ZAPISNIK 2. DELAVNICE CLLD V OBČINI ŠKOFLJICA
Lokalna akcijska skupina LAS»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM« je v sodelovanju z občino
Škofljica, 14.10.2015, izvedla delavnico »Kje pa vas čevelj žuli«, ki je bila namenjena pripravi SWOT
analize kot temelja analitičnega dela Strategije lokalnega razvoja LAS.
Na delavnici je prisostvovalo 9 (devet) posameznikov iz območja občine , ki so skupaj opredelili:



KAJ JE POMANJKLJIVOST OZ. SLABOST NAŠEGA OKOLJA:

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

20.
21.

Pomanjkljiva lokalna cestna infrastruktura,kot tudi cestna povezava na relaciji Ljubljana - Kočevje
Pomanjkljiva urejenost vaških centrov.
Premalo vpliva lokalnih prebivalcev i pri odločanju o območju kjer živijo, ni občinske podpore.
Turizem sloni le na prostovoljni bazi delovanja društev.
Ni pravih pešpoti in kolesarskih stez (ločeno od cestišča).
Lokalna kmetijska ponudba pridelkov ni razvita, premalo registriranih dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji.
Ni povezanosti med kraji in krajani, premalo družbenega in družabnega življenja.
Ni celovitega razvojnega načrtovanja oziroma dolgoročne vizije razvoja turizma.
Nizka okoljska ozaveščenost in nepoznavanje varovanja okolja in narave, (Natura 2000, Krajinski
park Barje,…).
Pomanjkanje prostorov za mlade in tudi za medgeneracijska druženja.
Velika razvojna razlika med občinskim središčem in oddaljenimi kraji (Škofljica in Lavrica nasproti
ostalim podeželskim območjem v občini).
Pasivnost občanov – ne verjamejo, da se bo kaj zgodilo.
Slaba komunikacija med različnimi akterji v občini.
Premajhna prepoznavnost LAS.
Premajhna vlaganja v razvoj turizma.
Premalo podpore kulturnemu dogajanju.
Ni jasnega stališča občine glede podpore privatnim projektom pri črpanju EU sredstev.
Obstajajo sicer poizkusi vzpostavitve lokalne tržnice z ponudbo lokalnih pridelkov a je vse
premalo razvita lokalna samooskrba.
Marsikateri projekt ni v celoti dokončan oz. ne živi naprej (primer skednja na Pijavi Gorici, kjer bi
radi postavili etnološko zbirko).
Občinski projekti potisnejo male projekte posameznikov na stransko tir.
Premalo denarja za vse projekte.



KAJ JE PREDNOST NAŠEGA OBMOČJA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1. Ugodna geolokacija, bližina Ljubljane.
2. Dobre avtobusne povezave z Ljubljano, malo manj dobra železniška povezava.
3. Dobro razvita javna storitvena dejavnost (šolstvo, zdravstvo, knjižnica, lastni vodni viri pitne
vode,…).
4. Bogato društveno in družbeno življenje.
5. Pestre naravne danosti ( Barje, hribovje, gozdovi,…).
6. Bogata zgodovinska dediščina (Lanišče, Želimlje)in obilica kulturne dediščine.
7. Zelo pestra naravna dediščina.
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8. Dobri pogoji za podjetništvo in obrtništvo.
9. Prednost v obstoječem potencialu človeških virov – veliko različnih znanj.
10. Veliko število društev in dogodkov, ki jih te organizirajo (veliko vključenih posameznikov v
društveno dejavnost).
11. Razvito podjetništvo v območju.
12. Obstoječa turistična ponudba tudi zasebnikov.

 V KAJ PA NAJ BI BILA USMERJENA STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA?
Na to vprašanje še nismo odgovarjali, ker smo imeli omejen čas za uporabo prostorov za
delavnico. Dogovorimo se, da bo delavnica izvedena ali 21.10. 2015 ali v novembru.
Naslednja delavnica bo namenjena zbiranju projektnih idej in bo izvedena v novembru. Vsi
udeleženci bodo pravočasno obveščeni, kdaj natančno bo. V tem času pa že lahko oblikujejo
svoje projektne ideje in k sodelovanju povabijo še druge.
Za pomoč jim pošljemo Obrazec - projektni predlogi.

Zapisal:
Josip Pintar
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