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 1 POVZETEK V SLOVENSKEM JEZIKU 
 Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja s preventivnim in kurativnim delom, razvojem 
modelov dela, vzgojo in socialno integracijo posameznika, skupine ali skupnosti, ne glede na njihove 
posebnosti. 
 Lokalno skupnost sestavljajo prebivalci določenega ozemlja, ki imajo skupni interes. Obstaja 
neodvisno od oblasti, vendar je priznavanje obstoja lokalne skupnosti pomembno. Lokalna skupnost je 
osnovni element lokalne samouprave in je za prebivalce najbolj dostopna oblika demokratične 
participacije. 
 V diplomski nalogi sem raziskovala krajevno skupnost Smlednik in potrebe njenih prebivalcev. 
Zanimalo me je predvsem, ali potrebujejo kompetence in znanja socialnega pedagoga. Socialni 
pedagog bi se lahko vključil predvsem v dograjevanje odnosov, izobraževanje o odnosih in krepitev 
sodelovanja z občino. 
 Rezultati hitre ocene stanja so pokazali, da bi imel socialni pedagog v lokalni skupnosti dovolj 
dela. Prebivalci Smlednika svojo krajevno skupnost ocenjujejo zelo pozitivno. Možnosti se kažejo na 
dveh ravneh: pri izboljšanju sodelovanja z občino in izboljšanju odnosov med prebivalci. Možne oblike 
dela so: vključevanje priseljencev, izobraževanja, delavnice, prireditve. 

 2 KLJUČNE BESEDE  
Socialni pedagog, lokalna skupnost, skupnost, sobivanje, komunikacija, socialni sistem, družba, 
lokalna samouprava 

 3 POVZETEK V ANGLEŠKEM JEZIKU 
 Social pedagogy is science consisting of preventive work, work after the damage is already 
made, development of different work types, education, and social integrity of individuals’ irrespective 
age, groups or communities. 
 Local community is group of residents in one society, having the same interests. They exist 
independently from the government, but still, the approval of existence is important for the local 
community. Local community is the main source of local self-government, and for the residents it is the 
most common way to reach and fulfill democratic participation. 
 In this dissertation I was trying to investigate the civil parish Smlednik and also the needs of its 
people. The main goal was to discover if this community is in need of competences and knowledge, 
which could be brought with social educator. 
 Quick evaluation results have shown that having the social educator in local community is 
almost necessary since the issues are always there. Despite that fact residents have evaluated Smlednik 
as favorably. 
 There are two possibilities how to intervene in this community. One is to reach better 
communication with municipality and the second one is to deepen the relationships between residents. 
The ways to intervene in this community are following: integration of immigrants, educational courses, 
different events, practical courses. 
 

 4 KEY WORDS 
Social pedagogy, local community, community, coexistence, communication, social system, society, 
local government 
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I. UVOD 
 Vsak človek je del mnogih skupin hkrati. Je član družine, sošolec, študent, prijatelj, prebivalec 
kraja, itd. Ni dovolj, da je le del več skupnosti. Pomembno je vse te skupnosti (želje, potrebe) in svoje 
zmožnosti usklajevati. 
 Literatura skupnost najpogosteje obravnava kot socialno omrežje ali kot socialni kapital. Ko 
skupnost preučujemo, smo lahko pozorni na številne kazalnike in dejavnike, ki nanjo vplivajo. Lahko 
govorimo o navezanosti, pripadnosti skupini, obsegu in pogostnosti dogodkov, o projektih, investicijah, 
deležu ljudi, ki so v skupnosti aktivni. Pomemben element skupnosti je prostor, kraj, kjer skupnost živi 
in deluje. V diplomski nalogi bom obravnavala krajevno skupnost Smlednik (v nadaljevanju KS), ker je 
to prostor, kjer živim. 
 Zanimivo je, da SSKJ krajevno skupnost na različnih mestih razlaga različno. Prvo definicijo 
najdemo v geslu krajevna, drugo pa v geslu  skupnost. SSKJ torej krajevno opredeli kot »samoupravna 
skupnost, v kateri so združeni delovni ljudje in občani naselja, dela naselja ali več povezanih naselij« 
(SSKJ, 2014). Statut KS Smlednik opredeljuje krajevno skupnost kot: »... ožji del Občine Medvode, 
samoupravna skupnost krajanov, ki obsega območja naselij: Dragočajna, Moše, Hraše, Smlednik in 
Valburga« (Smole, 2011, s. 2). 
 SSKJ jo kot skupnost opredeli kot: »samoupravna skupnost, v kateri delovni ljudje in občani 
naselja, dela naselja ali več povezanih naselij uresničujejo določene skupne interese« (SSKJ, 2014). V 
nadaljevanju se osredotočam na uresničevanje skupnih interesov in sobivanje. 
 Besedilo je nastalo na podlagi opazovanja, poznavanja in spoznavanja krajevne skupnosti, v 
kateri živim. Literatura navaja koncept življenjskega prostora, ki opozarja na premalo ozaveščen 
prostor, kjer živimo (Šmitran in Trpin, 2011). Če lahko v tem prostoru nekaj naredim, bom s tem 
pomagala sebi in drugim prebivalcem skupnosti hkrati, s čimer se bo morda izboljšalo sobivanje in 
zadovoljstvo z njim. S perspektive socialnega pedagoga sem torej skušala pogledati na življenje, ki me 
obdaja in kjer se počutim najbolje. 
 Najprej se posvečam različnim definicijam skupnosti. Veliko jih je in so si med seboj različne. 
Skupno jim je to, da skupnost imenujemo skupino ljudi, med katerimi poteka komunikacija, ki sebe 
razumejo kot člane te skupnosti (priznavajo norme in vrednote) in to, da se skupnost nenehno 
spreminja (Bauman, 2001; Berger in Luckmann, 2003; Giddens, 2003; Jeriček, 2004; Jeriček in 
Kordeš, 2003; Tönnies, 1999). 
 V teoretičnem delu sem se osredotočila le na nekatere vidike skupnosti: 

