Jesenica, Skraska in Jelovški
potok. Potoki v vzhodnem delu Haloz (Rogatnica, Psičina in Bela) pa so izoblikovali
razmeroma široke doline in dosežejo tudi do 1 km širine (Bračič, 1967).
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Dna dolin prekriva mlada kvartarna ilovnata-peščena naplavina. Tla so globlja, ilovnata,
ponekod oglejena in manj primerna za obdelovanje, zato so dna dolin primernejša za travnike
(Bračič, 1967).
V dolinah vzhodnih Haloz so tla ponekod zamočvirjena, saj potoki ob obilnejših padavinah
(predvsem jeseni in pomladi) poplavijo, tako da je kljub širokim dolinam malo njiv. Ugodna
osnova zanje (peščena ilovnata prst) se najde na pleistocenskih terasah vzhodnih Haloz, ki so
široke 200-500 metrov (Bračič, 1967).
Doline so dobro prometno dostopne, zato po njih tečejo pomembne prometnice, med drugim
tudi magistralna cesta po dolini Rogatnice do mejnega prehoda Gruškovje. Nudijo ugodne
pogoje za bivanje, zato se v njih koncentrira prebivalstvo, centralna naselja in funkcije.
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4. DRUŽBENO GEOGRAFSKI PREGLED
Haloze so že v preteklosti predstavljale simbol nerazvite pokrajine. Nekoč živahna, naseljena
agrarna pokrajina je danes izpostavljena depopulaciji in vrsti drugih procesov, ki imajo
negativen vpliv nanjo. Razvoj Haloz se je na določeni točki ustavil (s prihodom železnice) in
stagniral v primerjavi z ostalo državo. Različni prostorski problemi so omejevali njihov
napredek in razlika v razvitosti za državnim povprečjem je bila vedno večja. Neperspektivnost
pokrajine je pogojevala številne družbene in gospodarske procese, ki so pustili svoj pečat v
prostoru.
Četudi danes v splošnem deluje, da se stanje za Haloze izboljšuje, se je potrebno zavedati, da
ugodni trendi ne veljajo za celotno pokrajino. Prav tako nam podatki v preglednici Gibanje
števila prebivalstva po občinah na območju Haloz, da je število prebivalstva leta 2007 glede
na leto 1981 močno nazadovalo. Če bi pa pobrskali še za desetletja nazaj, bi ugotovili, da so
Haloze demografsko zelo osiromašene, saj Bračič (1967) navaja, da je leta 1961 živelo 10.988
prebivalcev samo v vinorodnih Halozah, kar je skoraj toliko kot leta 2002 v celotni pokrajini.
Statistika se izboljšuje v okolici večjih naselij, kjer se koncentrira prebivalstvo. V nasprotju s
priseljevanjem prebivalstva v ravninska območja Haloz, ki so dobro dostopna in zadovoljivo
infrastrukturno opremljena, višje ležeča območja ostajajo redko poseljena z neugodnimi
ekonomskimi in socialnimi pogoji za stabilen demografski in socialni razvoj. Tam ostajajo
starejši, višji in obmejni predeli demografsko ugašajo, postajajo nezanimivi in so še kako
potrebni prilivov mladega kadra in svežih idej, katerih pa ni oziroma odhajajo. Prav tako nam
starostna sestava kaže, da obravnavani pokrajini primanjkuje mladega prebivalstva, na
kateremu bo slonel razvoj pokrajine.
Haloze se kot tradicionalna slovenska agrarna pokrajina poleg vsega srečujejo še s številnimi
strukturnimi problemi kot so razdrobljenost kmetijskih zemljišč, nizka stopnja specializacije,
majhne kmetije, nepovezanost pridelovalcev, neurejeno trženje idr. Skupek specifičnih
naravnih pogojev, demografskih (depopulacija, deagrarizacija) in gospodarskih procesov
(upadanje intenzivne obdelave) predvsem v zadnjih desetletjih vpliva na spremembo rabe
zemljišč. S tega vidika o Halozah še zdaleč ne moramo govoriti kot o pokrajini, kjer gre
življenje na bolje.

4.1.

Gibanje prebivalstva v Halozah

Slovensko podeželje se je po drugi svetovni vojni močno preoblikovalo, saj sta v 60. in 70.
letih industrializacija in razvoj neagrarnih dejavnosti povzročila koncentracijo prebivalstva v
mestih in praznjenje podeželja. V slovenskem prostoru so se razvili trije tipi območij:




Območja koncentracije prebivalstva,
območja praznjenja,
prehodna območja (Klemenčič, 1996).

S tega vidika se je preoblikovala tudi podeželska podoba Haloz. Agrarna prenaseljenost je
bila vzrok za množično odseljevanje prebivalstva. Po Bračičevih (1969) ugotovitvah se je iz
gozdnatih Haloz v obdobju 1948-1961 odselilo 5 % tamkajšnjega prebivalstva iz vinorodnih
pa kar 10 %. Zaradi slabše razvitosti centralnih naselij v pokrajini ta niso omogočala
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zadostnega števila ustreznih delovnih mest, zato se je prebivalstvo začelo izseljevati v
oddaljena zaposlitvena središča ali pa si je poiskalo sezonsko delo izven meja domače regije,
nenazadnje tudi v tujini (nekateri so tam tudi ostali) (Klemenčič, 1996).
Bračič (1967) pravi, da so »sezonske selitve (na Dravsko Polje, v Savinjsko dolino…) kljub
kratkemu trajanju Haložanom veliko pomenile, saj so predstavljale dopolnilo njihovega
gospodarstva. Ko so ti viri možnosti zaslužka prenehali, je marsikateri Haložan bil prisiljen
iskati zaslužek na drug način. In ker dela v bližini ni bilo, je odšel za delom tja, kjer se je
ponujalo. To je pomenilo slej ko prej stalno zaposlitev in tudi stalno izselitev« (str. 219).
Tabela 2: Gibanje števila prebivalstva po občinah na območju Haloz.
Leto
1981
Občina
Cirkulane
2474
Majšperk
1698
Makole
936
Podlehnik
2177
Videm
2632
Zavrč
1495
Žetale
1575
SKUPAJ
12987
Vir: Korošec, 2008.

1991

2002

2007

2310
1447
860
1986
2275
1409
1473
11760

2078
1325
822
1850
2024
1338
1364
10801

2326
1499
836
1937
2202
1554
1404
11760

Indeks 19812007
94,0
88,3
89,3
88,9
83,7
103,9
89,1
90,6

Edino zaposlitveno središče je predstavljala tovarna tanina na Bregu pri Majšperku, ki se je
kasneje usmerila v usnjarsko in tekstilno industrijo. V 70. letih so na podlagi ukrepov aktivne
razvojne politike, ki si je s policentričnim razvojem industrije prizadevala za ohranjanje
poselitve, v Bregu, Dolanah in Makolah načrtno ustanovili tri manjše industrijske obrate
(Slavec, 1996). Obrati so predstavljali rešitev le za del haloškega prebivalstva, saj še vedno
niso zadovoljili potreb po delovnih mestih glede na število delovno aktivnega prebivalstva.
Res je, da so odseljevanje malce omejili, predvsem lokalno, kjer so bili locirani industrijski
obrati, v splošnem pa se je zmanjševanje prebivalstva na območju celotnih Haloz nadaljevalo
(Korošec, 2008).
Tovarne so dosegle le kratkoročni učinek, saj so jih v začetku 90. let, v času osamosvajanja
Slovenije, zajele strukturne spremembe, večino obratov so zaprli, s tem pa se je zopet
zmanjšalo število že tako prepotrebnih delovnih mest. V obdobju 1981-2002 se je
prebivalstvo Haloz zmanjšalo kar za 16,8 % (Korošec, 2008). Praznjenju so bila izpostavljena
predvsem gričevnata in hribovita območja Haloz. Tako je poselitev med vzpetimi in
ravninskimi deli postajala vedno bolj neenakomerna. Poleg redkejše poselitve v vzpetih delih
so se kazale razlike tudi v starostni strukturi prebivalstva in rabi tal. V višjih delih je ostajalo
le staro, kmečko prebivalstvo, obdelovalne površine pa so se izraziteje kot v ravninskih delih
začele ozelenjevati in ogozdovati (Klemenčič, 1996).
V zadnjem desetletju je v Halozah zaslediti porast prebivalstva (Korošec, 2008), kar je glede
na pretekla obdobja padanja števila prebivalstva vzpodbudno. Porast števila prebivalstva v
zadnjem obdobju je verjetno vzrok priseljevanja ljudi v prijetno podeželsko okolje. Splošna
statistika za Haloze nam pove, da se je za navedeno obdobje izseljevanje ustavilo, vendar pa
se odseljevanje znotraj pokrajine nadaljuje. Izboljšani življenjski pogoji v večini haloških
naselij, to so centralna naselja z okolico, z boljšo infrastrukturo in dostopnostjo, privabljajo
prebivalstvo iz gričevnatih in obmejnih predelov. Ugoden demografski razvoj beležijo
Cirkulane, Zgornji Leskovec, Makole in nekatera dolinska naselja (Dolane, Pristava, Spodnji
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Leskovec, Mala Vranica), prebivalstvo pa se še naprej odseljuje iz območij z zahtevnimi
bivalnimi in pridelovalnimi pogoji: Pohorje, Belavšek, Rodni Vrh, Jelovice (Korošec, 2008).
Na Berinjaku po letu 1996, ko je preminula zadnja domačinka omenjenega naselja, najdemo
le še vikende.

4.2.

Izobrazbena, dejavnostna in starostna sestava prebivalstva

Tako kot v rasti prebivalstva, obstajajo kontrasti med vzpetimi in nižinskimi deli tudi pri
drugih kazalcih, ki kažejo na razvoj prebivalstva. Med drugim tudi v stopnji izobrazbe. V
centralnih naseljih ima največ ljudi srednješolsko izobrazbo, medtem ko je v obmejnem in
zahodnem delu Haloz več kot 50 % ljudi le z zaključeno osnovno šolo. Tovrstna izobrazbena
sestava je pogojena s preteklim razvojem, saj se je v teh predelih prebivalstvo ukvarjalo
pretežno s kmetijstvom ali pa se je zaposlovalo v lokalnih industrijskih obratih. Obe
dejavnosti sta zahtevali nekvalificirano delovno silo. Tako so se ljudje po končani osnovni
šoli zaposlili v tovarni ali pa so skrbeli za kmetijo.
Tabela 3: Izobrazbena sestava prebivalcev v deležih v obdobju 1981-2002.
Stopnja izobrazbe
Območje, leto
Haloze 1981
Sp. Podravje 1981
Slovenija 1981
Haloze 2002
Sp. Podravje 2002
Slovenije 2002
Vir: Korošec, 2008.

Brez
izobrazbe
51,2
35,5
26,0
13,7
7,6
6,9

Končana OŠ
30,6
33,5
32,5
37,6
31,3
26,1

Poklicna in
srednja šola
17,0
27,6
34,5
44,5
53,2
54,1

Višja in
visoka šola
0,9
2,8
5,9
4,2
7,9
12,9

Neznano
0,3
0,6
1,1
/
/
/

V splošnem se je stanje izobrazbene sestave prebivalstva leta 2002 glede na leto 1981 močno
izboljšalo, še vedno pa Haloze močno zaostajajo za slovenskim in regijskim povprečjem.
Predvsem se je zelo zmanjšal delež ljudi brez izobrazbe in povečal delež prebivalstva s
poklicno in srednjo šolo. To pomeni, da se je v 20 letih močno izboljšal kadrovski potencial
za katerega pa pokrajina ne nudi dovolj možnosti za zaposlitev. Glede na podatke AJPES
(Agencija RS za javnopravne evidence in storitve) za leto 2007 Korošec (2008) ugotavlja, da
je bilo v Halozah na voljo 1005 delovnih mest, ki pa delovna mesta nudijo le četrtini
haloškega delovno aktivnega prebivalstva (če upoštevamo še delovna mesta v kmetijstvu,
delež naraste na eno tretjino). Najmanj delovnih mest je na voljo v gričevnatih obmejnih
naseljih.
Glede na delovna mesta, ki jih nudi pokrajina, je največji delež delovnih mest v storitvenih
dejavnostih na voljo v centralnih in okoliških dolinskih naseljih (Zavrč, Goričak, Cirkulane,
Pristava, Zgornji Leskovec, Dravinjski Vrh, Podlehnik, Zakl). Zaposlovanje v industrijskih
obratih je značilno za naselja zahodnega dela Haloz, vendar se s stečaji tovarn spreminja tudi
dejavnostna sestava prebivalstva. Največji delež zaposlenih v kmetijstvu pa najdemo v
gričevnatih naseljih osrednjega in zahodnega dela Haloz ter v centralnih naseljih Žetale in
Stoperce. Za Haloze glede na Popis 2002 velja industrijsko-agrarna dejavnostna sestava
prebivalstva, medtem ko je Slovenija podvržena terciarizaciji (Korošec, 2008).
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Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih v deležih za leto 2002.
Dejavnost
Kmetijstvo
Območje
Haloze
9,4
Sp. Podravje
9,1
Slovenija
3,9
Vir: Korošec, 2008.

Nekmetijske
dejavnosti
48,9
40,3
38,1

Storitvene
dejavnosti
36,4
44,6
52,7

Neznano
5,3
6,0
5,3

Vsi predstavljeni kazalci gibanje prebivalstva, izobrazbena in dejavnostna sestava
prebivalstva, zaposlitvene možnosti in drugi sodijo med pomembne kazalce razvoja
prebivalstva v pokrajini. Ti odražajo kvaliteto kadrovskega potenciala pomembnega za razvoj
podeželja. Eden pomembnejših kazalcev je še starostna sestava (Korošec, 2008), ki glede na
podatke popisa iz 1981 in 2002 kaže, da je več kot dve tretjini prebivalstva v razredu 15-64
let, zmanjšuje se delež prebivalstva pod 14 let, povečuje pa se delež starejših nad 65 let.
Tabela 5: Starostna sestava prebivalstva v Halozah za leti 1981 in 2002.
Starostna skupina
Leto
1981
2002
Vir: Korošec, 2008.

4.3.

0 – 14 let

15 – 64 let

nad 65 let

22,1
14,8

65,8
68,6

12,1
16,6

Raba tal

Raba tal v Halozah je tako na podlagi fizičnih kot tudi demografskih in gospodarskih
procesov podvržena nenehnim spremembam. Podatki spodnje preglednice Raba tal v Halozah v
obdobju 1961-2008 v ha in deležih kažejo, da se je v Halozah glede na leto 1961 do leta 2008
skoraj za polovico zmanjšala površina njiv, upadel pa je tudi delež vinogradniških površin.
Največji porast so glede na leto 1961 dosegle neplodne površine in stavbišča. Glede na rabo
tal Haloz za leto 2008 v deležih prednjačijo travnate površine (tretjina) in gozd (skoraj
polovica) nato pa z veliko nižjimi deleži sledijo njive (7,8%) in vinogradi (4,7%), katerih
deleži so v nevarnosti nadaljnjega upadanja.
Tabela 6: Raba tal v Halozah v obdobju 1961-2008 v ha in deležih.
Raba tal
Njive
Leto, delež
1961
3.388
%
13,5
1987
2.318
%
9,2
2008
1.945
%
7,8
Vir: Korošec, 2008.

Sadovnjaki Vinogradi Travne
površine
614
1.615
7.419
2,4
6,4
29,6
749
1.241
8.186
3,0
4,9
32,7
664
1.174
8.369
2,6
4,7
33,4

Gozd
11.271
44,9
11.654
46,4
11.751
46,9

Neplodno,
stavbišča
803
3,2
944
3,8
1.150
4,6

SKUPAJ
25.110
100
25.092
100
25.053
100

Preglednica Indeks sprememb rabe zemljišč po posameznih zemljiških kategorijah kaže, da sta
se najbolj spremenila deleža njiv in neplodnih zemljišč ter stavbišč. Delež njiv se je zmanjšal
v obdobju 1961 do 2008 za slabo polovico, za skoraj toliko pa se je v istem obdobju povečal
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delež neplodnih zemljišč in stavbišč. Indeks spremembe rabe kaže predvsem, da na podlagi
zmanjšanja deleža njiv, vinogradov in po letu 1987 tudi sadovnjakov v veliki meri naraščajo
neplodne površine in stavbišča, pri čemer predvidevam, da velik del deleža neplodnih površin
in stavbišč odpade na zaraščanje obdelovalnih površin.
Tabela 7: Indeks sprememb rabe zemljišč po posameznih zemljiških kategorijah.
Raba tal
Njive
Leto
1961
100
1987
68,4
2008
57,4
Vir: Korošec, 2008.

