ZAPISNIK 2. DELAVNICE CLLD V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Lokalna akcijska skupina LAS»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM« je v sodelovanju z MOL,
13.10.2015, 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 7 (sedem) posameznikov iz območja občine , ki so skupaj opredelili:



KAJ JE POMANJKLJIVOST OZ. SLABOST NAŠEGA OKOLJA:

1. Pomanjkljiva cestna infrastruktura, kot tudi cestna povezava na relaciji Ljubljana – vzhodni
hriboviti del MOL.
2. Pomanjkljiva urejena vodo oskrba.
3. Velika razlika med mestom in podeželskim delom mestne občine (vse storitve se plačujejo enako
a je dostop in kvaliteta do storitev zelo slaba na podeželju).
4. Ni povezanosti med kraji in krajani, premalo družbenega in družabnega življenja.
5. Pomanjkanje prostorov za mlade in tudi za medgeneracijska druženja z izjemo VUT.
6. Pasivnost občanov – ne verjamejo, da se bo kaj zgodilo.
7. Slaba komunikacija med različnimi akterji v občini.
8. Premajhna prepoznavnost LAS.
9. Premalo povezovanja med različnimi akterji.
10. Premajhna ozaveščenost prebivalcev o potencialu naravne in kulturne dediščine ljubljanskega
podeželja.
11. Veliko priseljencev iz mesta na podeželje, ki se le poredko vključujejo v lokalni razvoj.



KAJ JE PREDNOST NAŠEGA OBMOČJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bližina mesta Ljubljane in s tem dostopno tržišče.
Bogato društveno in družbeno življenje na ljubljanskem podeželju.
Pestre naravne danosti ( Barje, hribovje, gozdovi,…).
Bogata zgodovinska dediščina in obilica kulturne dediščine.
Zelo pestra naravna dediščina.
Prednost v obstoječem potencialu človeških virov – veliko različnih znanj.
Veliko število društev in dogodkov, ki jih te organizirajo (veliko vključenih posameznikov v
društveno dejavnost).
Podružnične šole in enote vrtca na podeželju.
Obstoječa turistična ponudba tudi zasebnikov.
Že prepoznana Sadna cesta in prepoznani dogodki (Jagodne in kostanjeve nedelje na Jančah).
Uspešno realizirani projekti v prejšnjem programskem obdobju, ki so zgled in podpora za nove
prijavitelje.

8.
9.
10.
11.
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V KAJ PA NAJ BI BILA USMERJENA STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA?

Pri tem vprašanju je bilo posebej poudarjeno, da je potrebno najprej zagotoviti osnovne
življenjske pogoje (pitna voda) in izboljšati ponudbo in kvaliteto ostalih javnih storitev. Seveda
mora večji del bremena za to prevzeti MOL. Je pa CLLD in Strategija lokalnega razvoja lahko
dodatna moč za vplivanje na občinsko raven.
V nadaljevanju je bilo izrazito izpostavljena potreba po vlaganju v razvoj človeških virov in to
na vseh ravneh. V podružničnih šolah se je s projektom PŠ gibalo razvoja že razširila in
popestrila ponudba za otroke. Podobno bi bilo smiselno nadaljevati z mladostniki in mladimi.
Njim bi lahko ponudili različne delavnice in druženja, ki bi doprinesla k osebnostni rasti in
predvsem v pridobivanju dodatnih veščin, ki so potrebna pri zaposlitvi ali pa pri soočanju in
premagovanju različnih problemov v vsakdanjem življenju.
Tudi za odrasle bi bilo potrebno organizirati različne delavnice, ki bi bile usmerjene v
pridobitev neformalnih uporabnih znanj za vsakdanje življenje (komunikacija, reševanje
konfliktov, …).
Vse skupaj bi lahko povezali v ti. Center medgeneracijskega sodelovanja.
Na samem podeželju bi bilo potrebno posebno pozornost nameniti ohranjanju kmetijske
dejavnosti in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Največja priložnost pa je gotovo razvoj turizma v vsej svoji pestrosti, vendar s poudarkom na
prepoznavnosti lokalne ponudbe.

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 po e-pošti pošljemo Obrazec - projektni predlogi.

Zapisal:
Josip Pintar
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