• Vezi med člani. 
• Spremembe skupnosti v času. 
• Doprinos socialnega pedagoga skupnosti (koliko, kaj in na kakšen način lahko 

pripomore). 
 Te vidike sem izbrala zaradi oblikovanja potencialnega delovnega mesta in zaradi  možnosti 
mojega prispevka kraju. V zadnjem delu sem povzela še teorijo o lokalni samoupravi, saj socialnim 
pedagogom  manjka znanja o pravu na različnih področjih. 
 

 

 

 

 

 



Socialni pedagog v lokalni skupnosti   Nežka Bogataj 

 7 

II. TEORETIČNI DEL 

 1 DEFINICIJA SKUPNOSTI 
 Človek se že od nekdaj povezuje v skupine. Skupine lahko razlikujemo na podlagi časa oziroma 
trajanja, vsebine njihovega delovanja, oblike, namena in prostora, kjer delujejo. Temu primerna je tudi 
pestrost poimenovanja skupin: združenje, društvo, skupnost, občestvo, gibanje, zadruga, virtualna 
skupina, unija. Zaradi široke uporabe imen lahko prihaja do napačnega razumevanja. Celovita 
sociološka raziskava skupnosti vključuje analizo oseb, kulture in družbene strukture skupine (Bahovec, 
2005). 
 Skupnost je sociološki pojem, ki so ga pročuevali: Tönnies, (1999), se pri svoji analizi sprašuje, 
kaj vodi ljudi v združevanje, Durkheim (2002) razmišlja o vezeh v družbi, Lockwood (1992) v 
(Filipović, 2007), se osredotoča na koncept družbene kohezije in ločuje sistemsko in socialno 
integracijo, Giddens (2003) raziskuje strukture in družbene prakse v prostoru in času. 
 Grossman, Winebourg in Woolworth (2000) (v Jeriček, 2004) utemeljujejo skupnost z 
medosebno interakcijo, dialogom in zaupanjem, medtem ko Bellaha (1985) v (Jeriček, 2004) skupnost 
definira kot socialno soodvisne ljudi, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitev s pogovorom, soustvarjajo 
navade in z njimi vzdržujejo delovanje skupnosti. Tudi psihologi so se ukvarjali s tem pojmom. Jeriček 
(2004) navaja, da so leta 1965 v ZDA začeli razvijati novo vejo skupnostne psihologije. Tej veji so 
pripadali avtorji Bess, Fisher, Sonn, Bishop, njihova temeljna ideja je bila čut skupnosti. Petz (1992) in 
Krstić (1991) v (Jeriček 2004) trdita, da skupnost predstavljajo osebe, ki se redno družijo, se med seboj 
poznajo, imajo skupne interese, cilje in norme, skupino dojemajo kot celoto in čutijo pripadnost tej 
skupini (Jeriček, 2004). 
 Skupnost je težko proučevati, ker se nenehno spreminja. Je kompleksna, z lastno zakonitostjo, 
da ohranja samo sebe. »Skupnost je tisti socialni sistem, ki sam sebe definira kot skupnost, ki se 
samoustvarja in samoohranja« (Jeriček in Kordeš, 2003, s. 209). Kondenzacijsko jedro skupnosti je 
najpomembnejši element, ki ga strokovnjak ne sme spregledati. Banathy (2000) v (Jeriček, 2004) 
izpostavlja konflikt med človekovo željo po pripadnosti, “psihološkem domu” (identifikaciji s krajem) 
in željo po od skupnosti neodvisni identiteti. Vzrok za povezovanje ljudi v skupnost je torej potreba po 
druženju, varnosti, pripadnosti, občutku moči, hkrati pa tudi po zadovoljevanju potreb, ki jih 
posameznik sam ne more potešiti (Jeriček, 2004). 
 Če je realnost družbeni konstrukt (Berger in Luckmann, 2003; Giddens, 2003), sta prostor in 
skupnost v njem plod zavestnega ali podzavestnega delovanja ljudi v njem. Bauman (2001) zato 
sprašuje, če lahko skupnost v danem trenutku sploh definiramo in ugotavlja, da se o skupnosti 
sprašujemo šele, ko nastopi kriza. Družbena konstrukcija realnosti poteka s komunikacijo, torej s 
pomočjo jezika z uveljavljanjem moči. Družba se ohranja in spreminja zaradi aktivnosti svojih članov, 
ki tvorijo, spreminjajo in uporabljajo pravila skupnosti (Giddens, 2003). Prebivalci skupnosti sami 
določijo meje in značilnosti skupnosti. Tako skupnost definira kot intersubjektno. Skupnost 
soustvarjajo medsebojna komunikacija in znanje, ki ga člani delijo (Ule, 1993). Filipović (2007), 
navajajoč Castellsa (1996) in Harveya (1996), trdi, da je prostor družbeni konstrukt, torej oblika, vloga 
in pomen določenega območja. S tem kraju določi identifikacijski, relacijski in zgodovinski pomen.
 Tonnies poleg skupnosti opredeli tudi pojem družba. Povezovanje v skupnosti razume kot 
starejšo obliko povezovanja, danes pa je aktualnejše povezovanje v družbo: »Teorija družbe se ukvarja 
s krogom ljudi, ki podobno kot v skupnosti živijo in prebivajo drug ob drugem miroljubno, vendar pa v 
bistvu niso povezani, temveč ločeni; in medtem ko ostajajo, če gre za skupnost, kljub vsem ločitvam 
povezani, pa ostajajo, ko gre za družbo, ločeni kljub vsej povezanosti (Tönnies, 1999, s. 84). O družbi 
govori tudi Durkheim (2002), ki pravi, da je glavna naloga družbe spajanje posameznikov v povezano 
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celoto. Ob tem poudarja pomen družbene solidarnosti. Rainer (2000) v (Ferkulj, 2006) pravi, da je 
družba zelo netolerantna do vsakega, ki je boljši od povprečja. Za obvladovanje ustvarja močan sistem, 
ki lahko izvaja nasilje nad posameznikom. Tudi Bauman (2001) pravi, da družbeni sistemi človeka 
vzgajajo v nesamostojno življenje, da si ga lahko kasneje lažje podredijo in ga zatirajo. 