Sadovnjaki

Vinogradi

100
121,9
107,4

100
76,8
72,7

Travne
površine
100
110,3
112,8

Gozd
100
103,4
104,3

Neplodno,
stavbišča
100
117,6
143,2
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5. MOBILNE OSKRBNE DEJAVNOSTI
Podeželje je pomemben večfunkcijski prostor, kamor se ljudje lahko umaknejo pred hrupnimi
in onesnaženimi mesti in kjer najdejo sprostitev pred hitrim tempom današnjega življenja.
Zaradi stalnega razvoja na področju mobilnosti ter novih tehnologij prostorske razdalje
izgubljajo svoj pomen. Z globalizacijo so se potrebe in navade ter z njimi povezana področja
dela in način življenja današnje družbe močno spremenili. S tega vidika postaja podeželje
predvsem v zadnjem času prostor priseljevanja. V preteklosti so se ljudje zaradi bližine in
razpolage delovnih mest selili v mesta, danes pa povečana mobilnost krajša razdalje in
povečuje življenjski prostor (Klemenčič, 2006). Ta življenjski prostor se širi tudi v Haloze,
vendar pa so za bivanje privlačni predvsem nižinski predeli pokrajine, kjer se koncentrira
poselitev. Tu je na voljo osnovna oskrba, bližina Ptuja pa zadovoljuje vse ostale potrebe
prebivalstva. Z razvojem nižinskih predelov se pozablja na vzpete dele Haloz, kjer težji pogoji
za življenje in bivanje, oddaljen ali nedostopen javni prevoz, oddaljena oskrba ter vsesplošna
marginalnost silijo prebivalstvo v odseljevanje v bolj dostopna območja.
V perifernih območjih je največji problem dostopa do storitev razdalja. Z vidika oddaljenosti
od oskrbnih centrov je za življenje prebivalcev odmaknjenih predelov ostati mobilen
posebnega pomena. Lastništvo in uporaba avtomobila sta že kar nuja, če ne pravilo, saj je v
tovrstnih območjih javni promet redek ali nedostopen. Mobilnost ljudi je v odnosu do
obstoječe infrastrukture in nemobilnega dela prebivalstva v periferiji pomemben dejavnik pri
kakovosti infrastrukture in kakovosti življenja nemobilnih prebivalcev.
Veliko ljudi perifernih predelov je zaposlenih v središčih in uporabljajo storitve (trgovino,
pošto, frizerja ipd.) na poti domov in bližje delovnemu mestu. S tem povezano zmanjševanje
povpraševanja ogroža vzdrževanje obstoječe infrastrukture ter posledično oskrbo manj
mobilnega dela prebivalstva, kot so na primer upokojenci in ostareli (Zaključno…, 2007).
V prvi vrsti je za razvoj in revitalizacijo podeželja pomembno zagotavljanje enakovrednih
možnosti za življenje in bivanje, dostopnost do znanja, zdravstva in storitev, predvsem pa
dostop do oskrbe vsem prebivalcem v pokrajini. Ohranjanje in izboljševanje javnih storitev na
podeželju omogoča oziroma povečuje kakovost gibanja, vpliva na ohranjanje poseljenosti in
izboljšuje konkurenčnost prostora v primerjavi z nižinskimi naselji in urbanimi središči
(Interreg IIIB…, 2005).
Investicije v podeželje se prepogosto osredotočajo na prometno infrastrukturo. V zadnjih
nekaj letih je EU namenila okoli 50 % sredstev v tovrstne namene. Dobra/izboljšana prometna
infrastruktura je pomembna za doseg ekonomske rasti, kako pa bo regija to izkoristila sebi v
prid pa je odvisno od nje same. V nekaterih primerih se v regije stekajo dodatne investicije v
infrastrukturo in dosegajo večjo rast na podlagi dobrih mednarodnih povezav in
demografskega potenciala. Po drugi strani pa so obrobna območja, ki so bolj ali manj
nepovezana oziroma so izključena iz teh povezav (oziroma so jih le-te obšle), izboljšave jim
nič ne pomagajo, stanje pa se še naprej slabša (staranje in depopulacija). Pomembno je, da je
infrastruktura le ena od prioritet razvoja, ki omogoča uporabo nove tehnologije, vključuje
lokalno prebivalstvo in vpliva na raznolikost in kvaliteto storitev (Innovative service…,
2008).
Zavedati se je treba, da je na podeželju potrebno zagotoviti ustrezno življenjsko okolje z
inovativnimi in učinkovitimi načini oskrbe. Dostop do različnih storitev omogoča dostop do
priložnosti, narekuje kvaliteto življenja in se nanaša na socialno pravičnost. Z večjo in boljšo
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dostopnostjo storitev v perifernih predelih lahko pozitivno vplivamo na geografsko in
socialno marginalnost problemskih območij (Pickering, 2003).
Velik pomen v oskrbnem in poselitvenem sistemu perifernih območij imajo mobilne oskrbne
dejavnosti. Njihova poglavitna prednost je, da so uporabniku dosegljive ne glede na razdaljo
in neodvisno od njegove mobilnosti. Predstavljajo temelj pri oblikovanju inovativnih
pristopov k revitalizaciji in razvoju podeželja (Pickering, 2003), znane pa so številne uspešne
prakse njihove uporabe. Bistvo mobilne oskrbne dejavnosti je, da pride oskrba do uporabnika.
To pa lahko dosežemo s pomočjo premičnih sredstev, ki premagujejo ovire
tridimenzionalnega prostora v katerem živimo, oziroma s pomočjo novih in vedno bolj
naprednih tehnologij, ki omogočajo dostop do storitev preko novih dimenzij in v okviru
katerih razdalja in razgibanost površja izgubljata na pomenu.
Tako premične storitve kot tudi vnos IKT (informacijsko-komunikacijskih tehnologij) igrajo
pomembno vlogo v podeželskem oskrbnem sistemu in z vidika primerov uporabe v nekaterih
evropskih državah prinašajo vzpodbudne rezultate.

5.1.

Premična oskrba

Oskrba, ki jo nudijo lokalna središča in centri je statična in locirana na enem mestu do katerih
uporabniki dostopajo z različnimi oblikami prevoznih sredstev ali peš. Življenje na
podeželskih, slabše dostopnih območjih, kjer so javna prevozna sredstva redkost oziroma so
bolj kot ne oddaljena, pa je brez avtomobila skoraj nemogoče. Zato so ljudje z omejeno
gibljivostjo (starejši, otroci, ljudje s posebnimi potrebami), ki si avta ne morejo privoščiti,
nimajo izpita ali pa imajo tako ali drugače omejene možnosti gibanja, izključeni iz
zagotavljanja osnovne oskrbe. V ta namen se je oblikovala premična oskrba, ki predstavlja
različne oblike oskrbe na kolesih. V tem primeru storitev pride do uporabnika oziroma do
naročnika.
Tovrstna oblika oskrbe je ponavadi organizirana v kombijih, potovalnih prikolicah, nekatere s
tovornjaki ali pa avtobusi, odvisno za kakšno obliko storitve gre in kako je izvajana. Večini
ljudi, predvsem v Sloveniji, so najbolj znani naslednji primeri premične oskrbe:





Potujoča trgovina,
potujoča pekarna,
potujoča knjižnica,
dostava zamrznjenih izdelkov;

Slika 3: Potujoča trgovina.

Slika 4: Potujoča knjižnica.

Vir: Kamnik lds, 2010.

Vir: Benkovič Krašovec, 2006.
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Ponekod v tujini so šli še nekoliko dlje in ljudem v oddaljenih predelih omogočili dostopnost
tudi drugačnih oblik storitev, na primer:





Premični zobozdravnik,
premična pošta,
premični fitnes,
premični kino;

Slika 5: Premični zobozdravnik ordinacija.

Slika 6: Premični zobozdravnik.

Vir: Temporary Services, 2010.

Slika 7: Premični fitnes - oprema.

Vir: Farber Specialty Vehicles, 2010.

Slika 8: Premični fitnes.

Vir: All Mining Equipment, 2010.

Vir: Creative Wellness Resource, 2010.
Slika 9: Premična pošta.

Slika 10: Premični kino.

Vir: Mobile cinema in Ballinrobe, 2010.

Vir: Cornwall, 2010.
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Realnost je, da je izvajanje premične oskrbe lahko povezano z velikimi stroški, vendar pa
predstavljajo učinkovit način zagotavljanja oskrbe v oddaljenih območjih. Tovrstno dejavnost
je smiselno izvajati ob učinkoviti komunikaciji in obveščanju lokalnega prebivalstva, da so
seznanjeni, kdaj bo določena storitev v njihovem kraju na voljo (Pickering, 2003).

5.2.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija in oskrbne dejavnosti

Danes ima že veliko ljudi doma računalnike, vedno večje število ljudi pa dostopa do različnih
storitev preko interneta oziroma mobilnega telefona. Uporaba novih tehnologij omogoča
ljudem premostiti geografske ovire in učinkovitejši dostop do storitev, do katerih bi se
navadno morali odpraviti s prevoznim sredstvom. Tovrstna oblika tehnologije pridobiva na
vedno večjem pomenu tudi na podeželskih in oddaljenih območjih, saj s tem razdalja, ki
predstavlja omejevalni življenjski faktor, izgublja na pomenu.
Glavno in ključno vlogo pri uporabi novih tehnologij pa igra internet. Preko interneta lahko
dostopamo do različnih vrst informacij, znanja (e-izobraževanje, medijske knjižnice…), in
storitev (na primer e-bančništvo, nakupovanja preko spleta idr.). Internet predstavlja
»omrežje, ki omogoča izmenjavo podatkov. Dostop do interneta nam omogoča osebni
računalnik z modemom ali ustrezno komunikacijsko povezavo, ki je uporabniku na voljo
(telefonska linija, kabelska povezavam brezžični prenos…). Na ta način imajo uporabniki na
voljo paleto raznovrstnih in kakovostnih storitev:








Elektronska pošta,
prenos datotek,
dostop do svetovnega spleta za pregledovanje dokumentov in uporabo multimedije,
dostop do novic in e-skupin,
komunikacijo preko številnih pogovornih programov (messenger, skype in drugi),
internetna telefonija in videokonference,
e-poslovanje, ki omogoča dostop do varnih strani za e-banke, e-trgovine, e-knjižnice;«
(Nekaj osnov…, 2010).

Prednosti uporabe IKT v perifernih regijah so:






Zmanjševanje stroškov z vidika premagovanja razdalj: Namesto, da bi se za plačilo
položnic morali odpeljati v mesto, pri čemer je strošek pogonsko gorivo, lahko le-te
poravnamo preko e-bančništva. IKT omogočajo tudi delo od doma, kar po eni strani
pomeni prihranek stroškov prevoza do delovnega mesta, po drugi strani pa prihranek
časa, ki bi bil potreben, da do delovnega mesta pridemo. S pomočjo videokonferenc na
primer je podjetnik lahko prisoten na sedežu podjetja in hkrati na sestanku na drugem
koncu sveta. Nove tehnologije hkrati omogočajo boljšo komunikacijo in dostopnost na
nivoju podjetništva.
Učinkovitejši dostop do informacij in storitev: Internet nudi številne spletne strani,
preko katerih lahko dostopamo do informacij kadarkoli na različnih ravneh življenja,
nenazadnje pa se s hitrim dostopom do storitev izognemo morebitnim čakalnim
vrstam.
Omogoča razvoj podjetniškega okolja: Z internetom se veča tudi gospodarski prostor.
Ta omogoča »ekonomijo obsega (doseganje minimalnih stroškov na enoto proizvoda)
brez neposredne bližine« (OECD 6th…, 2008).
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Uporaba informacijske tehnologije daje regiji možnost za raznovrsten razvoj (trgovina,
znanje, rekreacija, decentralizacija storitev), tako razvoj naselij kot tudi posla, storitev, šol do
mere, da podeželje še vedno ostaja prijetno in primerno tako za bivanje kot tudi za
podjetništvo.
Razvoj in inovacije so prvotno vezani na mesta, nato pa z zamikom pridejo na podeželje.
Prihod novih tehnologij na podeželje se v prvi vrsti sooča s slabo izobraženostjo lokalnega
prebivalstva za njihovo uporabo. Pomanjkanje znanja in strah pred uporabo sodobnih
tehnologij sta prisotna še posebej med srednjo in starejšo generacijo (Guštin, 2008). Uvajanje
novih tehnologij otežuje tudi nezadostna informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura, ki
se med drugim odraža v slabem internetnem signalu, ponekod ga pa sploh ni. Dandanes se
izvajajo številni projekti za izboljšan internetni dostop v perifernih območjih (Guštin, 2008).
Med drugim sta v zadnjih časih zanimiva dva pristopa uvajanja IKT v namen razvoja
podeželja: spletne strani in telecentri.

5.2.1. Spletne strani
Guštin Š. (2008) v diplomskem delu navaja, da sta »dve izmed najbolj uporabnih možnosti, ki
jih spletna stran ponuja, promocija in prepoznavnost« (str. 34) manjših skupnosti, občin takoj
znotraj kot zunaj meja lastne države. Turistom in mnogim obiskovalcem se lahko na ta način
ponudi različne podatke in informacije, predstavitev naravnih in kulturnih vrednot in mnogo
drugih stvari. Spletne strani služijo za promocijo podeželja in z njim povezanih lokalnih
proizvodov ter »služijo kot most za prenos znanja med mestom in podeželjem« (Guštin, 2008,
str. 34). Po drugi strani pa je vaška spletna stran pomembna za uspešno vključevanje
vaščanov v informacijsko družbo, nenazadnje pa ji lahko pripišemo tudi pomembno funkcijo
krepitve regionalne identitete, ki jo omogočajo forumi, preko katerih se lahko povezuje staro
in mlado, preko koledarja dogodkov pa so vsi lahko obveščeni, kaj se dogaja v njihovem
domačem kraju.

5.2.2. Telecentri
Telecentri, znani tud pod imeni telekoče in centri tele-uslug »predstavljajo eno od strategij za
premagovanje digitalnega razkoraka med urbanimi in ruralnimi predeli. Gre za javni prostor,
ki omogoča ljudem dostop do računalnikov, interneta in ostalih komunikacijskih tehnologij«
(Zavadlal, 2007, str. 41). Ti zagotavljajo možnost dostopa in uporabe digitalnih tehnologij s
katerimi podpira ekonomski, izobrazbeni, zdravstveni in socialni razvoj lokalnega
prebivalstva. Telecentre najdemo tudi pod imeni telekoče ali centri tele-uslug. (Zavadlal,
2007).
Telecenter je ponavadi organiziran v nekem javno dostopnem prostoru (na primer v šolski
učilnici), za njegovo delovanje pa je ključnega pomena dostop do internetne povezave ter
naslednja oprema: računalniki, printerji, faks in fotokopirni stroj (Case note…, 2010).
Telecentri so pomembni za razvoj ruralne družbe, saj je prebivalcem tako omogočen dostop
do sodobnih tehnologij, v okviru telecentra se izvajajo tudi izobraževanja o njihovi uporabi
(uporaba računalnika in ostale opreme, uporaba interneta, elektronske pošte…), vseskozi pa je
na voljo tudi osebje za vprašanja in nasvete (Case note…, 2010). Telecentri niso le prostor, ki
nudi prebivalcem dostop do novih tehnologij, vendar služijo pozitivno tudi s socialnega
vidika. Gre za prostor, kjer se ljudje srečujejo, si pomagajo in svetujejo. Nenazadnje vsi živijo
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v isti skupnosti, so soočeni z enakimi razmerami, s tega vidika pa se krepi kot že večkrat
omenjeno regionalna identiteta kot pogonsko gorivo življenja pokrajine.

5.3.

Primeri dobre prakse javne oskrbe v Evropi

V nekaterih državah članicah EU in OECD je zagotavljanje dostopnosti javnih storitev v
podeželskih pokrajinah to že kar uveljavljena praksa z vzpodbujajočimi rezultati. Zavedajo se,
da sta napredek podeželja in omogočanje oskrbe ključnega pomena, predvsem v obliki
inovativnih pristopov, razvoj pa je potrebno graditi na potencialih regij oziroma območij: 1)
Regija Wendland-Elbetal v Nemčiji se je specializirala za proizvodnjo biomase. Danes je
vodilna na tem področju. 2) Na Japonskem so revitalizirali lokalno industrijo, ki je temeljila
na lokalnih virih. V delovanje so vključili tudi starejše. 3) Finska se je osredotočila na starejše
prebivalstvo na katere gleda kot potencial pokrajine in ne kot breme ter ustvarila poseben
prostor za starejše, omrežje seniorPolis (vasi prilagojene starejšemu prebivalstvu v regiji
Kainuu na Finskem). Projekt temelji na vnosu in uporabi sodobnih tehnologij in promovira,
združuje ter vključuje starejše v razne dejavnosti (Innovative service…, 2008). Primeri dobre
prakse v okviru zagotavljanja oskrbe so bili izvedeni tudi v okviru mednarodnega projekta
PUSEMOR (Public Services in sparsely populated Mountainous Regions).

5.3.1. Oskrba na primeru regij Kainuu in North Karelia na Finskem
Finska je ena izmed prvih držav, ki se je lotila novega pristopa k razvoju podeželja. Srečuje se
s pomembnimi izzivi kar se tiče oskrbe, še posebej v primeru oddaljenih in težje dostopnih
podeželskih območij. Izzivi se konkretneje nanašajo na dotične (občine depopulacije in
staranja prebivalstva) občine kot »priskrbovalke« storitev in delovnih mest in kako uspešno
bodo le-te odpravljale težave glede dostopnosti oskrbe za prebivalstvo oddaljenih skupnosti
(Aldea-Partanen et al., 2004).
Finska je ena najbolj omreženih držav na svetu, saj ima kar 95% prebivalstva dostop do
interneta. Statistika je posledica zakona, po katerem je vsak državljan upravičen do
internetnega dostopa. Ukrep je namenjen temu, da se zagotovi internetna povezava na
podeželju, predvsem na območjih z omejeno dostopnostjo, ki bi bila in je temelj oskrbe na
podlagi videokonferenc, elektronske pošte in spletnih komunikacij (Aldea-Partanen et al.,
2004).
Kainuu in North Karelia sta imeli značilnost razvite periferije in tako sta bili v preteklem
razvoju tarča različnih razvojnih politik v smislu razvoja industrije. V zadnjem obdobju pa sta
regiji združili moči in zgradili infrastrukturo za razvoj informacijske tehnologije s pomočjo
katere sta vpeljali številne novosti. V zdravstvu je v uporabi mobilni digitalni rentgen
(podatki/slika prenesena preko spleta specialistu v regionalni bolnišnici), na voljo je ebančništvo in različne mobilne dejavnosti: potujoča trgovina, volilni avtobus, mobilna
telovadnica (v tovornjaku), zobozdravnik, nenazadnje pa lahko tudi zdravniške sestre
obiščejo paciente na domu in preko mobilnih telefonov dopolnijo kartoteke. Pomembno vlogo
igra tudi poseben taxi, ki vključuje več storitev: distribucija hrane, prevoz učencev, razne
dostave, prevoz učencev, organizira pa tudi skupne vožnje (po telefonu sporočiš, da naslednji
dan rabiš prevoz v določeno naselje in če ga še kdo rabi, se skupaj peljeta). Na Finskem
podeželju so organizirane tudi večnamenske točke, ki združujejo več funkcij: opravlja vlogo
centra za socialne zadeve (urejanje zadev glede pokojnin, socialnih pomoči, štipendij,
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nadomestil idr.), policije, zavoda za zaposlovanje, davčne pisarne, banke in drugih storitev
(Aldea-Partanen et al., 2004).
Vplivi razvoja novih tehnologij so v pokrajino prinesli razvoj podjetništva, turizma in kulture.
S tem se je spremenila lokalna atmosfera in sama javna podoba, katera je privlačila
obiskovalce, da vidijo najbolj internetno periferijo na Finskem (Aldea-Partanen et al., 2004).
S tem je podeželje na Finskem doseglo velik razvoj, v prihodnjem pa se bo še bolj posvečalo
učinkovitosti in dostopnosti oskrbe za ostarelo in razpršeno prebivalstvo, spodbujanje
podjetništva na podeželju in izkoriščanju potencialov. Sam sistem in razvoj podeželja je v
interesu številnih drugih držav članic in nečlanic OECD, podeželje katerih je slabo razvito
oziroma je v začetnih fazah razvoja (Innovative service…, 2008).