Kot tri temeljne elemente skupnosti utemeljuje krvno povezanost, zemeljsko povezanost in 
duhovno povezanost. Na podlagi teh elementov Tönnies skupnosti deli. Skupnost zajema človeka v 
celoti in pomeni trajno pripadnost, poznavanje drugih članov, določenost in vključenost majhnega 
števila ljudi. Poleg pozitivnih strani skupnosti pa pravi, da skupnost pomeni tudi izključujoče življenje, 
če ne sprejmeš pravil, ki v skupnosti veljajo (Tönnies, 1999). Družba pa zanj pomeni prostor 
tekmovanja, trgovanja in uveljavljanja samega sebe. Družbo predstavljajo ljudje, ki imajo svoje 
dobrine, vendar ob transakcijah ustvarjajo skupna polja teh dobrin. Med ljudmi vlada konkurenca tako 
za dobrine kot tudi za uveljavljanje sebe. Človekova želja je priti do največjega dobička z najmanjšim 
vložkom. Družba je tako le skupina posameznikov, v kateri težko razumemo in ločimo, kdaj delajo zase 
in kdaj za skupnost (Tönnies, 1999). 

 2  IZBRANI VIDIKI SKUPNOSTI 
 V nadaljevanju se osredotočamo na izbrane vidike skupnosti: 

• komunikacijske veščine, 

• načine delovanja, 

• skupnost kot sistem, 

• pravila, 

• vrednote in 

• vodenje. 

 Po eni izmed grobih delitev lahko skupnost proučujemo ali glede na strukturo ali glede na 
organizacijo. Če jo proučujemo glede na strukturo, to pomeni, da proučujemo, kdo in kako sestavlja 
skupnost, odnose v skupnosti. Če proučujemo organizacijo, pa se osredotočamo na procese v skupnosti 
in dejavnike, ki na te procese vplivajo (Jeriček, 2004). 
 Spremembe v času in vezi med člani skupnosti se mi zdita zelo pomembna elementa pri 
proučevanju skupnosti. 