5.3.2. Inovativni pristopi k razvoju podeželja na Škotskem
Tudi na Škotskem se zavedajo, da je ohranjanje poselitve in razvoja podeželskega prostora
velikega pomena. V ta namen so že v 80. letih preteklega stoletja pa vse do danes vzpostavili
številne projekte, ki pripomorejo k učinkovitejšemu zagotavljanju storitev prebivalcem
različnih regij škotskega podeželja.
Za zelo učinkovita so se izkazala večnamenska poslopja, ki združujejo različne storitve pod
eno streho. V kraju Coigach v tovrstnem poslopju deluje zdravnik, enkrat mesečno je na voljo
frizer, vsak dan tu organizirajo kosilo za upokojence, na voljo imajo knjižnico z internetnim
dostopom in predšolsko varstvo. Nenazadnje je poslopje namenjeno številnim krožkom,
društvena soba pa omogoča skupno preživljanje prostega časa. Podobna poslopja imajo tudi v
drugih skupnostih, ki vključujejo med drugim tudi policijo ali pa matičarja in je prostor tako
namenjen tudi porokam, raznim sestankom, svetovalnim službam, anonimnim skupinam in
številnim drugim storitvam ter dejavnostim (Pickering, 2003).
Z vidika oddaljenih območij in dostopnosti storitev v ospredje postavljajo tudi mobilne
oskrbne dejavnosti kot so potujoča trgovina, ribarnica ali banka. V regiji Buchan pa so
prostovoljci ustanovili posebno storitev, in sicer možnost najema avtobusa starejšim osebam,
osebam s posebnimi potrebami oziroma vsem, ki so kakorkoli izolirani od življenja skupnosti
in imajo probleme z uporabo javnega prevoza oziroma do njega nimajo dostopa. Zagotavljajo
tudi spremstvo in pomoč pri dejavnostih, na voljo je tudi invalidski voziček, v večernih urah
pa je namenjen prevozu mladostnikov. Spet drugje je na voljo potujoči center za pomoč
ljudem z duševnimi problemi in drugačnimi potrebami ter jim omogoča druženje in pogovor z
ljudmi s podobnimi težavami v mirnem okolju. Nenazadnje pa je zelo zanimiva storitev tudi
mobilni kino, ki odročnim krajem ponuja najnovejše filmske uspešnice. Gre za večji
tovornjak, ki prevaža zaslon dimenzije 4 x 2 metra, okoli 100 sedežev in se namesti na
kakšnem večjem parkirišču oziroma šolskem igrišču, kjer se organizira kino predstava
(Pickering, 2003).
Velik poudarek pri razvoju podeželja na Škotskem dajejo tudi v uvajanje novih tehnologij, kot
so računalniki, internet in mobilna telefonija. V ta namen imajo v južnem Ayrshiru
organiziran t.i. »računalniški avtobus«, ki širom regije organizira delavnice in uvaja lokalno
prebivalstvo (z malo ali nič računalniškega znanja) v svet informacijske tehnologije
(Pickering, 2003).
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5.3.3. Uvajanje informacijske tehnologije na Portugalskem
Uvajanja informacijske tehnologije so se na Portugalskem lotili v okviru projekta EDV
Digital, in sicer s posebnim programom Net on wheels (NOW) oziroma Internet na kolesih.
Ta inovativen program je primer vsesplošne dostopnosti storitev in vključevanja
portugalskega podeželja v informacijski sistem.
Primarni cilj programa je vzpostaviti splošen dostop do tehnologij in interneta tako
prebivalcem podeželja, starejšim občanom kot tudi nezaposlenim in študentom. Program se je
prvotno izvajal na območju petih občin (Arouca, Oliveira de Azemeis, Santa Maria da Feira,
S. João da Madeira, Vale de Cambra ) v severovzhodnem delu Portugalske. Za izvajanje
programa sta potrebna dva kombija z možnostjo internetne povezave preko satelita s skupno
15 prenosniki, opremljena tudi s printerji, skenerji, spletnimi kamerami ter z dodatno opremo
za ljudi s posebnimi potrebami. V vsakem vozila so prisotni tudi mentorji, ki nudijo pomoč
pri uporabi opreme in vodijo usposabljanja ter izobraževanja (izobraževanja so posebno
prilagojena tako za starejše kot tudi otroke oziroma za tiste, ki želijo nadgraditi svoje znanje
oziroma ga obnoviti) (Bastos, Couto, 2008).
Program Net on wheels zaenkrat deluje znotraj države, njegovi izvajalci pa želijo, da bi se
program izvajal tudi v drugih evropskih državah. Tovrsten program je predvsem dobrodošel v
oddaljenih in redko poseljenih območjih, saj dobijo tamkajšnji prebivalci tako možnost
dostopa do spletnih storitev. Z uporabo interneta daljava na ta način izgubi na pomenu,
nenazadnje pa se splača tudi z vidika stroškov (Bastos, Couto, 2008).

5.3.4. Mednarodni projekt PUSEMOR
Projekt PUSEMOR (Public Services in sparsely populated Mountainous Regions) oziroma
Javne storitve v redko poseljenih gorskih območjih je mednarodni projekt, ki se je izvajal v
okviru Interreg IIIB programa. Projekt je potekal od januarja 2005 pa do junija 2007, v njem
pa je sodelovalo šest evropskih držav: Avstrija, Švica, Nemčija, Francija, Italija in Slovenija.
»Cilj projekta je bil oblikovati trajnostne strategije in poiskati inovativne rešitve za izboljšanje
javnih storitev v redko poseljenih gorskih območjih, z namenom ta območja narediti privlačna
za bivanje in razvoj gospodarstva« (Zaključno…, 2007). Naloga vseh držav oziroma
sodelujočih občin je bila po enaki metodologiji izdelati študijo nivoja oskrbe in ključnih
problemov ter pripraviti strategijo razvoja in omogočanja oskrbe (Interreg IIIB, 2005).
Poudarek v okviru projekta je bil na naslednjih storitvah:






Javni prevoz in ceste,
zdravstvene storitve,
izobraževanje in usposabljanje,
telekomunikacije (širokopasovni dostop do spleta, radio in televizija),
vsakodnevne potrebe (pošte, trgovine, restavracije idr.) (Zaključno…, 2007).

Na podlagi analitičnega in strateškega dela so bili oblikovani in realizirani konkretni pilotni
projekti z namenom izboljšanja javnih storitev v ciljnih območjih. Hkrati ti služijo kot zgled
za druga redko poseljena območja in kot izhodišče za oblikovanje prihodnje politike
zagotavljanja osnovne oskrbe na podeželju. (PUSEMOR partnerji, 2010).
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5.3.4.1.
Pilotni projekti
V vseh državah je bilo izvedenih 30 pilotnih projektov. IKT igrajo pomembno vlogo pri
razvoju teh območij, kar se vidi tudi v izvajanih projektih. V več državah so dali poudarek na
vzpostavitev širokopasovnega dostopa do interneta, vzpostavitev raznih spletnih portalov,
nenazadnje tudi na izobraževanje glede IKT vsebin (Zaključno…, 2007).
Glede dostopnosti in izobraževanja o IKT vsebinah so v Avstriji v deželi Tirolski izvedli
projekt Premostitev ovir pri dostopu spleta. Njegov »namen je zvišati osebno uporabo spleta
v odmaknjenih podeželskih predelih, hkrati pa z učinkovito komunikacijo in izobraževanjem
premostiti ovire glede dostopa predvsem med starejšimi občani in nezaposlenimi«
(Zaključno…, 2007, str. 40).
V francoski regiji Franche-Comté so v povezavi z IKT tehnologijami izvedli dva projekta.
Prvi je Videokonferenca, katerega »osnovna ideja je bila opremiti 11 lokacij z gradivom za
videokonferenco, da bi zagotovili boljši dostop različnim uporabnikom. Namen projekta je
spodbujati povezave med krajevnimi in regionalnimi oblastmi, da bi približali mlade
organizacijam in informacijskim centrom za delo, združevati lokalne kadre (usposabljanje
odraslih) ter poenostaviti odnose med podjetniki in dobavitelji« (Zaključno…, 2007, str. 41).
Drugi projekt z naslovom Mreža (medijskih) knjižnic želi »domačinom ciljnega območja
omogočiti dostop do vsake knjige v knjižnici« (Zaključno…, 2007, str. 42). Cilji projekta so:




prilagoditi in izboljšati možnosti IKT, da bi poenostavili ravnanje z opremo in razvili
storitve
dostop do skupnih virov knjižnic in medijskih knjižnic
razvoj kakovosti in raznolikosti storitev ter razširitev ciljne skupine (Zaključno…,
2007).

Na Koroškem so v okviru štirih skupnosti v okrožju Špital ob Dravi izvedli zanimiv projekt
Vaške storitve. »Namen le-tega je zapolniti vrzeli v socialnih storitvah ter na lokalni ravni
nuditi manjkajoče storitve za starejše in njihove skrbnike, samohranilce/ke in njihove družine.
V okviru projekta so tako pregledali lokalne potrebe ter financirali in podprli lokalne skupine
prostovoljcev. Vaške storitve obveščajo o obstoječih ponudbah socialnih storitev ter
usklajujejo storitve med organizacijami in prostovoljci, t.i. osebje Vaških storitev pa nudi hitro
pomoč posameznikom, npr. kadar so skrbniki bolni ali preobremenjeni« (Zaključno…, 2007,
str. 38).
Med ostalimi pilotnimi projekti je pomembno omeniti še projekta Mobilni otroški vrtec in
Dostava za vsakodnevne potrebe. Slednji je bil izveden v švicarski regiji Chablais vaudois v
občini Ollon s ciljem, »da bi zagotovili zveste stranke za lokalne trgovine in dvignili
osveščenost prebivalcev o prednosti bližine. Pet lokalnih trgovin (mesarstvo, lekarna, dve
trgovini in pekarna) organizira skupni dostavni sistem v vaseh brez trgovin. Dostavni sistem
je organiziran dva dneva na teden ter ga izvajata starejši občan in avtobusna služba. Stranke
naročijo po telefonu, izdelki pa so dostavljeni na dom naslednji dan« (Zaključno…, 2007, str.
48).
Mobilni otroški vrtec pa so uvedli v Franciji v odmaknjenih krajih območja Pays Horloger. In
sicer »opremljen avtobus vozi iz vasi v vas in predstavi otroški vrtec družinam, ki včasih
potrebujejo varstvo za svoje otroke (od 3 mesecev do 6 let starosti). Namen storitve je
omogočiti staršem, da si vzamejo čas za urejanje upravnih zadev, nakupovanje in podobno ter
nuditi otrokom možnost, da se srečajo z drugimi otroci in se navadijo na družabno življenje.
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Storitve izvajajo strokovno usposobljeni domačini, ki nudijo svetovanje staršem in
zagotavljajo aktivnosti za otroke« (Zaključno…, 2007, str. 41).
Nenazadnje pa so v Italiji v Valle Scrivia izvedli projekt Večnamenska delovna postaja.
Namen je vzpostaviti fizično in računalniško omrežje storitev, s tem pa prebivalcem
oddaljenih območij omogočiti lažji stik s službami, s potrebnimi storitvami in čim hitrejši
dostop do informacij (Zaključno…, 2007).
Slika 11: Pilotni projekti v posameznih testnih območjih.

Vir: Zaključno…, 2007.
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6. MOBILNA OSKRBA V SLOVENIJI
Tudi v Sloveniji želimo javno oskrbo na različne načine približati prebivalcem, ki so do nje
oddaljeni. V splošnem se zgledujemo in vnašamo novosti v javni oskrbi glede na primere
učinkovitih praks v Evropi, vendar v lokalnem obsegu (na občinski ravni), kot se je to izvedlo
v okviru projekta PUSEMOR na Gorenjskem. V večji meri pa je v Sloveniji oskrba približana
prebivalcem z nekaterimi oblikami premične oskrbe. Po podatkih na internetu sta v Sloveniji
v največji meri zastopani sta potujoča trgovina in potujoča knjižnica. Premična oskrba na
naših tleh pozna še mobilno pekarno (npr. Mobi pek), ribarnico in premično pošto.
V nekaterih pokrajinah oziroma občinah po Sloveniji že uvajajo nove in inovativne oblike
javne oskrbe v vsakdanje življenje. Ti temeljijo predvsem na IKT z vzpostavitvijo e-središč,
telehiš in spletnih strani.

6.1.

Primeri javnih storitev v povojih

6.1.1. Premične pošte
V zadnjem obdobju smo v Sloveniji vzpostavili 22 premičnih pošt, ki so nastale na podlagi
ukinitve manjših lokalnih pošt oziroma so se le-te prekvalificirale v premične. Namen je bil s
tem povečati ekonomsko učinkovitost, saj so prekvalificirane stacionarne pošte bile locirane v
manjših krajih, z manjšim številom gospodinjstev, imele so manj strank, posledično pa je bil
njihov rezultat poslovanja negativen in brez obetov za prihodnost (Uvajanje premičnih…,
2009).
Za premično pošto je značilno da »pismonoša opravlja poštne storitve na terenu z dostavnim
vozilom, ki se ob določeni uri ustavi na določenem kraju in določen čas opravlja poštne
storitve. Pismonoša gospodinjstvom dostavlja poštne pošiljke vsaj petkrat tedensko, izjema so
gospodinjstva, ki uporabljajo t.i. izpostavljene predalčnike. Uporabniki poštnih storitev na
območju, ki ga pokriva pošta, naj bi imeli na voljo številko mobilnega telefona pismonoše,
tako da se za poštne storitve lahko dogovorijo predhodno« (Pošta Slovenije, 2009).
Ključna prednost premične pošte sta dostopnost in fleksibilnost ter kakovostnejša ponudba v
oddaljenih krajih, nenazadnje pa tudi opravljanje poštnih storitev kar na domu (pošta2). Pošta
Slovenije še zagotavlja, da je »premična pošta prijazna, hitra in učinkovita rešitev za
opravljanje vseh storitev, ki smo jih bili doslej vajeni opravljati na pošti« (Preoblikovanje
stacionarnih…, 2010).
Po navedbi generalnega direktorja Pošte Slovenija ljudje ponekod zelo pozitivno sprejemajo
premične pošte, ker pismonoša pride na dom in tam opravi poštne, finančne in druge storitve.
Vendar pa je po drugi strani slišati kritike na dozdajšnjo organizacijo tovrstne storitve in da je
v primerjavi s stacionarno premična pošta le korak nazaj (Premična pošta, 2009).
Domačin s Kalobja, kjer so uvedli premično pošto, je z delovanjem poštne službe zelo
nezadovoljen. Pravi, da storitve nove premične službe niso enakovredne storitvam v
ukinjenem poštnem uradu. Ta je bil nekoč odprt dve uri dnevno in opremljen z vso potrebno
opremo (računalnik s povezavo na medmrežje, POS terminal, tehtnica, blagajna, poštni
predal, idr.), kjer so krajani lahko opravili želene storitve, nenazadnje pa je objekt služil tudi
socialni funkciji, saj so se tam krajani srečevali in družili (pošta5).
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Danes je izvajanje celotnih storitev postalo zapleteno in neučinkovito. Poštar lahko nemoteno
deluje pri dostavi pošte in reklam, Če krajani želijo opraviti dvig denarja, plačati položnice,
poslati paket ali plačati poštnino pa se pojavijo težave, saj poštar ni opremljen z ustrezno
opremo, ki bi zagotavljala nemoteno obdelavo podatkov in opravilo storitve (pošta5).
Čeprav premična pošta v Sloveniji zaenkrat oziroma ponekod deluje neučinkovito, se je
potrebno zavedati, da z vidika zagotavljanja storitev to še zdaleč ni slaba ideja in je v
nekaterih državah (na primer Velika Britanija, ZDA idr.) zelo uveljavljena. V slovenskem
primeru premične pošte oskrba pride k uporabniku, vendar pa je storitev zaradi neustrezne
opreme poštnega delavca še vedno vezana na stacionarno pošto, ki pa se je z ukinitvijo
lokalne še bolj odmaknila od uporabnika.
V tujini so tovrsten problem rešili s kombiji, ki z vidika opremljenosti strankam zagotavljajo
uporabo osnovnih poštnih storitev (opravljanje raznih transakcij, odpošiljanje paketov,…).
Premična pošta oskrbuje več naselij, za uporabnike pa je naveden urnik, kdaj bo storitev na
voljo (Kje pa vas…, 2010).
Pri načrtovanju mobilnih dejavnosti in drugih inovacij v prostoru je potrebno iskati rešitve, ki
prinašajo obojestransko korist in z vnašanjem novih stvari stremeti k napredku. Pomembno je,
da je nova oblika storitve, v tem primeru premična pošta, enakovredna storitvam ukinjenega
poštnega urada.

6.1.2. Telecentri v Sloveniji
Na območju Slovenije so bili vzpostavljeni tudi nekateri telecentri. O točnem številu telehiš v
Sloveniji ni podatka, najbolj znan je primer telecentra v Štanjelu ter poskus vpeljave telehiše v
Dobrovniku in Kobilju po madžarskem vzoru. Zadnji dve se sicer srečujeta s strukturnimi in
organizacijskimi problemi, telecenter v Štanjelu pa se zaradi pomanjkanja stalne strokovne
podpore ni obdržal (Zavadlal, 2007).
Na projekte telehiš v Sloveniji, ki danes služijo bolj kot ne kot e-točke (e-točke v pomurju),
ostale predvidene aktivnosti in storitve pa so padle v vodo, ne smemo gledati na neuspele
poskuse, ki se v praksi ne obnesejo. Nanje je potrebno gledati z vidika uveljavljanja dobre
prakse in jih vzeti kot učni primer, kako tovrstno prakso uveljavljati v Sloveniji ter se učiti na
dosedanjih napakah v organizaciji in vodenju. Ob ustreznem prihodnjem načrtovanju in ob
izobraževanju prihodnjih uporabnikov o uporabnosti in vsestranskosti telehiše, lahko le-ta
postane »osrednji prostor vsake lokalne skupnosti, kot vaška lipa ali nekdaj osrednji trg,
seveda prilagojen sodobnim tehnologijam in življenjskim navadam« (K razvoju…, 2004).

6.1.3. Telehiša v Dobrovniku
Telehiša v Dobrovniku je bila ustanovljena leta 2000 v prostorih tamkajšnje knjižnice. Projekt
finančno podpira občina, v času delovanja Ministrstva za informacijsko družbo (MID) pa je
pomoč nudila tudi država (Zavadlal, 2007). Z ukinitvijo MID-a leta 2004 (Utemeljitev
odziva…, 2004) pa je bilo delovanje telehiše ovirano, saj ji je bila ukinjena državna podpora,
primanjkljaj sredstev pa je pripomogel k temu, da so določeni projekti v okviru telehiše ostali
nedokončani oziroma nerealizirani (Zavadlal, 2007).
Danes so v telehiši na voljo trije računalniki, povezani na medmrežje, ki jih uporabljajo
predvsem mladi za brskanje po spletu, uporabo e-pošte ter igranje igric (Zavadlal, 2007).
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Telehiša, ki je v lasti občine, se predvsem zaradi finančnega primanjkljaja sooča z
organizacijskimi problemi (Zavadlal, 2007), saj v njej po besedah Ane Zavadlal (2007) »ni
nobenega zaposlenega, ki bi bil stalno v telehiši in jo upravljal« (str. 66).

6.1.4. Telehiša v Kobilju
V Kobilju je telehiša svoja vrata odprla leta 2000, nastala pa je na pobudo programa Phare
CREDO, ki naj bi projekt tudi v celoti financiral. Namen vzpostavitve telehiše je bil z
vpeljavo informacijsko-komunikacijskih tehnologij razviti ugodne pogoje za razvoj turizma in
podjetništva (Zavadlal, 2007).
Že ob vzpostavljanju telehiše so se pojavile prve ovire, in sicer pomanjkanje sredstev in
zaposlenih. Ovire in strahovi pa so bili prisotni tudi ob nadaljnjem izvajanju projekta.
Izvajalci so se bali zavračanja novosti s strani domačinov, zmogljivosti bodočega financiranja
in posodabljanja ob hitrem razvoju novih tehnologij, nenazadnje pa je strah povzročalo tudi
nepoznavanje tovrstne organizacijske oblike v Sloveniji (Zavadlal, 2007).
Ob uspešno izvedenem projektu naj bi telehiša omogočala uporabo računalnika z dostopom
do spleta, skenerja, fotokopirnega stroja, v njej bi organizirali razne seminarje, predavanja,
izobraževanja in tečaje, načrtovali in izvajali izlete, posredovali turistične informacije,
organizirali prostočasne dejavnosti, promovirali domači kraj in drugo (Zavadlal, 2007).
Slika 12: Telehiša v Telehiša v Kobilju.

Telehiša je organizirana v enem izmed
prostorov adaptirane kmečke hiše, kjer v
sosednjih prostorih delujejo še turistično
društvo Kobilje, zavarovalnica Triglav, veža
hiše pa služi tudi kot razstavni prostor za
izdelke domače obrti (Štefe, 2010). Po
ugotovitvah Zavadlalove naj bi bila telehiša
bolj ali manj zaprta, z izjemo nekaterih
razstav. Sklepa, da telehiša nima rednih
obiskovalcev, vzrok pa naj bi bil, da imajo
le-ti domač dostop do interneta in
računalnikov (Zavadlal, 2007).
Cilj telehiše v prihodnosti je po besedah
Zavadlalove (2007) služiti društvenim
dejavnostim in promociji vasi oziroma
občine. Zanimivo, da ob navajanju prihodnjih dejavnosti ni izpostavljena nobena od primarnih
funkcij telehiše. K neizrabljenimi funkciji telecentra v Kobilju je verjetno pripomogla tudi
slaba promocija in nezadostna izobraževanja o prednostih nove pridobitve, o čemer priča tudi
naslednja navedba iz članka o slovenskih domačijah, ko se sprašujejo, zakaj kmečko hišo v
Kobilju imenujejo Telehiša: »Iz hiše se pride v kamro, ki so jo preuredili v pisarno oziroma
informacijski center z računalniki. Verjetno prav zaradi tega to hišo imenujejo TELE hiša.«
(Štefe, 2010) Ob primerni promociji in dejavnosti telehiše menim, da o njenih funkcijah in
namenu tovrstnega poimenovanja ne bi bilo nikakršnih vprašanj oziroma dvomov.

Vir: Zavadlal, 2007.
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6.2.

Primeri učinkovitih javnih storitev

6.2.1. Potujoča prodajalna Mobi pek
Zaradi konkurence velikih centrov in zapiranja majhnih oddaljenih trgovin po vaseh je nastala
potujoča prodajalna Mobi pek. Pod blagovno znamko Mobi pek so združene štiri slovenske
pekarne, ki nudijo potujočo oskrbo na Primorskem (pekarna Brumat), v osrednji Sloveniji
(pekarna Blatnik) ter na štajerskem (pekarna Hlebček). Potujoča prodajalna Mobi pek nudi
svoje storitve vsak drugi dan, kupce pa oskrbi s kruhom, pekovskim pecivom, slaščicami,
tortami po naročilu in najnujnejšimi prehrambnimi izdelki kot so moka, sol, mleko, kava,…
(Mobipek, 2009).

6.2.2. Vzpostavitev e-središča in družabnega središča v vasi Podblica (pilotni
projekt PUSEMOR)
S sodelovanjem lokalne skupnosti in šole se je v osnovni šoli opremil eden izmed šolskih
neuporabljenih prostorov z računalniško opremo, širokopasovno internetno povezavo ter
ostalo potrebno opremo. Krajevna skupnost je predlagala naj se tu organizirajo začetni tečaji
IKT (e-bančništvo, e-uprava, splet), različne prireditve, predavanja idr. Projekt z vidika
različnih aktivnosti omogoča ohranjanje lokalne šole, krepitev lokalnega družbenega življenja
in nudenje e-storitev. Tako bo majhna šola služila kot družabno središče in lokalni IT center
(PUSEMOR partnerji, 2010).

6.2.3. Vzpostavitev e-središča, dostop do javnih storitev preko interneta v KS
Lučine (pilotni projekt PUSEMOR)
Vas Lučine nad Gorenjo vasjo ima 160 prebivalcev, redke avtobusne povezave, slab
telefonski in RTV-signal. V okviru projekta je bila v centru vasi, v kulturni dvorani,
vzpostavljena javna e-točka. V novo opremljenih prostorih bodo organizirani tečaji o uporabi
računalnika in spleta, zadovoljen je tudi cilj izboljšanja dostopa do različnih javnih storitev
preko spletnih tehnologij in pa vzpostavljeno je tudi okolje za razvoj novih aktivnosti v vasi,
na primer v smislu druženja in izobraževanja (PUSEMOR partnerji, 2010).

6.3.

Predlog izboljšave javnih storitev

6.3.1. Predlog za model izvajanja javnega potniškega prometa v občini Komen
Po mnenju Rakarja (2010) »javni potniški promet predstavlja pomemben faktor v vsakdanjem
življenju. Ta ne opravlja le storitvene temveč tudi socialno funkcijo, saj zagotavlja osnovno
mobilnost najbolj ogroženim kategorijam prebivalstva: starejšim osebam, bolnikom,
invalidom, ljudem s posebnimi potrebami. Navedenim skupinam ljudi je javni prevoz
praktično edina oblika mobilnosti« (str. 171).
Rakar nadaljuje, da bi bilo linijski prevoz s petdeset-sedežnimi avtobusi in vnaprej
predpisanim voznim redom, ki se izvaja na urbanih območjih, na ruralnih območjih
nadomestiti z bolj prožnimi oblikami in z manjšimi vozili:
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Prevoz na klic,
kombinirani prevozi potnikov in blaga,
prostovoljni prevozi (Rakar, 2010).

Zupančič pravi, da se javni potniški promet na podeželju s povečano stopnjo motorizacije v
veliki meri sooča z ukinjanjem nerentabilnih linij, neustreznim stanjem in vzdrževanjem
lokalnih javnih cest ter neustrezno organizacijsko strukturo in načini izvajanja javnega
potniškega prometa. Enaka dejstva veljajo tudi za občino Komen, v okviru katere se je
Zupančič lotil načrtovanja učinkovitejših in nediskriminatornih storitev javnega prevoza (cv:
Zupančič, 2007).
Rakar (2010) je po ugotovitvah Zupančiča povzel, da »prebivalstvo občine Komen močno
gravitira proti občini Sežana, do koder so vzpostavljeni trije pomembnejši avtobusni koridorji.
Ti zagotavljajo osnovno mobilnost tudi manjšim naseljem, ki jih koridorji prečkajo, številna
manjša naselja izven teh prometnih poti pa ostajajo brez kakršnekoli oblike prevoza. Leta
2007 je bilo v občini Komen takih naselij kar 17 (cv: Zupančič, 2007)« (str. 171).
Na podlagi izhodišč, navedenih v Resoluciji o prometni politiki Republike Slovenije iz leta
2006 in upoštevanja predloga splošnega modela izvajanja javnega potniškega prometa na
ruralnih območjih Republike Slovenije je Zupančič v magistrskem delu podal predlog za
model izvajanja javnega potniškega prometa v občini Komen (Rakar, 2010).
Rakar v povzetku Zupančičevega predloga navaja, da »predlog predvideva uvedbo novih
krožnih napajalnih linij do naselij Komen in Štanjel, ki sta lokalni prestopni točki. Od tu pa je
že vzpostavljen redni javni potniški promet do mesta Sežane kot regijskega gravitacijskega
centra prebivalstva občine Komen. Navedene napajalne linije se po tem predlogu izvajajo kot
oblika prevozov na klic, ki potekajo iz naselij Komen oziroma Štanjel, ter kot oblika
integriranih šolskih oziroma rednih prevozov, ki nastanejo s prekvalifikacijo obstoječih
šolskih prevozov v javne prevoze, namenjene vsem prebivalcem in ne le šolarjem« (Rakar,
2010, str. 172).
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7. MOBILNE OSKRBNE DEJAVNOSTI V HALOZAH
7.1.

Teoretična izhodišča

Omrežje centralnih naselij kot središč, v katerih so osredotočene dejavnosti namenjene oskrbi
lastnega in okoliškega prebivalstva, se oblikuje v vsaki poseljeni pokrajini. Na razporeditev
centralnih naselij v Sloveniji je vplivala neenakomerna razporeditev in gostota prebivalstva,
izoblikovanost površja, zgodovinski razvoj in številne politično-upravne delitve ozemlja
(Benkovič Krašovec, 2006).
Centralna naselja v Halozah se nahajajo v ravninskih predelih ob glavnih prometnicah. Kot že
omenjeno se haloška naselja po Vrišerjevi klasifikaciji centralnih naselij uvrščajo v 1. in 2.
stopnjo centralnosti. Večina naselij v Halozah so naselja 1. stopnje centralnosti, kar pomeni,
da so opremljena le z najnujnejšimi dejavnostmi (osnovna šola, trgovina z živili ali mešanim
blagom, gostinski objekt). Kriterije za uvrstitev naselij v 2. stopnjo centralnosti izpolnjujeta le
dva haloška kraja, to sta Cirkulane in Zavrč, ki premoreta tudi zdravstveno ustanovo,
zobozdravnika, splošno knjižnico, pošto, krajevni urad idr. (Benkovič Krašovec, 2006).
Centralna naselja naj bi kot jedra gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja
zagotavljala enakovredne možnosti za življenje, bivanje, dostopnost do znanja, zdravstva in
storitev vsem okoliškim prebivalcem, vendar pa v Halozah dostopnost do oskrbe v ravninskih
predelih ali pa nekaterih obmejnih in hribovitih območjih ni primerljiva. Fizične značilnosti
tovrstnih območij narekujejo težjo dostopnost, onemogočajo racionalno kmetovanje ter
predstavljajo veliko oviro pri zagotavljanju enakovrednih možnosti za življenje in delo
prebivalcev. Mladi večinoma odhajajo, na domačijah pa ostaja starejše onemoglo
prebivalstvo, ki zaradi starosti lahko sploh ni več mobilno. Prav ti ljudje v težje dostopnih,
odmaknjenih območjih so z vidika oskrbnega sistema najbolj ranljivi in izključeni.
Z vidika ohranjanja poselitve na celotnem območju in zagotavljanja enakovrednih pogojev
bivanja za vse prebivalce, bi bilo potrebno storitve narediti bolj dostopne in poiskati
alternativne rešitve. Ena izmed teh predstavljajo mobilne oskrbne dejavnosti, ki so v predelih
nekaterih evropskih držav dobro uveljavljene in služijo svojemu namenu, in sicer je to doseči
tudi nemobilnega uporabnika oziroma ljudi z omejenimi možnostmi (na primer redek javni
prevoz). S premičnimi dejavnostmi kot so potujoča trgovina, lekarne, zdravnik, knjižnica,
prevozi in mnoge druge bi bilo olajšano življenje številnim ostarelim prebivalcem.
Novejšo dobo oziroma dopolnilo mobilne oskrbe pa predstavljajo informacijsko
komunikacijske tehnologije, ki prav tako igrajo pomembno vlogo v oskrbnem sistemu. Tu so
v prvi vrsti mišljene medmrežne povezave, ki odpirajo svet novih razsežnosti s katerimi je
olajšan dostop do informacij, omogočajo izobraževanje, delo na daljavo idr. Nove tehnologije
tako prispevajo k prihranku časa in stroškov prevoza, poleg tega pa je povečana dostopnost do
vedno več storitev kar na domu (nakupovanje, bančništvo, državna uprava, svetovanje, idr.)
(Benkovič Krašovec, 2006). Le-te s premično oskrbo ustvarjajo kakovostno okolje za bivanje
in delo, mladim pa bi morda ponudili nov pogled na življenje v oddaljenih podeželskih
naseljih.
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7.2.

Metodološka izhodišča

Vzpostavitev mreže oskrbnih dejavnosti v mnogih podeželskih pokrajinah po Evropi prinaša
pozitivne rezultate. Nenazadnje se primeri dobre prakse izvajajo tudi v Sloveniji, zato bi bilo
zanimivo videti, kako bi se kaj podobnega obneslo tudi v Halozah. V ta namen sem se
odpravila na teren, da raziščem, koliko so Haloze seznanjene z inovativnimi oblikami mobilne
oskrbe in v kolikšni meri so morebitne tovrstne oblike že razvite.
Pred samim terenskim delom, sem se najprej pozanimala, če bom o mobilni oskrbi o Halozah
zvedela že kaj preko spletnih virov. Tako sem nameravala pridobiti oceno, kakšne oblike
mobilne oskrbe so v pokrajini že uveljavljene. Na prvo težavo sem naletela že pri samem
pojmu »mobilna oskrbna dejavnost ali mobilna oskrba«, saj le-ta v Sloveniji (po mojih
opažanjih) še ni uveljavljen razen v smislu mobilne telefonije. S tega vidika sem želene
informacije skušala pridobiti pod pojmom »potujoče dejavnosti« oziroma konkretneje
potujoča trgovina, knjižnica, pekarna idr. Na ta način sem iz spletnih virov izvedela, da v
Halozah od mobilnih dejavnosti delujejo le potujoča knjižnica, ki je organizirana s strani
Knjižnice Ptuj, ima 51 postaj, med njimi se jih nekaj nahaja tudi v haloških občinah
(Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale) (Knjižnica…, 2010).
Tako kot na splošno v Sloveniji sem na podlagi podatka, da obstaja le ena oblika mobilne
oskrbe (knjižnica), lahko sklepala, da je tovrstna dejavnost slabo razvita, z vidika dostave
knjig pa niti ne zagotavlja primarne oskrbe.
Na terenu sem želela potrditi domnevo, da je mobilna oskrbna dejavnost v Halozah slabo
razvita oziroma ugotoviti, če obstaja še kakšna oblika mobilne oskrbe, kakor le knjižnica. Kot
naslednje me je zanimalo mnenje o mobilnih dejavnostih in morebitni vzpostavitvi mreže leteh v Halozah s strani dveh vrst udeležencev v pokrajini: s strani lokalnega prebivalstva kot
morebitnih bodočih uporabnikov mobilnih dejavnosti in s strani županov haloških občin kot
upravljavcev razvoja v Halozah.
Za pridobivanje podatkov in vpogled situacije na terenu sem se odločila za metodo
anketiranja. Oblikovala sem dve vrsti anket. Eno za lokalno prebivalstvo, drugo za župane.
Ankete so mi pri obeh ciljnih skupinah služile bolj kot oporne točke, dejanska izvedba metode
pa je delovala kot intervju oziroma pogovor z anketirancem. Na ta način nisem dobila le
odgovorov na želena vprašanja, temveč sem z daljšimi pogovori s haloškim prebivalstvom
razkrila marsikatero življenjsko zgodbo. Le-te so mi pomagale k boljšemu dojemanju same
pokrajine in pri spoznavanju procesov v njej ter problemov, s katerimi se vsakodnevno
srečujejo anketiranci.