 2.1 Vezi med člani skupnosti 

 Po Grandovetter (1973) v (Filipović, 2007) so vezi med ljudmi, ki tvorijo skupnost, lahko šibke, 
močne ali so odsotne. Šibke vezi so v skupnosti najpomembnejše, ker imajo vlogo mostu za hitro 
širjenje informacij in spoznavanje novih ljudi. Močne vezi so po tem viru vezi med pomembnimi 
osebami, teh pa ni veliko in so zelo stabilne. Odsotne vezi ne pomeni, da jih ni, ampak pomenijo zgolj 
bežno poznavanje druge osebe, kar v določenih situacijah lahko tudi koristi. 

Vezi tvorijo socialne mreže oziroma splet odnosov, ki vključene neposredno povezuje v mrežo. 
Kvaliteta, namen in delovanje socialne mreže so odvisni od zunanjih dejavnikov. Bistvo mrež so 
zaupanje, vzajemnost, sociabilnost in odsotnost birokracije (Filipović, 2007). Socialne mreže razdelimo 
na bazične in na mreže, ki omogočajo napredek. Bazične mreže nam omogočajo preživetje, so relativno 
zaprte, podporne in izhajajo iz vsakdana človeka. V njih so vezi močne in jih ni veliko. V mrežah, ki 
omogočajo napredek, so prisotne šibke vezi, ki omogočajo pridobivanje širokega spektra informacij 
(Pierson v Zrim Martinjak, 2006). 
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 Hancock in Duhl (1999) v (Jeriček, 2004, s. 190) definirata zdravo skupnost kot: »zdravo je 
mesto, ki nenehno ustvarja in izboljšuje tisto fizično in socialno okolje, ki razvija tiste vire skupnosti, 
ki omogočajo vzajemno podpiranje drug drugega pri opravljanju vseh funkcij in pri njihovem razvoju 
do maksimalnega potenciala.« Pomembne so možnosti participacije, vplivanja, delovanja, jasne 
komunikacije in iskrenosti v odnosih (Jeriček, 2004). 
 Socialni kapital je oblika kapitala, ki ga pridobimo z odnosi. Je pomemben element proučevanja 
socialnih mrež. Pomeni zalogo nespecifičnih in potencialno plodnih odnosov, ki se ohranjajo in 
vzdržujejo v vezeh med ljudmi. Je družbeni in individualni vir, ki se kaže v medsebojnih odnosih. 
Raziskovalci ugotavljajo, da dobra zaloga socialnega kapitala pomeni pozitivne rezultate za skupnost: 
manj kriminala, več zdravja, višji izobrazbeni standard in boljšo ekonomsko rast (Cohen in Prusak, 
(2001) v (Zrim Martinjak, 2006). 

 2.2 Spremembe skupnosti v času 

 Modernizacija, tehnologizacija in globalizacija so elementi postmoderne družbe, v kateri so 
mobilne tehnologije spremenile način povezovanja ljudi. Tradicionalne skupnosti, vezane na prostor, so 
tako dobile nove dimenzije ter se tudi same spremenile(Bauman, 2001). Kos (1993) v (Filipović, 2007) 
pravi, da se je vpliv prostora spremenil – zmanjšal, saj obstajajo alternativne skupnosti, kjer lahko 
posameznik zadovoljuje svoje potrebe po pripadnosti. 
 Urbanizacija spreminja javne prostore, otežuje prosto druženje in komunikacijo, zato se 
povečuje atomiziranost družbe. Naraščata strah in občutek neumeščenosti v okolje (Sennett 
(1974/1984) v (Filipović, 2007), ob čemer ima posameznik več možnosti samorealizacije. V tem 
kontekstu Bauman (2001) opisuje simbolne skupnosti. Podobno velja za skupnosti izbire, kjer se zelo 
šibke vezi med člani lahko hitro prekinejo, to pa daje posameznikom veliko svobodo in ne omejuje 
prehajanja med skupinami. Toda posamezniki tako ostajajo brez opore, pomoči in virov, ki jih nudijo 
skupnosti z močnejšimi vezmi med člani (Goldsmith (1998) v (Filipović, 2007). Poleg tega je odprto 
vprašanje odgovornosti (do virov, do drugih članov skupnosti). 
 Ena od današnjih oblik skupnosti je ograjena skupnost. Nastane zaradi izgubljenega občutka 
nadzora človeka nad njegovim življenjem. Tako se posameznik odloči živeti v skupnosti, ki si jo sam 
izbere in s tem vsaj predhodno vpliva na okolico, v kateri bo živel. Mediji take predele mesta uspešno 
oglašujejo kot mirna, varna naselja. Ponekod uvajajo tudi fizične omejitve (Forrest in Kearns, 2001). 
Bauman (2001) opozarja, da tak način življenja dolgoročno vodi v osamitev. Poudarja, da posameznik 
v drugih okoljih čuti pripadnost skupnosti, kjer živi, med bivanjem v skupnosti pa kohezije ne občuti. 
Manzi in Bowers (2005) v (Filipović, 2007) nasprotujeta tezi in trdita, da lahko ograjevanje pomeni 
tudi priložnost za sodelovanje za izboljšavo kraja. Čeprav prihaja do nesoglasij, osebni interes 
omogoča njihovo preseganje in medsebojni dogovor. Socialna izključenost je torej lahko socialno-
prostorski problem, ker je vezana na dostopnost virov in prostorov, kot je npr. geto (Mananipur (2000) 
v (Filipović, 2007). 
 Druga nova oblika skupnosti je, kot jo poimenujejo, skupnost NIMBY (not in my backyard),  
kar pomeni »povezovanje v soseski za dosego ciljev, ki so z vidika širšega družbenega dobrega 
označeni za iracionalne« (Filipović, 2007, s. 80). Pogosto je označena kot negativna. Pogostejša je v 
revnejših soseskah, ki imajo manj neformalnih virov in kjer je na voljo manj storitev, zato se 
posamezniki čutijo bolj odgovorne za rezultat (Manzi in Bowers Smiht, 2005). 

 3  SOCIALNI PEDAGOG IN SKUPNOST 
 Stigmatizacija nekaterih skupnosti (geto ali NIMBY, v Ljubljani pa npr. Fužine ali Rakova Jelša 
na Barju) vodi v razvoj strategij proti socialni izključenosti in za gradnjo družbene kohezije. Več vpliva 
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in moči pri odločanju o stvareh, ki se tičejo konkretne skupnosti, terja izgradnjo socialnega kapitala, 
gradnjo neformalnih mrež, na katere se posamezniki  v težavnih situacijah lahko oprejo. Naloga 
socialnega pedagoga pri tem je omogočanje komunikacije, krepitev moči z učenjem, povezovanje z 
namenom uvajanja sprememb in spodbujanje kohezije s kolektivnimi akcijami (Filipović, 2007). 
 Socialni pedagog je lahko usmerjen v preventivo ali v reševanje obstoječih problemov. Sedem 
dejavnosti, s pomočjo katerih skupnosti povečamo moč pri odločanju, so: omogočanje, spodbujanje, 
izenačevanje, ocenjevanje, sodelovanje, krepitev moči in izobraževanje. Ločujemo tri modele razvoja: 

1.) Model, kjer skupnostni delavci spodbujajo soglasje. Temelji na prostovoljnem delu in 
skupinah za samopomoč in za najbolj ranljive omogoča vzporedno varnostno mrežo. 

2.) Model, ki skupnost deli na manjše skupine. Primeren je za skupine, ki se težje in manj 
uspešno uveljavljajo, strokovni delavci pa jim z lobiranjem in zagovorništvom pomagajo. To je pluralni 
ali liberalni model. 

3.) Model, ki se postavlja na stran ranljivih skupin. Deluje s pomočjo kampanij, s poudarjanjem 
pravičnosti  skuša zmanjšati neenakost (Gilchrist, 2004). 
 
 Razvitost skupnosti je bistveno drugotno stanje. Skupnost si kohezije, povezanosti, ne more 
zadati za cilj, lahko pa je to rezultat reševanja konkretnega problema. Gradnja povezanosti v skupnosti 
poteka skozi tri faze. Faze med seboj niso zaporedne. Pomembno je, da strokovnjak prepozna, v kateri 
fazi je skupnost in kam si želi priti. Pomembno je tudi, da ve, kdo, kdaj in zakaj je postavil cilje 
skupnosti. Na podlagi tega načrtuje in deluje v skupnosti in s skupnostjo. 

1. faza: jaz + jaz + jaz ... =  jaz + jaz + jaz 

2. faza: jaz + jaz + jaz ... =  JAZ 

3. faza: jaz + jaz + jaz ...= MI 

 (Jeriček, 2004, p. 191) 

 Jeriček (2004) tako delo s skupnostjo razdeli v tri faze. V prvi fazi so posamezniki ločeni in se 
tudi prepoznavajo in identificirajo kot ločeni osebki, ki nimajo nič skupnega. V drugi fazi posamezni 
člani skupnosti ugotovijo, da imajo koristi od skupnosti in jo začenjajo razumeti kot del sebe. V tretji, 
zadnji fazi pa posameznik spozna, da le kot del skupnosti lahko koristi vse ugodnosti, ki jih skupnost 
daje. 
 Najpomembneje je, da člani skupnosti sami pokažejo zanimanje in pripravljenost, da lahko 
strokovnjak pomaga odkriti skupne točke in poiskati skupen cilj. Če je cilj pravi, sam sproži 
samoorganizacijo skupnosti. Pri delu moramo biti zelo pozorni na jezik. Komunikacijo moramo 
prilagoditi skupnosti, saj se le tako lahko približamo članom. Pomembna sta vključevanje vseh in 
enakovrednost. Običajno je ob kakršnemkoli aktiviranju prisotna želja po spremembi v skupnosti. 
Kriza je najboljši čas za spremembo. Tedaj se vključi strokovnjak, ki  zna člane ustrezno pripraviti na 
izbiro smeri in konteksta spremembe in pripraviti elemente za stabilizacijo spremembe. V vsakem 
primeru lahko strokovnjak pričakuje določen odpor. Če je ta prevelik,  sprememba ne bo vzdržala (prav 
tam). 
 Ko se strokovnjak vključi v skupnost, se od njega običajno pričakuje, da jo bo oživil. Vendar 
tega ne more sam. On lahko s štirimi specifičnimi nalogami in sposobnostmi vodenja ljudi pelje k 
ponovni oživitvi. Štiri specifične naloge strokovnjaka, ki dela s skupnostjo, so: 
1. usmerjanje pozornosti s sprožanjem določenih vprašanj; 