7.2.1. Anketiranje haloškega lokalnega prebivalstva
Anketo za lokalno prebivalstvo sestavlja skupno sedemnajst vprašanj (priloga 1) in je
razdeljena na tri sklope. S prvim sklopom »splošno o anketirancu« sem želela pridobiti
splošne podatke o anketirancu in o njegovem načinu oskrbovanja. V drugem sklopu
»prebivalstvo in stanje Haloz« me je zanimalo anketirančevo mnenje o preteklem, sedanjem
in prihodnjem razvoju Haloz. S tretjim delom »mobilna oskrba« pa sem želela pridobiti
informacije o razširjenosti mobilne oskrbe in mnenja o potrebi po morebitni vzpostavitvi
mreže le-te.
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Na splošno sem z anketiranjem lokalnega prebivalstva želela dobiti vpogled ali prebivalci
potrebujejo to obliko oskrbe, ali bi jo sprejeli oziroma uporabljali in kolikšna je sploh njihova
želja po vpeljavi nečesa novega v pokrajino. Zanimalo me je mnenje vseh starostnih skupin,
tako mladih kot nosilcev demografskega razvoja v vzpetih in obmejnih območjih, kot tudi
starejših, ki povečini ostajajo sami ter bi jim mobilna oskrba lahko bila v veliko pomoč in bi
jim prinesla določeno mero neodvisnosti.
Z anketiranjem lokalnega prebivalstva sem se osredotočila predvsem na obmejna in težje
dostopna območja celotnih Haloz. Določena naselja sem izbrala glede na podatke iz literature,
za katera velja, da so to območja odseljevanja, druga pa sem določila s pomočjo
kartografskega gradiva glede na izoblikovanost reliefa, lege v obmejnem pasu, oddaljenost od
pomembnih prometnic in oskrbnih središč. Glede na izbrane kriterije določanja območij
anketiranja sem obiskala veliko število naselij. Anketiranje nisem izvedla v vsakem izmed
teh, saj sem z izborom ciljnih naselij glede na določene kriterije lahko le predvidevala o
slabših pogojih za življenje, dejanska situacija na terenu pa je ponekod pokazala ravno
nasprotno (hiše s skrbno urejeno okolico, vikendi, novogradnje;). Tako sem se pri končnem
izboru območij anketiranja na terenu zanašala na lastno vizualno oceno.
Anketiranje sem opravila v 18 haloških naseljih, govorila pa sem tako s starejšimi ljudmi od
letnika 1929 kot tudi z mlajšimi vse do letnika 1982. Večina anketirancev je bila domačinov,
z izjemo petih, ki so se s poroko priselili iz okoliških krajev. Predvsem starejši živijo sami,
otroci pa so se povečini odselili v mesta oziroma ravninske predele Haloz in se tedensko
vračajo, da staršem pomagajo pri morebitnem delu oziroma pri nakupih ter drugi oskrbi.
Mlajši in mobilno sposobni anketiranci se oskrbujejo v okoliških večjih naseljih (Majšperk,
Cirkulane, Podlehnik, Žetale, Stoperce, Leskovec, Breg), kjer opravljajo manjše nakupe.
Večje nakupe večinoma opravljajo na Ptuju, predvsem na poti iz službe, nekateri pa pot
izkoristijo, da gredo še na banko v Gorišnico ali v katerikoli drug kraj.
Mnenje anketirancev o razvoju Haloz je pozitivno s strani izboljšane infrastrukture,
mehanizacije in motorizacije, ki jim omogoča lažje življenje, vendar pa so predvsem mnenja,
da je ta razvoj prišel 30 let prepozno, kar pa se tudi odraža v pokrajini in ljudeh. S tega vidika
so kot posledico zapoznelega razvoja potrdili že velikokrat slišano haloško zgodbo o
izseljevanju in iskanju boljših pogojev za življenje, kar pa se danes odraža v zaraščanju in
ostarevanju prebivalstva. Veliko anketirancev mi je zaupalo, da je prej bila pokrajina bolj
živahna, vsaka hiša je imela živino, ki je pasla pobočja, da se ta niso zaraščala. Danes temu ni
tako, tu pa tam imajo drobnico, koze, nekateri celo jelene. Predvsem v primeru hribovskih
kmetij se je večina zemlje zapustila, saj so stari onemogli, izpostavili pa so tudi problem, da
mladi raje živijo od socialne podpore kot da bi delali na zemlji, ki ne prinaša zaslužka. V
preteklosti so kmetje pridelke lahko prodali na raznih sejmih ali pa jih je od njih odkupila
kmetijska zadruga. Z njenim propadom danes pridelkov nimajo komu prodajati zato tudi
opuščajo ali zmanjšujejo pridelavo. Tako je zaradi slabih tržnih razmer zapuščena tudi tista
zemlja, ki ima možnost, da bi bila obdelana.

38

Karta 3: Naselja anketiranja lokalnega prebivalstva.

Na splošno so mnenja, da se bodo negativni trendi (zaraščanje, odseljevanje) stopnjevali v
kolikor ne bo razvoja. Za to krivijo predvsem neurejeno trženje in neugodno kmetijsko
politiko, ki postavlja enake kriterije tako za ravninsko kot hribovsko kmetovanje, medtem ko
so pogoji za pridelavo povsem različni in v vzpetih predelih močno oteženi. Eden izmed
krivcev je tudi težka pridobitev gradbenega dovoljenja, spet drugi pa preprosto obupajo nad
vso administracijo, ki je potrebna, da bi lahko na primer vzpostavili turistično kmetijo.
Za izboljšano stanje v višjih in obmejnih predelih Haloz predlagajo kakšen konkreten
program za razvoj podeželja, ureditev gradbeniških, tržnih in kmetijskih razmer, sodelovanje
kmetov in inštitucij, predvsem v smislu, da bi te spoznale dejanske razmere na terenu in ne le
dogajanje spremljale preko računalnika. Številni se zavzemajo tudi za prekinitev socialne
podpore oziroma, da bi se v zameno prejemanja le-te uvedla čiščenja zaraščenega ozemlja,
obvezna izobraževanja idr., s čemer bi tudi ti ljudje lahko pripomogli k razvoju ter izgledu
pokrajine. Prebivalci obmejnega pasu pa se zavzemajo za odpravo meje (sprejetje Hrvaške v
EU), ki je ločila Slovence in Hrvate ter danes hromi tovrstna območja, s čimer bi se ponovno
vzpostavilo čezmejno sodelovanje v obliki trgovanja, pomoči in druženja.
Prvotna želja domačinov je, da bi pokrajina ostala poseljena oziroma, da bi privabila mlado
prebivalstvo in da bi zaživela. V ta namen sem se lotila tretjega dela ankete, in sicer pogovora
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o mobilni oskrbi in ostalih inovativnih pristopih, ki bi pripomogli k življenju prebivalcev,
ohranjanju poselitve in bi omogočili nove priložnostni ter pripomogli k razvoju pokrajine.
Mobilno oskrbno dejavnost si domačini predstavljajo v obliki premične oskrbe, predvsem v
obliki trgovine, pekarne in dostave zamrznjenih živil. Večinoma povsod je delovala vsaj
trgovina ali pekarna, vendar se je redkokje obdržala, saj ponekod ni bilo interesa s strani
prebivalcev (na primer kruh si pečejo sami), drugje pa ne s strani podjetnika, saj se mu ni
izplačalo. Predvsem starejši tovrstnih dejavnosti ne vzpodbujajo, saj so izdelki predragi, mladi
pa gredo po opravkih na poti iz službe.
Prvotno mnenje in slika o oskrbnih dejavnostih prebivalcev je bila slaba, ponekod celo
negativna, vendar po omembi, kako imajo tovrstne stvari vzpostavljene v podobnih
pokrajinah drugod po Evropi, kako pripomorejo k razvoju, takrat so se malce zamislili.
Nekateri so bili nad takim napredkom celo presenečeni, češ ali kaj takega res obstaja. Vsi
anketiranci so z zanimanjem poslušali, predvsem starejšim pa je bilo zelo zanimivo mobilno
zdravstvo in da bi kaj takega bili zares veseli. Seveda so določeni bili bolj kot ne skeptični,
predvsem z vidika, kako bi se kaj takšnega v Halozah vzpostavilo in da se kot starejši na to ne
bi mogli navaditi, spet kakšni nezainteresirani, velika večina pa je te nove ideje sprejemala.
Nekateri domačini so glede celotnega razvoja precej pesimistični, v njih je zaslutiti
nesigurnost, počutijo se zapostavljene in kakega upanja še dolgo ne vidijo. Veliko drugih, ki
so prav tako izkusili težko življenje Haloz in spremljajo te negativne trende v vzpetih in
obmejnih delih pokrajine pa vseeno ohranjajo optimizem za prihodnost domačega kraja, zase
in prihodne rodove. Želijo si, da bi pokrajina ostala taka kot je, prijetna za bivanje, vendar, da
bi se trajnostno razvijala naprej. Spodbujajo vnašanje novih stvari, želijo si kvaliteten signal
za internet in telefonijo, saj menijo, da je tu razvoj in potencial, ki mu bodo mladi sledili.

7.2.2. Anketiranje županov haloških občin
Poleg mnenja lokalnega prebivalstva me je zanimalo tudi mnenje županov haloških občin o
sedanjem in prihodnjem razvoju Haloz. Anketa je bila sestavljena iz 8 vprašanj (priloga 2),
skozi katera sem želela ugotoviti mnenje vsakega župana in županje o razvitosti Haloz ter
spoznati njegovo oziroma njeno vizijo za prihodnji razvoj. Zanimalo me je, koliko so željni
vpeljati inovacije v pokrajino in če se kje v njihovi viziji razvoja najde mesto za vzpostavitev
mreže mobilne oskrbe oziroma da bi le-ta pripomogla k izboljšanemu stanju v vzpetih in
obmejnih predelih Haloz.
Župani se zavedajo slabe razvitosti Haloz in njihovega 30-letnega zaostanka za ostalimi
pokrajinami v Sloveniji. Stopnja razvoja seveda variira med občinami, saj je lažje razvijati
pretežno ravninsko kot pretežno hribovito občino, pri tem pa vse le še zaostrijo dodeljena
sredstva, ki se od občine do občine razlikujejo.
Vsi si prizadevajo za izboljšano kakovost življenja v njihovih občinah ter zagotoviti vsaj
osnovne življenjske pogoje vsem prebivalcem. To se vidi predvsem v urejanju infrastrukture
(ceste, vodovod) in v želji omrežiti območje celotnih Haloz z internetnim signalom, s čimer bi
lahko zagotovili komunikacijo in dostopnost do vseh območij. Zavedajo se tudi haloških
potencialov, predvsem lepe in neokrnjene narave, zato si veliko prizadevajo v smeri turizma
(vendar ne množičnega), v okviru tega pa podpirajo razna društva, ki se ukvarjajo s
pohodništvom in ostala, ki ugodno vplivajo na razvoj pokrajine.
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Tako kot lokalno prebivalstvo, tudi župani želijo, da bi Haloze ostale poseljene, da se ne bi
zaraščale ter da bi stremele k trajnostnemu razvoju. Z vidika kvalitetnega bivalnega okolja
želijo pokrajino predstaviti kot prostor primeren za priseljevanje tako mladih družin kot tudi
ljudi v starejših letih oziroma kot rekreativno okolje, kamor se lahko umakneš iz mest in kjer
je tempo življenja počasnejši.
Glede mobilnih oskrbnih dejavnosti, ki bi po mojem mnenju lahko pripomogle k ohranjanju
poselitve, so bila mnenja deljena. Določeni so se strinjali z mojo idejo kot eden izmed načinov
za ohranitev poseljenosti in brez predsodkov smo razmišljali o bodočem razvoju. Zavedajo se,
da bi bilo veliko potrebno delati na izobraževanju ljudi in komunikaciji, saj je potrebno
premagati prvoten skepticizem. Ko ljudje uvidijo, da sistem deluje in pomaga, ga sprejmejo.
Spet drugi župani pa so z realnega vidika povedali, da so v občini osnovne stvari in dejavnosti
zagotovljene, interes nad mobilno oskrbo pa bi verjetno spodbijali bližnji nakupovalni centri.
Nenazadnje smo se ustavili še pri problemu financiranja služb na katerih bi slonela mobilna
oskrba. Samo lokalna skupnost takega sistema verjetno ne bi mogla vzdrževati, že z vidika
razporeditve sredstev med občinami (za katero mislijo, da je nepravična) ne. V tem primeru bi
bila potrebna pomoč države, ki pa mora v tem videti interes. Glede posluha s strani države so
močno skeptični, samo izvedbo pa bi ovirali tudi postopki in procesi pridobivanja vse
dokumentacije, ki bi bila potrebna za vzpostavitev mobilne oskrbe in vseh morebitnih inovacij
v haloškem prostoru. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da se vse ustavi na državni ravni in da
dostikrat vsa prizadevanja ostanejo na posameznikih in na papirju (tako ukrepi kot spodbude).
Zavedajo se, da je sodelovanje med občinami za dobrobit Haloz pomembno, da je pa tega zelo
malo. Sicer sodelujejo tam, kjer je potrebno (pri projektih glede izgradnje infrastrukture, ki
zadevajo več občin in pri razdelitvi sredstev), bi bilo pa lahko le-to boljše, predvsem manjka
sodelovanje v pridobitvi morebitnih investitorjev.
V splošnem se pri povezovanju občin oziroma pri njihovemu sodelovanju pojavljajo težave z
usklajevanjem, okoli katerega bo potrebno še ogromno postoriti, saj ima vsak župan svoje
prioritete. Ne glede na te pa imajo njihove vizije nekaj skupnega: razviti pokrajino do te mere,
da bo le-ta še zmeraj ohranila svojo pristnost, ohraniti poselitev in ime Haloze ponesti v svet,
tako z vidika turizma kot tudi vinogradništva.

7.2.3. Vidiki haloškega življenja danes
Z anketiranjem lokalnega prebivalstva je bila razkrita marsikatera zgodba, predvsem pa so ti
pogovori prikazali, kako se ti ljudje soočajo z življenjem v različnih delih Haloz oziroma kako
se razvoj pokrajine kaže v njihovih očeh.

7.2.3.1.
Življenje ob meji
Obmejni kraj Meje na prvi pogled deluje kot povprečno naselje in tako kot skoraj v vsakem,
se je tudi tu našla zapuščena hiša. Vendar pa kaj kmalu naselje pokaže svojo pravo luč, ko se
popotnik znajde pred tablo, ki opozarja, da se tu začenja hrvaško ozemlje, prehod pa je
dovoljen le domačinom. Problem je namreč sledeč, saj se do dela naselja Meje, ki je še vedno
na slovenskem ozemlju, lahko dostopa le po hrvaškem delu ceste. Tega absurda se zavedajo
domačini, katerim meja kroji vsakdanje življenje.
67-letni gospod, zdaj že v pokoju, se je na stara leta zopet priselil nazaj na rodno zemljo, prej
pa je bival in delal na Ptuju. Meni, da je kraj v izumiranju, in sicer po eni strani zaradi
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odseljevanja in ostarevanja prebivalstva, po drugi strani pa zaradi zaraščanja in zmanjševanja
števila vinogradov. Spominja se, da je bilo nekoč po 15 otrok na družino, njegov letnik pa je
štel 109 šoloobveznih otrok (obiskovali so osnovno šolo v Cirkulanah). Ob pripovedi se ozre
po okolici in nakaže, da naokoli nič ni bilo zaraščeno, v grapah se je pasla živina, pobočja pa
so bila obdelana z vinogradi. Danes so grape zaraščene, večina vinogradov je zaradi
neugodnih tržnih razmer opuščenih, vedno več pa se razrašča gozd. Omenil je, da ima sam tik
ob hrvaški meji v lasti nekaj gozda, vendar do parcele ne mora dostopati, saj so gozdovi, kot
se je izrazil »zanemarjeni«. Nekoč so le-ti bili prehodni s konji, do danes pa so poti zasipali
potoki in postopoma je teren postal nedostopen celo za konje.
Par metrov stran od hiše pokaže mejni kamen iz časa Marije Terezije. Nato se postavi na eno
stran kamna. S kančkom orientacije bi lahko sklepali, da stoji na hrvaški strani. Vendar je bil
rezultat ravno nasproten. Ob tem opozori na absurd poteka meje ter kako le-ta vpliva na
vsakdanje življenje lokalnega prebivalstva.
Z vzpostavitvijo meje med Slovenijo in Hrvaško so se prekinili vsi tokovi, ki so obstajali med
hrvaškim in slovenskim prebivalstvom. Meja je razdelila ljudi ter območje gospodarsko in
kulturno opustošila. Zaradi zaprte meje oziroma možnega prehoda le s prepustnico ni več
trgovske izmenjave, pomoči med obema stranema in zabave (nekoč so prihajali tamburaši).
Sam imenuje ta del Haloz »slepo črevo«, saj se tukaj vse konča in nikamor ne moreš naprej.
Meni, da bi bil razvoj z mejnim prehodom boljši, saj bi se tako vzpostavili čezmejni tokovi.
Omeni, da je bil mejni prehod tu nekoč v planu, celo hiša je bila že odkupljena, da bo v njej
carina. Kasneje je bil ta prehod zgrajen v Leskovcu, češ da tu v Mejah mejnega prehoda ne
rabijo. Nato še doda, da hiša danes propada in s prstom pokaže nanjo, na propadajočo hišo, ki
kazi osrednji del naselja.
Kot je omenil, jim meja ni prinesla nič drugega kot probleme. Nenazadnje tudi obmejno
policijo, ki nadzoruje skoraj vsak korak krajanov, med drugim morajo prihode lastnih gostov
najaviti, kar pa življenje ob meji še dodatno zaostruje.