2. vključevanje ljudi v reševanje problema in povezovanje različnih posameznikov, agencij, interesov, 
ki so potrebni za ukvarjanje s problemom; 

3. spodbujanje različnih strategij in mnenj o tem, kako delovati; 
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4. vzdrževanje akcije in gonilne sile z nadziranjem medsebojnih povezav s primerno 
institucionalizacijo, hitrim prenosom informacij in povratnimi informacijami (Jeriček in Kordeš, 
2003, s. 219). 
 
 Največje napake, ki jih lahko naredi strokovnjak,  so: 
• večja zainteresiranost strokovnjaka kot skupine za uresničitev cilja, 
• uporaba istega modela na drugih skupnostih in 
• nepoznavanje kondenzacijskega jedra. 
 Strokovnjak se mora pri delu s skupino odpovedati kontroli, občutku moči in nadzora. Najbolj 
pomaga tako, da opazuje sistem in ozavešča ponavljajoča se vedenja in le predstavlja nove možnosti 
vedenja (prav tam). 

 3.1 PRIMERI DELA V SKUPNOSTI/SKUPNOSTNEGA DELA V SLOVENIJI 

 V Sloveniji se več projektov ukvarja z delom v skupnosti. Primer je MISSS, mladinsko 
informativno svetovalno središče, namenjeno mladim, ki povezuje številne centre (MISSS – Kdo smo, 
2014). Drugi primer so Študijski krožki, ki ga vodi Andragoški center Slovenije z namenom 
vseživljenjskega učenja. Sloni na usposobljenih mentorjih, evidenci dela in svetovalni podpori ter 
promociji. Krožki se organizirajo sami. Izberejo si vsebino in način dela. Pri tem jih vodi mentor, ki 
tudi sam sodeluje v procesu učenja in horizontalnega ter vertikalnega povezovanja z različnimi 
institucijami. Projekt deluje že več kot dvajset let pod okriljem Ministrstva za izobraževanje in šport. 
Rezultati so dobri in udeleženci so zadovoljni s tako obliko dela. (ACS, 2014) 
 Projekt Mama pa želi mladinsko delo uveljaviti kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. 
Začel se je v Postojni na podlagi diplomskega dela in nadaljeval v letu 2013. (Projekti – Mladinska 
mreža MaMa, 2014) 
 