7.2.3.2.
Življenje v težje dostopnih predelih
Ko se začne makadam se popotniku zazdi, da vstopa v drug svet. Ob premagovanju težavne
ceste je pogled na domačijo v daljavi in za njo še eno, da zaradi okvare avtomobila lahko
ostaneš sredi neznanega, zelo pomirjajoč. Vendar kaj, ko je prazna in zapuščena tako prva kot
druga. Na vsake nekaj hiš pa se le najde kakšna, v kateri kdo biva. Že samo vzpenjanje po
strmih cestah, redko poseljeni pokrajini, ki je oddaljena od oskrbnih središč in javnega
potniškega prometa, vzbuja misel, kako se prebivalstvo sooča z življenjem v takih pogojih.
Kaj jih žene, da v njih vztrajajo pa je z zgodbo anketiranke navedeno v naslednjih odstavkih.
Gospa se je v mladih letih s poroko priselila na kmetijo, ki jo skupaj z možem obdelujeta.
Mož čez dan dela v službi, sama pa je brezposelna in skrbi za kmetijo ter hčerki. Zaradi težkih
bivalnih razmer gre kraju na slabše. Kot je bilo opaziti že na poti do domačije, gospa omeni,
da tudi iz teh predelov mladi odhajajo in ob pogledu na hčerkici se sprašuje, kaj bo, ko nekoč
tudi njih več ne bo. Dostopnost po strmi gozdni cesti je slaba, še posebej problematično je
pozimi, pluženja do hiše nimajo, tako da dostop z vozilom brez verig pozimi ni mogoč.
Šoloobveznima deklicama je ob hudih zimah tako kdaj tudi onemogočen dostop do šole,
drugače pa hodita peš v dolino (razen če ju kdaj zapelje kdo od staršev), kjer imata šele na
voljo avtobusni prevoz. Tako kot od javnega prometa so zelo oddaljeni tudi od ostale oskrbe,
zato po nujnih opravkih hodijo le enkrat tedensko.
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Kljub težjim bivalnim in pridelovalnim pogojem gospa življenja, ki ga sedaj ima, ne bi
zamenjala. Spominja se dni, ko je živela v mestu v bloku ob železnici in pravi, da prav nič ne
mora zamenjati čistega zraka in miru v katerem danes živi. Istega mnenja sta tudi deklici, ki
se nad življenjem prav nič ne pritožujeta pa četudi je pot do prve avtobusne postaje zelo
dolga. Njihove želje za prihodnost so zelo skromne. Ob vsej tehnologiji, ki je danes na voljo,
si ta družina želi le asfalta, ki bi jim močno olajšal življenje.
S podobnimi razmerami se srečujejo tudi prebivalci Nižjega Valdona. Anketirani pripoveduje,
da je modernizacija v te kraje prišla pozno (leta 2005 so dobili vodovod, leta 1964 pa
elektriko), predvsem zaradi slabih cestnih povezav in oddaljenosti od mestnih središč pa so se
ljudje odselili. Na asfalt čakajo še danes, za lažji dostop pa si cesto urejajo sami. Strm relief
že od nekdaj narekuje ročno obdelavo, težki pridelovalni pogoji pa so v preteklosti terjali tudi
življenji njegovih dveh sinov, ki sta se doma ponesrečila pri delu. Prihodnost kraja pa le še
dodatno otežujejo naravne katastrofe.
Tudi ta anketiranec omeni neurejene tržne razmere in pove, da so nekoč bili enkrat tedensko
organizirani sejmi, kjer so prodajali pridelke, danes pa morajo kupce poiskati sami. V želji po
zaslužku, so se želeli usmeriti v turistično kmetovanje, vendar so zaradi vseh dovoljenj, ki jih
je potrebno pridobiti, sanje opustili. V Halozah to niti ni osamljen primer, ko ljudje nad vso
potrebno administracijo preprosto obupajo.

7.2.3.3.
Kritičen pogled na življenje v Halozah
Pogovor s 56-letnim gospodom iz Kočic je razkril številne problematike, ki jim je bil priča
tekom bivanja v Halozah. Danes je sicer v pokoju, drugače pa je bil zaposlen v Cinkarni
Celje, kamor se je vsakodnevno z delavskim avtobusom vozil na delo. Pravi, da je cinkarna
bila v veliko pomoč haloškemu prebivalstvu, oziroma tistim, ki se iz Haloz niso odselili, saj
jim je nudila zaposlitev. Pri mladih je opažal, da so odhajali iz rodnega kraja, ker so se
počutili manjvredne, ker prihajajo iz teh koncev, sam pa pravi, da ni hotel oditi iz Haloz
zaradi trme. Želel je biti enakovreden sodelavcu, ki živi nekje pri Celju in se je sam raje
oziroma iz principa vsakodnevno več ur vozil z avtobusom do službe in nazaj.
Po anketirančevi pripovedi so na življenje prebivalcev nekoč močno vplivale nedostopnost
Haloz in slabe prometne povezave. Slednje so bile ponekod vzrok, da otroci niso morali v
šolo, drugje pa so jim to preprečevale hude zime, zaradi česar so ostajali doma in tako so bili
zaradi nepovezanosti obsojeni na tamkajšnje življenje. Po drugi strani pa tistim, ki so hodili v
šole, haloški kraji niso omogočali ustrezne zaposlitve. Nekateri so se lotili celo poklicev za
katere niso bili šolani, zaradi zaposlitve pa so opuščali domače kmetovanje. S propadom
obrata v katerem so bili zaposleni, so nekateri ostali brezposelni, hkrati pa je doma kmetija
propadala, saj je ni nihče obdeloval. Ker so za obnovo opuščene zemlje in ponovnega
vzpostavljanja kmetijstva potrebna sredstva, sami pa zaradi brezposelnosti niso imeli priliva
dohodkov, se je veliko število prebivalcev tako znašlo v brezizhodnem položaju.
Nato je nadaljeval, da tudi tistim, ki so kmetovali, ni bilo nič lažje, saj je po anketirančevem
mnenju politika glede Haloz zgrešena že 30 let in omeni da le-ta gorsko kmetovanje meče v
isti koš z ravninskim kmetovanjem. Težko življenje na hribovitih kmetijah so le še
stopnjevale drage kmetijske usluge, na primer obisk veterinarja. Po anketirančevi pripovedi
naj tudi kmetijski pospeševalci ne bi delali v korist malega kmeta. Starejši se niso znašli s
papirji, ki jih je bilo potrebno voditi o kmetiji in veliko jih je zaradi zastraševanja (s strani
pospeševalcev) s sankcijami, ki bi sledile, opustilo kmetijstvo. Po drugi strani pa so bile
usluge s papirji drago zaračunane, kar je povzročilo, da so celotne vasi začele opuščati
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kmetijstvo. Mladi tako iz zgleda svojih staršev niso videli perspektive, da bi ostajali doma,
poleg vsega je bilo večino dela potrebno opraviti ročno, zato so po želji za boljšim življenjem
odšli.
Še vedno, pravi, se razmere niso izboljšale. Veliko ljudi je raje na socialni podpori, kot da bi
vlagali trud v obdelovanje lastne zemlje. Zaradi brezposelnosti in slabega socialnega položaja
pa vedno več ljudi išče uteho v alkoholu in mamilih.
Anketiranec še omeni, da je za stanje večinoma kriva politika, saj Haloze žal niso in niso bile
del njene interesne sfere. Sicer pravi, da se danes politika v teh krajih malce spreminja, saj na
položaje v občinskih svetih prihajajo mlajši ljudje, nedomačini. To šteje za pozitivno v
bodočem haloškem razvoju, saj so v preteklosti v svetih bili le starejši domačini, kjer je vsak
delal le v svojo korist (na primer, da bo cesta šla mimo njegove hiše).

7.2.3.4.
Pesimističen pogled na prihodnost
Svoj pogled na haloško življenje je povedala tudi 73-letna ženica z Rodnega Vrha. Sama tu
živi že celo svoje življenje, ostala in delala je na kmetiji, medtem ko je njen mož bil zaposlen
na Ptuju.
Glede preteklega življenja in stanja v Halozah je povedala isto kot vsak domačin, posledice pa
se danes odražajo v pokrajini. Meni, da moraš v Halozah biti priden in obdelovati zemljo, za
kar pa so potomci generacij, ki so se preselili v mesta in tujino po njenem mnenju preleni (da
bi se vrnili in obdelovali). Pred odhodom ljudi je bilo na Rodnem Vrhu in okolici 170 otrok,
ki so hodili v šolo v omenjeni kraj. Z upadanjem prebivalstva in šoloobveznih otrok ter z
vzpostavitvijo avtobusnega prevoza v šolo v Podlehnik pa lokalna šola danes propada, v
naselju pa sta le še dva šoloobvezna otroka.
Mnenje o umirajoči in spremenjeni pokrajini je bilo zaslediti v besedah vsakega haloškega
domačina, tudi pri nekaterih na Veliki Varnici. Sicer so omenili, da se v določenih primerih
mladi vrnejo nazaj in na ozemlju svojih staršev zgradijo hišo, vendar pa so se ljudje v
splošnem spremenili. Včasih, če so rabili pomoč pri delu, so vprašali za pomoč enega, glas se
je hitro razširil in prišli so trije. Danes pa se skorajda bojijo še koga vprašat, s čimer so
nakazovali na nezainteresiranost za obdelavo zemlje. Menijo, da bodo v prihodnje mladi še
ostajali v mestih, v Halozah pa naj bi po njihovem mnenju vedno več prevladovali vikendaši.
Sami menijo, da od njih pokrajina nima nič, razen tega da lepo zgleda in da dejansko kdo
tukaj živi.
Na Veliki Varnici šele danes delajo vodovod, vendar so mnenja, da bi razvoj infrastrukture
moral priti že pred 20 leti, da bi prebivalci ostali. Menijo, da je zdaj že prepozno. Poleg
neurejene infrastrukture tu tudi nimajo javnega prevoza, tako da so starejši glede prevozov
odvisni od svojih potomcev, ali pa si pomagajo kar med sabo in se v dolino odpravijo skupaj.
Kljub pesimističnemu pogledu na bodoči razvoj upajo na izboljšanje razmer, da bi ljudje
želeli tu živeti in da bi tako pokrajina ponovno oživela.
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8. RAZVOJNA VIZIJA HALOZ
Razvojna vizija območja Haloz za obdobje 2007-2013 temelji na haloških potencialih in
trajnostnem razvoju pokrajine. Vizija, ki je nastala na podlagi analize stanja obmejnega
območja ter v skladu z razvojno vizijo občin, regionalno razvojno vizijo in vizijo razvoja
Slovenije, je v razvojnem programu podeželja za Haloze 2007-2013 (2006) opredeljena z
naslednjimi besedami: »Haloze imajo svojo bogato vinsko kulinarično in turistično ponudbo
ter mnogo neizkoriščenih prostorskih in človeških potencialov. Lokalno prebivalstvo bo skozi
vseživljenjsko učenje, medsebojno povezovanje in sodelovanje postalo inovativno,
konkurenčno ter prepoznavno in s tem odprto za nove izzive. Dvignila se bo kakovost
življenja na območju Haloz, kar bo privabilo ljudi različnih profilov, znanj in potencialov, ki
se bodo uspešno vključevali v razvoj podeželja obmejnega območja Haloz« (str. 48).
Vizija je zelo splošno zastavljena in se kaj posebej ne razlikuje od vizij drugih pokrajin, celo
vizij navedenih v regionalno razvojnih programih. Zanimivo je, da so si vse zelo podobne,
hkrati pa vse oblikovane za različna območja z različnimi fizičnimi, demografskimi in
gospodarskimi procesi ter problemi. Vizija se delno uresničuje s strani vinogradništva, ki jo
odlikuje predvsem kakovost, a žal vedno manjšega števila pridelovalcev, s strani turizma, ki
predstavlja razvojno prioriteto in s strani izboljšane kvalitete življenja, ki se v večini nanaša
na bolj dostopne haloške doline z okolico. Vizija daje občutek, da se ne zaveda velike
pomembnosti vlaganja, razvoja in krepitve človeških virov ter namenjanja pozornosti in skrbi
slabše dostopnim, obmejnim območjem, nenazadnje tudi brezposelnemu in staremu
prebivalstvu, ki jih vključuje kot neizkoriščeni prostorski in človeški potencial.
Vendar pa vsi haloški župani delujejo v duhu razvojne vizije območja, prav tako pa si za
ohranjanje in oživitev pokrajine prizadeva tudi lokalno prebivalstvo. Vsi si želijo
prepoznavnosti in odmevnosti »Haloz« kot imena ter kvalitete. Želijo si, da bi pokrajina
zaživela, vendar odhajanje prebivalstva iz vzpetih in obmejnih predelov ni ravno vzpodbudno
dejstvo.
Razvojni program podeželja za Haloze izpostavlja kakovostno in čisto okolje, skoraj
neokrnjeno naravo, slikovito vinogradniško pokrajino ter kulturno-zgodovinske znamenitosti
kot največji razvojni potencial pokrajine. S tega vidika bo tudi v prihodnje velik poudarek na
razvoju turizma (Podeželsko razvojno…, 2006), kar so v prvi vrsti izpostavili tudi nekateri
haloški župani, predvsem v povezavi z razvojem vinsko turistične ceste in zidaniškega
turizma.
Gosar v obravnavanju možnosti gospodarskega razvoja Spodnjega Podravja in Prlekije
ugotavlja, da turizem ni prioriteta tamkajšnjega razvoja podeželja in podeželskih naselij
(Gosar, 1996). Meni, da lahko »podeželje preživi le, če ostane poseljeno« (Gosar, 1996, str.
289). Zato je za razvoj pokrajine potreben učinkovit poselitveni in oskrbni sistem, ki bo
ljudem zagotavljal nove možnosti in priložnosti. Predvsem v vzpete in obmejne predele je
potrebno privabiti mlajše populacije oziroma že obstoječim dati dober vzrok, da tam ostanejo,
nenazadnje pa je potrebno vsem, tudi starejšim, nemobilnim prebivalcem zagotoviti
enakovredne možnosti za kvalitetno bivanje.
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8.1.

Razvoj Haloz v napredno informacijsko družbo

Moja vizija Haloz predstavlja pot do razvoja, ki ga pokrajina potrebuje. To pot si
predstavljam v koraku z razvojno vizijo Haloz, pri tem pa se osredotočam predvsem na
človeški potencial pokrajine. Moja vizija temelji na krepitvi regionalne identitete z razvojem v
napredno informacijsko družbo. Pri tem vidim mobilne oskrbne dejavnosti kot enega izmed
podpornih stebrov, ki igra odločilno vlogo pri ohranjanju poselitve in pri krepitvi
demografskega potenciala.
Izpolnitev svoje vizije vidim v treh pomembnih korakih:




Dokončanje osnovne infrastrukture s kvalitetnim dostopom do spleta celotnih Haloz,
vzpostavitev mreže mobilne oskrbe,
posodabljanje in izpopolnjevanje sistema ter vpeljevanje inovacij v prostoru ob
ustrezni komunikaciji in izobraževanju prebivalstva.

8.1.1. Vzpostavitev osnovne infrastrukture in upoštevanje razvojnih trendov
Pri zagotavljanju javnih storitev na določenem območju je potrebno upoštevati smer
dosedanjega in prihodnjega razvoja, se jim prilagoditi in najti nove, ustrezne rešitve. Vzpeti in
obmejni predeli Haloz imajo značilno prostorsko strukturo, na katero vplivajo trendi razvoja
(Zaključno…, 2007) omenjenih predelov pokrajine:




Staranje prebivalstva,
odseljevanje mladih,
vikendaštvo.

Ob povečevanju deleža starega prebivalstva v pokrajini se prednostno spremenijo tudi
poudarki v javni oskrbi. Starejši ljudje so bolj podvrženi zdravstvenim težavam, z leti pa
vedno slabši mobilnosti in onemogočeni skrbi zase. Trend staranja prebivalstva zato v
prihodnje poudarja zagotavljanje zdravstva in nege za starejše, v smislu mobilnosti pa
okrepitev javnega prevoza in prevoza starejših občanov. Problema starih in onemoglih, ki so
potrebni pomoči, se zelo zavedajo v občini Majšperk (Fakin, 2010), kjer je društvo
upokojencev oblikovalo poseben program »starejši za starejše« v okviru katerega je
organizirano obiskovanje starejših občanov, dostava osnovnih potrebščin, obrokov in
omogočanje prevoza.
Pri nadaljnjem načrtovanju oskrbe je potrebno stremeti tudi k prihodnjim ciljem razvoja, in
sicer je prvotna želja v perifernih območjih Haloz ohraniti poselitev in privabiti mlade ljudi. V
primeru občine Makole, je po besedah župana Gorčenka (2010) zaznan trend priseljevanja
mladih, izobraženih ljudi, ki si v teh predelih želijo ustvariti življenje (tudi s kmetovanjem). V
perifernih predelih Haloz je takih primerov potrebno vedno več. Potrebno je vedno več ljudi,
ki imajo vizijo, znanje in potrpljenje,vendar je tem ljudem potrebno zagotoviti osnovne
pogoje, da bodo mladi videli možnost, potencial, nato pa nadgradnjo le-teh z inovacijami in
sodobnimi rešitvami.
Prvotno je potrebno osnovne pogoje zagotoviti z osnovno infrastrukturo, za kar si haloške
občine in prebivalci ob pomoči Evropske unije prizadevajo »že« danes. Pomembno je, da se
vsakemu prebivalcu Haloz zagotovi boljša dostopnost, v smislu kakovostnih in asfaltiranih
cestnih povezav ter kvalitetne bivalne pogoje z ustrezno komunalno opremljenostjo (na
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primer dostop do vodovoda) ter s primerno povezanostjo do sodobne informacijskoinformacijsko
komunikacijske tehnologije.
Vzpostavitev kvalitetne infrastrukture na celotnem območju
obmo ju je prva stopnička
stopni
na poti k
razvoju. Zavedati se je potrebno, da infrastrukturna opremljenost še ne pomeni razvoja,
vendar predstavlja ogrodje na katerem razvoj temelji. To ogrodje pa je potrebno vseskozi
vzdrževati, prilagajati spremembam, razvojnim trendom
trendom in ga tehnološko izpopolnjevati.