 4  LOKALNA SKUPNOST KOT OBLIKA SKUPNOSTI 
 Lokalna skupnost je družbena skupina, v kateri imajo prebivalci določenega ozemlja skupen 
interes. Ta interes je pogojen s sobivanjem in zagotavljanjem družbenega življenja na tem območju. 
Lokalna skupnost je družben pojav, ki obstaja neodvisno od oblasti (Vlaj, 1998). Lahko obstaja in 
deluje ne glede na širšo potrditev, vendar je priznanje za uspešno delovanje pomembno (Šmidovnik, 
1994). Že sam razvoj prostora je zgodovinsko pogojen. Sociološko gledano so se zaradi dolgotrajnih 
družbenih procesov na določenem območju ljudje povezali zaradi zadovoljevanja skupnih potreb. 
Lokalna skupnost lahko posameznike združuje in jim ureja življenjske razmere, lahko pa posameznike 
ločuje, zaradi različnosti interesov in nezmožnosti/nehotenja usklajevanja, prilagajanja (Vlaj, 1998). 
 Lokalna skupnost je osnovni element lokalne samouprave. To je najnižja raven, na kateri 
prebivalstvo zadovoljuje svoje potrebe, ki jih je ob sobivanju možno reševati le skupno. Elementi 
lokalne skupnosti so: 
• ozemlje, 
• ljudje, ki prebivajo na tem ozemlju; 
• skupne potrebe in interesi, 
• dejavnosti, ki jih izvajajo za zadovoljevanje potreb, 
• zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo (prav tam). 
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 5  POJEM LOKALNE SAMOUPRAVE 
 Samouprava pomeni povečanje pravice in možnosti  samoodločanja na podlagi lastne predstave 
in moči o stvareh, ki se nas tičejo. Največja samoupravna enota je država. V našem sistemu je najbolj 
samostojna in najbolj neodvisna. Samoupravni sistem države predstavljajo občine. Naloge občine so 
danes: 
• naloge, ki jih država določi občini, 
• naloge, ki jih država prenese na občino, 
• lokalne zadeve: skupni pomen za življenje in delovanje prebivalcev (Vlaj, 1998). 
 Tako država izvaja lokalno demokracijo (Šmidovnik, 1994). To potrjuje tudi Poggi (1988) v 
(Brezovšek in Kukovič, 2012), ki pravi, da je lokalna samouprava zibelka moderne demokracije. 
 Občine so samoupravne enote, ki morajo poleg svojih nalog opravljati še naloge, ki jih nanje 
prenese država z zakoni. Zagotavljati morajo šolanje, zdravstveno varstvo, preskrbo življenjskih 
potrebščin, komunalne, poštne in finančne storitve, knjižnico. So pravne osebe, financirajo se iz lastnih 
virov. Občine se med seboj lahko povezujejo. Prav tako se lahko na območju občine ustanovijo ožji 
deli (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti) (Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list Republike 
Slovenije, 2014). 
 Odnos do lokalne samouprave je odvisen od družbenega položaja posameznika ali skupine, 
ciljev, ki jih zasledujeta, konkretnih potreb in interesov, ki jih imata, tradicije, zgodovinskega spomina 
na nekdanjo samoupravo na slovenskih tleh, znanja oz. vedenja o tej vse prej kot lahki temi, 
poznavanja lokalne samouprave in še bi lahko naštevali (Vlaj, 1998). 
 Lokalna samouprava spodbuja sodelovanje ljudi ter spremembe v lokalnem okolju. Omogoča 
izražanje in uresničevanje najrazličnejših interesov, zagotavlja temelje demokratičnega odločanja in 
vključevanja v politiko večjemu številu ljudi. Lokalna samouprava soustvarja lokalno identiteto (Vlaj, 
1998). Pomeni tudi način vzpostavljanja in vzdrževanja družbene kontrole, hkrati pa daje moč in vpliv 
prebivalcem (Dekleva, Pavlović in Leskovac, 1985). 
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III.  EMPIRIČNI DEL 

 6 OPREDELITEV PROBLEMA 
 Delovanje lokalnih in krajevnih skupnosti omejuje zakonodaja Republike Slovenije. Krajevna 
skupnost ima visoke potenciale za razvoj okolja, povezovanje ljudi in s tem omogočanje kvalitetnega 
življenjskega okolja. Na primeru Krajevne skupnosti Smlednik (v nadaljevanju KS) bodo ocenjene 
potrebe in možnosti za delovanje socialnega pedagoga. Osrednje vprašanje je, ali prebivalci skupnosti 
čutijo potrebo po znanju in kompetencah socialnega pedagoga. 
 Razlog za izbiro take teme je, da živim v KS. Zanima me, kako lahko k njenemu razvoju 
prispevam tudi s svojim strokovnim znanjem. Menim, da bi z uveljavitvijo socialnega pedagoga 
skupnost lahko pridobila znanja in kompetence o sožitju in sodelovanju (pri skupnih projektih pa bi se 
lahko izboljšali  tudi medsebojni odnosi). 
 Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali obstaja v KS potreba po veščinah in kompetencah, ki 
jih ima socialni pedagog. Rada bi izvedela, ali bi ponudba metod socialne pedagogike pozitivno 
vplivala na rast in povezanost skupnosti. 

 7 CILJI RAZISKAVE 
1. Raziskati zakonodajo na področju upravljanja občin in njihovih organizacijskih podenot in proučiti 
možnosti za delovanje različnih profilov na nivoju lokalne skupnosti. 
2. Spoznati potrebe in pričakovanja prebivalcev KS do različnih oblik pomoči, ki jo lahko nudi. 
3. Ugotoviti potencial za zaposlitev socialnega pedagoga v KS. 
4. Raziskati pričakovanja prebivalcev KS do profila socialnega pedagoga. 
5. Raziskati možnosti za uveljavitev poklica lokalnega socialnega pedagoga na ravni KS. 

 8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kakšna so pričakovanja prebivalcev KS glede pomoči, ki jo lahko ponudi profil 

socialnega pedagoga? 

Osredotočila sem se predvsem na netehnične tipe pomoči. 

2. Kako se pričakovanja med različnimi skupinami prebivalcev razlikujejo? 

Ali v KS obstajajo različne skupine prebivalcev? Zanimalo me je, kako se razlikujejo pričakovanja 

različnih skupin prebivalcev KS do pomoči KS.. 

3. S katerimi težavami/preprekami se srečujejo v življenju v KS? 

Katere so težave in prepreke, s katerimi se srečujejo prebivalci KS Smlednik? 