8.1.2. Vzpostavitev mreže mobilne oskrbe
Kakovostna infrastruktura je s kvalitetnim oskrbnim sistemom in dostopnostjo do storitev
pogoj za vzpostavitev trajnostnega poselitvenega sistema. Premična
Premi na oskrba in uporaba IKT
sta dva načina, ki lahko učinkovito
činkovito
inkovito približata javne storitve uporabniku, tako lokalnemu
prebivalstvu kot tudi malim in srednjim podjetnikom. Predlagam,
redlagam, da se v Halozah uvede
mreža mobilnih oskrbnih dejavnosti s prepletanjem premične
premi ne oskrbe in IKT z osrednjim
organizacijskim centrom oskrbnih in ostalih dejavnosti.
Graf 1: Model mreže mobilne oskrbe.

UPORABNIK

IKT

REGIONALNI
CENTER

PREMIČNA
OSKRBA

TELEHIŠA

8.1.2.1.
Regionalni center
Glede na fizično
no geografske značilnosti
zna
in spreminjajočoo se delitev Haloz med občine,
ob
pokrajina v preteklosti ni morala razviti nekega lastnega regionalnega središča.
središ
Haloze z
vidika razdeljenosti med občine
občine potrebujejo nek skupni regionalni center z namenom
združevanja pokrajine in krepitve regionalne identitete. Center bi predstavljal celotne Haloze
tako v podjetniškem kott družabnem smislu. Njegov namen bi bil v podjetniškem smislu
predstavljati Haloze znotraj in izven meja Slovenije, v družabnem smislu pa povezati celotno
haloško prebivalstvo pod eno streho.
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Center bi predstavljal poslopje z možnostmi za zunanje in notranje aktivnosti, primerno za vse
starostne skupine, kjer bi lahko vsak našel kaj zase in bi tako postal pomembna točka na vseh
ravneh življenja v Halozah. Njegova vloga bi bila glede na izvajane in vodene aktivnosti
naslednja:






Rekreacijska vloga: fitnes, bazen, otroško igrišče;
Družabna vloga: steza za kegljanje, biljard, gostinski objekt;
Izobraževalna vloga: prostor namenjen izobraževalnim aktivnostim, informacijski
center opremljen z računalniki, knjižnica;
Podjetniška vloga: prostor za sestanke, morebitne kongrese, predstavitve haloških
izdelkov ter prostor za kovanje novih idej in projektov za nadaljnji razvoj;
Organizacijska vloga: skrbeti za aktivnosti, sejme, prireditve, razna tekmovanja,
izobraževanja, oglaševanja, tematske večere in nenazadnje tudi za oskrbo;

Namen je, da tovrsten center ponudi pokrajini nekaj novega, svežega, a še kako potrebnega.
Pomembno je razmišljati vnaprej, upoštevati dejstva, ki nam jih ponuja sedanjost in želje h
katerim stremimo ob prihodnjem razvoju Haloz.
Dejstva kažejo, da bo v Halozah vedno več starega prebivalstva, ki so bolj podvrženi
zdravstveni oskrbi zato bi v okviru regionalnega centra lahko vzpostavili nekakšen
zdravstveno-negovalni center, ki bi skrbel za morebitno nujno medicinsko pomoč, nego,
oskrbo z zdravili tako na mestu samem kot na terenu. V centru bi lahko uvedli tudi
telezdravstvo, ki bi omogočalo učinkovitejšo komunikacijo zdravstva med lokalnimi in
regionalnimi zdravstvenimi centri. Namesto, da bi haloško prebivalstvo ob morebitnih
zahtevnejših zdravstvenih primerih hiteli v regionalno bolnišnico, bi se ustavili v centru, kjer
bi opravili rentgen, rezultate bi zdravniško osebje poslalo regionalni bolnišnici, kjer bi
diagnozo podal tamkajšnji specialist. Storitev bi na ta način bila hitrejša in učinkovitejša.
Starejši so lahko ob izgubi vrstnikov, oddaljenosti od središč vasi izpostavljeni samoti.
Regionalni center bi lahko v tem primeru predstavljal rekreacijsko-družabno funkcijo, kjer bi
se starejši lahko v centru srečevali z ljudmi istih starosti iz različnih koncev pokrajine. S tega
vidika bi lahko uvedli programe za starejše kot so na primer: razgibavanje v bazenu, bralni
krožek, balinanje, ogled filmov in drugo.
Pomembno je pomisliti tudi na drugačne skupine ljudi, in sicer na te, ki jim življenje v
Halozah ni bilo naklonjeno in se srečujejo s takšnimi in drugačnimi problemi. Številni lokalni
prebivalci so v anketah izpostavili, da je velik delež haloškega prebivalstva brezposelnega in
prejema socialno podporo, spet drugi iz slabih življenjskih pogojev ne vidijo rešitve in se
nagibajo k depresiji, alkoholizmu, nekateri celo k mamilom. Ljudem potrebnim pomoči bi v
centru lahko nudili anonimne skupine za pogovor, motivacijske skupine, nenazadnje pa bi se
lahko organizirali projekti, v katere bi se lahko aktivno vključevali in prispevali k skupnosti:
vzdrževanje regionalnega centra in drugih javnih objektov, skrb za lep izgled okolice, v
smislu pobiranja smeti, čiščenja zaraščanja in drugo.
Z vzpostavljanjem učinkovitega oskrbnega sistema želimo v prihodnosti privabiti mlade pare
in družine z otroci, zato je potrebno ob planiranju centra omogočati aktivnosti tudi tej ciljni
skupini. Predvsem za mlade je pomembno druženje, to pa lahko v Halozah zagotovimo s
prostorom, kjer se lahko sprostijo in zabavajo. Po zgledu številnih tovrstnih objektov v
mestnih središčih, bi lahko tudi regionalni center v sklopu družabne vloge nudil naslednji
zabavni program: steza za kegljanje, biljard, plesišče, kino, bazen; vse to so dejavnosti ob
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katerih se mladi danes radi družijo in zabavajo zato so za mlajšo skupino prebivalstva
nenazadnje pa tudi za mlade po srcu nepogrešljive.
Z vidika mladih družin je pomembno, da lahko kje preživljajo prosti čas z najmlajšimi,
otroško igrišče z atraktivnimi plezali in drugimi igrali pa bi bil v okolici regionalnega centra
ravno pravšnji prostor za to.
Z vzpostavitvijo tovrstnega centra lahko zadovoljimo številne ciljne skupine, vanj pa lahko
vpeljemo še druge aktivnosti, ki bi pripomogle k oživitvi družabnega življenja in spodbudila
medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. K temu bi lahko pripomogla tudi številna
društva, ki delujejo po Halozah in bi se v centru lahko predstavljala ter poživila marsikateri
vsakdan.

8.1.2.2.
Premična oskrba in IKT
Znotraj mreže mobilne oskrbe bosta ključno vlogo igrala premična oskrba in uporaba IKT. Ta
dva načina bosta imela povezovalni namen med uporabnikom in storitvami ter uporabnikom
in regionalnim centrom kot središčem haloškega življenja. Uporabniki bodo lahko določene
storitve od doma koristili preko spleta, druge bodo na voljo s premično oskrbo in dostavo na
dom oziroma v njegovo bližino, nenazadnje pa bodo uporabniki lahko nekatere storitve
zadovoljevali tudi v regionalnem centru.
Premična oskrba v Evropi in po svetu nastopa v raznih oblikah. Vendar pa bi si bilo z vidika
razgibane haloške pokrajine, ozkih in vijugastih cest morda težko predstavljati zobno
ordinacijo, mobilni fitnes ali kakšno podobno vrsto oskrbe, za katero je potreben večji kamion
ali bivalna prikolica, ki bi premagovala haloška pobočja. Tovrstno obliko oskrbe bi bilo v
prvem stadiju razvoja mreže mobilne oskrbe smiselno usmeriti v starejšo populacijo predvsem
z oblikami zdravstveno-negovalnih storitev in z organizacijo javnega prevoza. Slednji bo imel
velik pomen za nemobilni del prebivalstva, katerim bo tako omogočen dostop do regionalnega
centra oziroma katerihkoli drugih nižinskih predelov ter tam nudenih storitev. Z nadaljnjim
uspešnim vzpostavljanjem poselitvenega sistema bi lahko uvedli tudi katere druge oblike
premičnih storitev, seveda prilagojene haloškemu terenu.
Zaradi razgibanega haloškega površja bo pomembno vlogo igrala IKT, predvsem kar se tiče
komunikacije med nižinskimi in hribovitimi deli Haloz ter podeželjem in mestom. »Izboljšati
je potrebno signal mobilne telefonije, linije ADSL ter spletne povezave, kar bi odpravilo
osamljenost malih in srednjih podjetnikov, krajevnih oblasti in ljudi, ki živijo v oddaljenih
predelih« (Zaključno…, 2007, str. 31). Nove tehnologije tako s specifično funkcijo
premagovanja razdalj predstavljajo temeljni kamen za razvoj celotnih Haloz v napredno
družbo.
Informacijsko-komunikacijske tehnologije bodo v povezavi s premičnimi storitvami in
regionalnim centrom nudile učinkovito oskrbo. S tega vidika bi v mobilnem oskrbnem
sistemu regionalni center imel organizacijsko vlogo, in sicer bi bil posrednik med ponudniki
storitev in lokalnim prebivalstvom, ki bi te storitve koristilo. To pa bo možno izvesti le na
podlagi dobro vodene komunikacije med naročniki storitev in regionalnim centrom ter
komunikacije na sploh, »ki bo omogočila izvajanje oskrbe številnih spletnih storitev in
njihovega nalaganja« (Zaključno…, 2007, str. 31).
Dobra komunikacija je še posebej pomembna z ljudmi v odmaknjenih predelih, da bodo bili
obveščeni z dogajanjem in aktivnostmi, ki bi bile na voljo, v regionalnem centru in širši
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okolici. Po eni strani je dobra komunikacija z bodočim centrom pomembna zato, da aktivnosti
ne zamrejo in da je stvar v polnem teku, po drugi strani pa je tudi oddaljeno prebivalstvo
aktivno vključeno v dogajanje. V ta namen bi lahko center z lokalnim prebivalstvom
komuniciral preko forumov, spletnih klepetalnic, do katerih pa bi seveda prišli preko urejene,
pregledne in ažurirane spletne strani. Preko teh bi bilo prebivalstvo obveščeno o aktivnostih,
ki bi jih center nudil, s forumi in klepetalnicami pa bi lahko posredovali predloge, kritike idr.,
s tem sodelovali pri delovanju centra in nenazadnje tudi med sabo. Za morebitne informacije
bi bila lahko organizirana brezplačna telefonska številka, za boljše obveščanje pa bi tedensko
lahko izhajalo glasilo o prihajajočih dogodkih, ki bi ga prejemniki dobivali preko e-pošte.

8.1.2.3.
Telehiše
Pomembno vlogo v mobilnem oskrbnem sistemu bi odigrale tudi telehiše. Te bi predstavljale
nekakšne podružnice regionalnega centra, ki bi bile razpršene po oddaljenih in vzpetih delih
Haloz. Lahko bi jih vzpostavili v številnih zapuščenih objektih, ki jih najdemo v teh predelih:




Zapuščene stanovanjske hiše,
zapuščene šole (lep primer je stavba nekdanje osnovne šole na Rodnem Vrhu, ki je
tudi z vidika lokacije primerno mesto za telehišo, saj se nahaja »na sredini« naselja),
drugi zapuščeni objekti (na primer hiša namenjena za carino ob vzpostavitvi mejnega
prehoda v Mejah, ki danes propada, saj so projekt opustili).

Slika 133: Propadajoča stanovanjska hiša na Belavšku.

Foto: Petra Kovač, 2010.
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Slika 144: Zapuščena in propadajoča šola na Rodnem Vrhu.

Foto: Petra Kovač, 2010.

Primarna vloga telehiš bi bila javni dostop do interneta in javna uporaba pripadajočih naprav,
s časom pa bi se storitve telehiše v skladu s povpraševanjem nadgrajevale. Prvotno bi bile
telehiše namenjene vzpostavitvi informacijskega centra. Le-te si zamišljam kot nekakšne
pisarne, kjer bi bile uporabnikom na voljo različne stvari, za katere bi se ponavadi morali
odpeljati na najbližjo pošto, kopirnico itd., nenazadnje pa tudi dostop do spletnih storitev.
Prebivalci bi imeli na voljo tudi svetovalca za uporabo opreme, ki bi hkrati bil tudi upravnik
telehiše. Ta bi usklajeval in organiziral aktivnosti v povezavi z regionalnim centrom, vodil
delovanje hiše ter skrbel za oglasno desko, ki bi hkrati s spletnimi stranmi služile dodatnemu
obveščanju.
Za začetek menim, da bi bilo dobro, da sta za dostop do računalniške opreme na voljo dve
sobi. Obe bi bili opremljeni z računalniki in imeli možnost dostopa do spleta. Razlika med
njima bi bila, da bi bila ena soba »pisarniškega« značaja, druga pa bi bila večnamenska. Ta
delitev bi omogočala, da bi prebivalci, vešči upravljanja z napravami lahko nemoteno delovali
v »pisarniški« sobi, kjer bi bili na voljo za uporabo tudi tiskalnik, kopirni stroj, faks ter
različen pisarniški material (sponke, spenjač, luknjač, samolepilni listki, pisala;). V sosednji
sobi pa bi se lahko sočasno prebivalci, ki se šele seznanjajo z opremo, ob pomoči svetovalca
učili uporabe.
Po telehišah, bi se lahko organizirala izobraževanja za uporabo strojne opreme in nadaljnja
izobraževanja za uporabo različnih programov. Ti tečaji bi lahko bili organizirani v
večnamenski sobi, katera pa bi bila v času izven predavanj oziroma drugih najavljenih
aktivnosti prav tako namenjena javni uporabi.
Ob vzpostavljanju premičnih pošt v Sloveniji v zadnjem času, bi lahko večnamenska soba v
določenih dnevih in urah v tednu prevzela funkcijo poštnega urada. Tu bi poštar, ki bi storitev
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vodil, imel na voljo dostop do spleta in omogočeno komunikacijo z matično pošto. Tako bi
prebivalci preko premične pošte imeli na voljo kakovostne in učinkovite poštne storitve.
Glede na nadaljnji razvoj, uspešno vodenje in uporabo storitev v telehiši, bi se storitve lahko
nadgrajevale. Tako bi lahko dodali sobo za videokonference, ki bi služila kot komunikacijsko
sredstvo na daljavo in bi pripomogla k vzpostavljanju učinkovitejšega podjetniškega okolja.
To sobo bi lahko uporabljali tudi kot družabni prostor ob večerih, ki bi recimo omogočal
ogled filmov ali pa katerokoli drugo obliko druženja. Pri anketiranju so nekateri prebivalci
oddaljenih območjih izrazili željo po kakšni gostilni, kjer bi se lahko družili in sprostili. Ker
se tovrstni objekti v manjših naseljih zaradi manjšega obiska težko obdržijo, bi to družabno
vlogo lahko prevzel prav zgoraj omenjeni prostor.

8.1.2.4.
Delovanje mreže mobilne oskrbe
Za učinkovito delovanje mreže mobilne oskrbe sta potrebni dobra komunikacija in
organizacija storitev ter dejavnosti. Organizacija bi bila domena regionalnega centra, ki bi
direktno preko spleta oziroma stacionarne in mobilne telefonije komuniciral s prebivalstvom,
za dodatno komunikacijo in oglaševanje pa bi skrbele tudi telehiše. Uporabnik bi z
vzpostavljeno mrežo imel na voljo več možnosti koristenja storitev:





Uporabnik storitev opravi sam od doma oziroma iz telehiše, vkolikor je le-ta dostopna
preko spleta.
Uporabnik storitev opravi v regionalnem centru, vkolikor je le-ta tam organizirana.
Regionalni center zagotovi storitev v bližini uporabnika.
Regionalni center omogoči uporabniku dostop do storitev izven območja delovanja.

Če bi uporabnik želel plačati položnice, mu zato ne bi bilo treba na oddaljeno banko, ampak
bi storitev lahko opravil od doma oziroma preko e-bančništva. Splet bi mu omogočal tudi v
vpogled dogajanja v regionalnem centru ter aktivno sodelovanje pri odločitvah preko
forumov. Osebje v centru bi tako ob ustrezni komunikaciji spoznavalo želje in povpraševanja
prebivalcev, sami pa bi jim to poskušali omogočiti.
Na primer, da bi se pojavilo povpraševanje po mobilni trgovini. Vloga centra v tem primeru bi
bila, da poišče morebitne ponudnike storitve ter dejavnost uskladi z željami prebivalstva.
Potrebno bi bilo organizirati urnik kateri dan v tednu in ob kateri uri, bi bila storitev na voljo,
seveda ob upoštevanju potrebe prebivalstva in redni uporabi storitve. Do zdaj je kar nekaj
mobilnih storitev v Halozah propadlo zaradi premajhnega povpraševanja po določeni storitvi,
ponudniku pa se tako storitve ni splačalo izvajati. S tovrstno organizacijo bi stekle tudi
učinkovitejše povezave med ponudniki in uporabniki različnih storitev.
Veliko vlogo bi regionalni center imel tudi pri organiziranju javnega prevoza. Z uporabo
forumov, bi se lokalno prebivalstvo lahko tudi samo lažje organiziralo in potovalo skupaj,
drugače pa bi željo po prevozu sporočili v center, glede na prijave pa bi ta organiziral storitev.
Tako bi javni prevoz lahko potekal v obliki skupinskih prevozov v taksijih in potovalnih
kombijih. Ta oblika storitve bi bila še posebej primerna za slabše mobilni del prebivalstva
starejše in mlajše občane. Ker bi center predstavljal pomembno vlogo na vseh ravneh
življenja, bo pomembna tudi organizacija dostopnosti do njega za oddaljeno prebivalstvo.
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8.1.3. Izobraževanje kot razvojna prioriteta
Vzpostavitev mreže mobilne oskrbe z regionalnim centrom in z vpeljevanjem premičnih
storitev, IKT, telehiš, raznih drugih inovacij v prostoru ter nastankom spletnih strani in
forumov je predzadnja izmed pogojev za razvoj Haloz v napredno informacijsko družbo.
Najpomembnejši del je na prebivalstvu samem kot na bodočih uporabnikih, saj bodo oni
glavno gonilo sistema.
Dejstvo je, da ljudje raje počnemo in se odločamo za stvari, ki so nam znane, ob vpeljavi
nečesa novega pa se vedno pojavi strah. Strah pred novim in negotovost, ki jo sprememba
lahko prinese, nas pogosto odvrneta od vpeljevanja in sprejemanja novih stvari v življenju.
Res je, da z novimi stvarmi stopamo v neznano, vendar ravno te novosti odpirajo nova vrata
in priložnosti in če bi nam kdo povedal, da se za njimi skriva nekaj dobrega, nekaj, kar nam
lahko pomaga, bi jih takoj odprli.
Prav tako mobilne oskrbne dejavnosti z vso sodobno tehnologijo prinašajo nekaj novega. Da
jih bo lokalno prebivalstvo sprejelo, jim je potrebno povedati, kakšna vrata odpirajo in kaj se
za njimi skriva. S tega vidika bo potreben velik poudarek na izobraževanju prebivalstva. Velik
predvsem zato, da se v prvi fazi premosti največjo oviro, to so negativni stereotipi o Halozah
in pesimističen pogled na haloško življenje. Prebivalstvo je potrebno motivirati in razložiti,
kaj jim novosti prinašajo ter kako bo to pozitivno vplivalo na njihovo življenje in na celotno
pokrajino. Dejstvo je, da bodo mlajši ljudje lažje in z veseljem sprejemali novo tehnologijo in
jo tudi uporabljali. Posebno pozornost je zato potrebno posvetiti starejšim občanom in
nezaposlenim. Pri obeh skupinah se pojavljajo skrbi glede stroškov in varnosti sistema,
predvsem pri starejših pa bo veliko oviro predstavljalo pomanjkanje poznavanja programske
opreme in dela z računalniki.
V samem začetku bi bilo potrebno seznaniti prebivalstvo o tem, kaj bo prinesel bodoči razvoj
in kako z njim živeti. Renčelj (2010) pravi, »da mora sprejemljivost za novo kakovost
življenja nastajati z ozaveščenostjo prebivalcev in njihovo dejavno vlogo« (str. 199). Na
začetku bi bodoče novosti lahko podajali v obliki raznih brošur. Pomembno je, da se o tej
temi tudi govori, zato bi nekaj besed o razvoju lahko namenili na kakšnih družabnih
dogodkih, na občinskih internetnih straneh, v raznih glasilih, na to temo pa bi lahko
organizirali tudi dogodek (seveda namenjen seznanjanju z novostmi, vendar vseeno s
pridihom zabave in sproščenega vzdušja). Kar prinaša prihodnost je potrebno počasi in na čim
bolj domač, zabaven način vcepiti v podzavest domačinov. Potrebno je predstaviti vse
elemente mreže mobilne oskrbe, njihove funkcije in medsebojno delovanje. Potrebno je
izpostaviti in predstaviti tudi delovanje novega regionalnega centra kot novega središča
vsakdanjega življenja. Ob nadaljnjem konkretnem izvajanju raznih projektov bo s predhodnim
informiranjem o dogajanju in bodočih možnostih tako lažje prebresti skepticizem ter izvabiti
zanimanje.
V nadaljevanju bo potrebno ljudi izobraziti v uporabo novih tehnologij (uporaba računalnika
in ostalih naprav, spleta in pripadajočih funkcij). V ta namen bi se lahko organizirali začetni
in napredni tečaji, posebej pa bi lahko oblikovali tudi program za starejše. Ob tovrstnem
izobraževanju se lahko zgledujmo po portugalskem projektu Net On Wheels, ki omogoča
izobraževanje tudi oddaljenemu oziroma slabše mobilnemu delu prebivalstva.
Ker nikoli ne vemo in znamo vsega, še posebej pa ob hitro razvijajoči tehnologiji ne, tečaji ne
bodo enkratne narave, temveč bodo sestavni del vseživljenjskega učenja. Z vzpostavljenimi
telehišami bi se lahko izobraževanja vrstila »od telehiše do telehiše« ali pa bi se izvajala v
prostorih regionalnega centra.
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Tudi izkušnje pri projektu PUSEMOR kažejo, da je »ozaveščanje prebivalstva izrednega
pomena. Dostopnost do storitev v redko poseljenih območjih niso samo gospodarska zadeva,
ampak so tudi ključnega pomena za družbeno povezanost. Pomembno je spodbujati njihovo
uporabo in preko medijev redno obveščati javnost o vlogi javnih storitev na podeželju«
(Zaključno…, 2007, str. 6). Barbičeva (2010) je mnenja, da bomo »z obveščenostjo in
znanjem dosegli ustvarjalno sodelovanje prebivalstva v procesih odločanja o vzdržni rabi
prostora ter ustreznih programih oziroma projektih gospodarskega in socialnega razvoja« (str.
17).
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9. ZAKLJUČEK
Mreža mobilnih oskrbnih dejavnosti v Halozah je predstavljena kot vizija bodočega razvoja.
Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo in kaj se lahko zgodi. Zakaj torej bi o razvojnih možnostih
Haloz razmišljali s pesimizmom? V različnih kotičkih Haloz lahko zasledimo nekatere trditve
Kdo bi hotel razvijati te uboge Haloze?, Še na slabše bo šlo!, ki kažejo na nezaupanje in
negativno nastrojenost glede na pretekle izkušnje in haloški razvoj. Korenjak (2004) je o
Halozah zapisal, da »v tej prelepi, pisani a revni pokrajini zgodbe o uspehu niso pogoste.
Paleto haloških barv sestavljajo barve solz in smeha, vina in žuljev. Naključnemu obiskovalcu
se zdi, da tukaj čas stoji« (str. 3).
Res je, da je haloška zgodba polna žalosti, da so Haloze skozi zgodovino predstavljale
sinonim za revščino in da so nekateri prebivalci raje zanikali svoj izvor oziroma se le-tega
sramovali. Toda to je del preteklosti in strinjam se s Černetom (2005), ki je rekel: »Zgodovina
je znanost o nemožnostih, to je o tistem, kar je človek naredil, a hkrati tudi o tistem, kar
človek vse do sedaj še ni naredil oziroma mogel narediti. Samo preteklost in sedanjost lahko
spoznavamo z določeno stopnjo zanesljivosti, nimamo pa moči, da bi jo spreminjali« (str.
148). Torej, zakaj še sploh razmišljamo o preteklosti in zakaj se k njej vračamo? Prihodnost in
prihodnji razvoj sta tista, ki dajeta možnost in upanje. »Prihodnost je tisto, česar ni, zato si jo
lahko le zamišljamo« (Černe, 2005, str. 148), o njej ustvarjamo vizije in stremimo k njihovi
uresničitvi.
Na vizijah temeljijo tudi strateški dokumenti prihodnjega razvoja Slovenije, njenih regij in
nenazadnje tudi Razvojni program podeželja za Haloze. Vizijo slednjega sem upoštevala pri
oblikovanju predlogov mobilne oskrbe in ostala zvesta lastni viziji razvoj Haloz v napredno
informacijsko družbo. Ideja o vzpostavitvi mreže mobilnih oskrbnih dejavnosti kot osnova za
prihodnji razvoj in ohranitev poseljenosti v celotnih Halozah, dosega vse temeljne namene
razvojne vizije območja Haloz:






povezati lokalne skupnosti, lokalno prebivalstvo in druge akterje na obmejnem
območju Haloz,
na osnovi skupnih interesov vseh akterjev lokalnega območja Haloz oblikovati
aktivnosti in specifične produkte, ki jih bodo nato kontinuirano razvijali na nivoju
visoke kakovosti ter jih na podlagi dobre trženjske strategije uspešno dolgoročno tržili,
kontinuirano trajnostno izboljševati kakovost življenja in dela na območju Haloz,
razvijati podjetništvo, ustvarjati nova delovna mesta in dvigovati blaginjo skupnosti,
povečevati prepoznavnosti območja Haloz v slovenskem in evropskem prostoru
(Podeželsko razvojno…, 2006).

Vpeljevanje IKT je ključ do povezovanja in medsebojnega sodelovanja tako na lokalni,
regionalni kot tudi na državni ravni. Z inovacijami, novimi načini oskrbe, predvsem pa z
izboljšano mobilnostjo lahko omogočimo kakovost življenja na višjem nivoju.
Vizija in planiranje sta po besedah Rakarja »preplet celovitega razmišljanja in snovanja
ukrepov« (Renčelj, 2010, str. 199), ki bosta in sta pomembna tudi za haloški razvoj. Pri tem je
pomembno, da znamo oblikovati ustrezne strategije in z ozirom na trajnostni razvoj izvajati
ustrezno razvojno politiko.
Gosar (1996) pravi, da je »nadaljnji razvoj Spodnjega Podravja in Prlekije, ki posledično
zadeva tudi Haloze, v veliki meri odvisen od ureditve državne uprave in lokalne samouprave
na tem področju« (str. 292). Optimalen razvoj zahteva različne oblike sodelovanja:
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Sodelovanje tako znotraj posameznih občin kot tudi med samimi občinami
Sodelovanje med upravno enoto in občinskimi upravami
Sodelovanje nosilcev razvoja (Gosar, 1996)

Dobro medobčinsko sodelovanje bo velikega pomena pri nadaljnjem razvoju Haloz.
Dosedanje sodelovanje in povezovanje med haloškimi občinami je potekalo tam, kjer je bilo
in je to potrebno ter se giba na meji zadovoljivega. Ponekod se pojavljajo težave z
usklajevanjem, saj ima vsaka občina svoje prioritete, tako da bo na tej točki potrebno še
veliko postoriti.
Dobro medsebojno sodelovanje in aktivno vključevanje javnosti bo tisto, ki bo slehernemu
prebivalcu Haloz omogočalo enakovredno dostopnost do znanja, zdravstva in drugih storitev.
Dolžnost nosilcev razvoja je, da omogočijo neposredno zadovoljevanje potreb prebivalstva
preko gospodarskih in negospodarskih služb oziroma zagotoviti ustrezne pogoje in
infrastrukturo, da jih prebivalci lahko zadovoljujejo deloma ali v celoti sami (Rakar, 2010, str.
171). Z vzpostavitvijo ustreznih pogojev in infrastrukture je potrebno misliti dolgoročno.
Sistem je potrebno vzdrževati, prilagajati razmeram, trendom, ga s prihodnjim razvojem
nadgrajevati, predvsem pa iskati nove in inovativne rešitve, da bi ohranili in vzdrževali
storitve v obmejnih, slabše dostopnih, redko poseljenih območjih Haloz in nenazadnje v
celotni pokrajini.
Konec koncev ne smemo pozabiti, da mora sprejemljivost za novo kakovost življenja nastajati
z ozaveščenostjo prebivalcev in njihovo dejavno vlogo. Ob tem se je potrebno zavedati, da to
ne bo lahko delo, saj je pesimistična naravnanost in nezaupljivost močno zakoreninjena prav
tam, kjer je napredek najbolj potreben. V ta namen bo potrebno vložiti še veliko truda,
pristopati z veliko strpnosti in razumevanja. Kvalitetno obojestransko sodelovanje bo tisto, ki
bo vodilo k uspehu.
Večina ukrepov in politik, ki se nanašajo na podeželje, govori o sanaciji obstoječega stanja in
razmer. S takim načinom delovanja bo podeželje vedno tretje kolo. Moramo si upati sanjariti
in potem glede tega tudi kaj narediti. Vse je možno, če pa tega ne probamo, ne bomo nikoli
vedeli, da Haloze lahko postanejo nov aspekt življenja na podeželju.
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SUMMARY
The network of mobile service delivery is presented as a vision of future development in the
region of Haloze. Nobody knows what will or what can happen regarding the future
development in the region. Why would a person be pessimistic about the long-term
development of the region? We can find statements like Who would like to work on the
development of the poor region like Haloze? or It will only get worse! in various parts of
Haloze. These kinds of statements show us mistrust and negative perception of the past
experience of development strategies in Haloze. Korenjak (2004) wrote about the region: »In
this beautiful, colorful but poor landscape stories of success are not very common. The
rainbow in Haloze contains the colour of tears, wine and blisters. For a random spectator it
looks like the time stands still« (pg. 3).
It is true that the story of Haloze is full of sadness and the region was a synonym for poverty
through its history. Some inhabitants were ashamed to tell where they came from, but that
statement is a part of the past. I agree with Černe (2005) who said: »History is a science of
impossibilities, about the things which people did do and the things which they did not or
could not do. Only the past and present can be realized with the certain rate of reliability, but
we do not have the power to change it« (pg. 148). Why are we even thinking of the past and
why are we returning to the past sometimes? The future and the future development are the
factors which are giving possibilities and hope. »Future is something which does not exist, we
can only imagine it« (Černe, 2005, pg. 148). We form visions about the future and we try to
make the visions happen.
The documents of future development of Slovenia and its regions are based on the vision of a
better tomorrow for the inhabitants, one of these documents is Development programme of
rural Haloze. I have included the programme in the process of forming suggestions of mobile
service delivery strategy. I stayed true to my own vision of the development of Haloze into
advanced information society. The idea about forming a network of mobile service delivery as
base of future development and to keep the settlement in the whole region of Haloze, reaches
all basic means of Haloze development strategy:
•
•
•
•
•

to connect local communities, local inhabitants and others on the edge of the Haloze
border
on the foundation of the common interests of all inhabitants of Haloze, develop the
activities and specific products which would be developing nonstop on the level of
high quality, and a good marketing plan to market these products on a long term basis
to work on continuous improvement of the quality of life and working conditions for
the people in the Haloze region
to develop entrepreneurship, to create new jobs and to raise the wealth of the
community
to increase recognition of the Haloze region in Slovenia and Europe (Podeželsko
razvojno..., 2006)

Introduction of information technologies is the key of cooperation and connections on local,
regional and state levels. With innovations and new ways of supply we can increase mobility
and improve the quality of life of the local inhabitants.
Vision and planning are according to Renčelj (2010) »mixture of thinking and making of
measures« (pg. 199), these two factors will be essential part of the development of Haloze. It
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is very important that we know how to form suitable strategies for the future development of
the region.
Gosar (1996) states that »the future development of Spodnje Podravje and Prlekija, which
also concerns Haloze, depends on the arrangement of the government and local administration
in this region« (pg. 292). Optimal development demands different forms of cooperation:
•
•
•

Cooperation inside community as well as between the communities
Cooperation between administrative units and community administrations
Cooperation of the holders of development (Gosar, 1996)

Good cooperation between communities will play a significant role with the future
development of Haloze. Existing cooperation and connections between Haloze communities
is happening in the areas where cooperation is necessary and it is on the edge of a satisfactory
level. There are some problems regarding coordination because of the different priorities of
each community. There is a lot of work to be done on that segment on the long term basis.
Good mutual cooperation and active inclusion of the public will be the main factors which
will enable equal accessibility to the factors important for development, education, healthcare
and other services. »The main duty of the holders of development is to enable indirect
contentment of population needs through public or private companies or to ensure the
conditions and the infrastructure to enable the inhabitants to satisfy their needs on their own«
(Rakar, 2010, page 171). By the factor of establishment of suitable conditions and
infrastructure, long term thinking is urgent. The system has to be maintained, adapt
conditions, trends, it has to be updated. New solutions have to be implemented to maintain
and upgrade service in border, poorly accessible, rarely populated areas of Haloze. At the end
we should not forget that acceptability to a new quality of life has to begin with the full
consciousness of inhabitants and with their full active cooperation.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketa za lokalno prebivalstvo Haloz.

Mobilne oskrbne dejavnosti v Halozah (ANKETA)
Splošno o anketirancu
1. Letnik
2. Spol: M
Ž
3. Ali ste: a) domačin (rojeni tukaj in tu stalno prebivate)? (zdomec)
b) priseljeni …koliko časa že živite tukaj? (poročeni ali zamenjali kraj bivališča)
c) tu občasno bivate?
4. Vprašanje za 4.a) in 4.b): Ali imate otroke?

živijo tu / odselili?

5. Kje se najpogosteje oskrbujete?
6. Kako: a) sam b) sin/hči mi pomaga c) prijatelji mi pomagajo
7. Kolikokrat: a) na teden
b) na mesec
?
Prebivalstvo in stanje Haloz
8. V primerjavi s stanjem nekoč menite, da se je vaš rojstni kraj spremenil? Kaj je po vašem
mnenju vzrok?
9. Kam mislite, da vodi razvoj Haloz oziroma vašega rojstnega kraja? Stopnjevanje trendov?
10. Kaj bi po vašem lahko storili za izboljšano demografsko stanje?
11. Kaj bi si za Haloze želeli v prihodnosti?
Mobilna oskrba
12. Ali veste, kaj je mobilna oskrbna dejavnost?
13. Poznate kakšno obliko?
14. Obstaja kakšna tovrstna dejavnost v vašem kraju?
15. Bi za kakšno obliko tovrstne dejavnosti želeli, da bi bila na voljo?
16. Če bi bile tovrstne storitve na voljo, bi katere uporabljali? (V primeru negativnega odgovora)
zakaj ne?
17. Bi pokrajino sploh spreminjali oziroma vnašali novosti ali bi pustili tako kot je?
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Priloga 2: Anketa za župane haloških občin.

Mobilne oskrbne dejavnosti v Halozah (ANKETA)
Občina:
Župan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Kakšno je vaše mnenje o razvitosti Haloz?
Razvoju pokrajine namenjate posebno pozornost? Sodelujete z ostalimi občinami?
Kako vaša občina prispeva za razvoj Haloz oziroma, kaj bi bilo potrebno narediti?
Ali veste, kaj je mobilna oskrbna dejavnost oziroma, kaj si pod tem pojmom
predstavljate?
Poznate kakšno obliko? Ste jo že kje zasledili (vaša občina?)?
V Evropi imamo številne podeželske pokrajine za katere so značilni obmejnost, staranje in
depopulacija. Ali ste seznanjeni s kakšnimi ukrepi se drugje lotevajo razvoja podeželja (v
smislu ohranjanja poselitve, razvoja podjetništva idr.)?
Bi bilo kaj takega možno za Haloze? Bi bil tak razvoj primeren/optimalen? Je realen z
vašega stališča?
Kako vidite Haloze čez nekaj desetletij?
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