4. Na kakšen način se z njimi spopadajo in kakšno pomoč želijo/potrebujejo? 

Kako se prebivalci KS spopadajo s težavami življenja tukaj in kakšno pomoč pri tem potrebujejo, 

želijo. 

5. Kako se v KS kažejo potrebe po znanju in kompetencah socialnega pedagoga? 

Glede na pridobljene rezultate iz drugih raziskovalnih vprašanj me je zanimalo, kakšna je možnost 
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vključitve socialnega pedagoga ali drugega podobnega profila v delovanje krajevnih skupnosti ali 

drugih lokalno upravnih enot. 

 9 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 Kot raziskovalno metodo sem uporabila metodo hitre ocene stanja (Rapid Assessent and 
Response Methodology). Gre metodo, sestavljeno iz več metod: intervju, opazovanje, anketa, fokusna 
skupina (Trautmann, 2004). Izbrala sem jo zato, ker najbolj ustreza potrebam mojih raziskovalnih 
ciljev in omogoča hiter vpogled v pojav z več različnih vidikov. (Purkart, 2004). Izbor sestavljene 
metode utemeljujem tudi z možnostjo primerjanja pridobljenih rezultatov in s tem povečevanja 
verodostojnosti ugotovitev (Purkart, 2004; Trautmann, 2004). Nenazadnje združevanje različnih metod 
omogoči širši populaciji participacijo v raziskavi.  
 V raziskovanje sem vključila metode: analizo obstoječih podatkov, opazovanje, anketo, 
individualne intervjuje in fokusno skupino. Pri tem sem bila pozorna na to, da sem zajela čim več 
različnih skupin prebivalcev: po starosti, po spolu, po aktivnosti, po času bivanja v KS Smlednik. V 
nadaljevanju je vsaka metoda bolj podrobno  predstavljena.  
 Prebivalci KS so predmet raziskovanja v obdobju od marca do junija 2014 (Tabela 1). 

Tabela 1: Pregled metod zbiranja podatkov, ki sem jih uporabila pri raziskovanju, in viri podatkov, ki 
so mi bili pri tem na voljo 

Metode zbiranja podatkov Viri podatkov 

Analiza obstoječih podatkov Dostopna literatura, podatki KS Smlednik, društev, župnije 

Opazovanje 4 dogodki 

Anketa 60 oddanih anketnih vprašalnikov 

Individualni intervju Trije: predsednik krajevne skupnosti, 2 prebivalki 

Fokusna skupina 4 mladi  

 9.1 OPAZOVANJE 

 9.1.1 OPIS VZORCA 

 Osredotočila sem se na praznovanje 50-letnice delovanja KS Smlednik in 40-letnice doma 
krajanov. Pester načrt je obetal dobro priložnost opazovanja populacije in dogodkov, še zlasti glede na 
to, da tako obsežnih praznovanj v KS Smlednik nismo vajeni. 

 9.1.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 Pripravila sem opazovalno listo, ki sem jo uporabila na vsakem dogodku. Opazovane kategorije 
sem med seboj primerjala. Za vsak dogodek sem naredila analizo SWOT. Dogodki so bili: priprave na 
praznovanje, nogometni turnir, akademija in gasilska veselica ob zaključku praznovanja. 
 V razmeroma kratkem časovnem obdobju (od torka, 3. 6. 2014, do sobote, 7. 7. 2014), so 
dogodki zajeli celoten spekter od delovnih, zabavnih, športnih in kulturnih dogodkov. 

 9.1.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 Opazovalne liste sem uporabila za oblikovanje primerjalni preglednic. V njih sem primerjala 
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štiri elemente: tip dogodka, število udeležencev, trajanje dogodka in vzdušje na dogodku. Druge 
opazovane elemente sem analizirala za vsak dogodek posebej. 

 9.1.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 Delovnega dogodka se je udeležilo najmanj ljudi in bil je najmanj promoviran. Udeležilo se ga 
je 10 ljudi. Vzdušje je bilo pozitivno, povezujoče, delovno. Vsi so bili osredotočeni na svoje delo, ki ga 
je tajnik na začetku razdelil. Ob analizi SWOT sem opazila, da tak dogodek zelo pozitivno vpliva na 
povezanost udeležencev. Dobra stran in hkrati možnost za razvoj le-tega je tudi nizka povprečna starost 
udeležencev, za katero lahko rekli, da je bila okrog 20 let. Kot negativno bi izpostavila majhnost 
prostora in neprimernost opreme ter strah pred začetkom izkoriščanja vedno istih mladih, da ne dobijo 
občutka, da se jih izkorišča za delo. 
 Športnega dogodka se je udeležilo vsaj 150 ljudi. Od tega je bilo okrog 50 igralcev in vsaj 
toliko opazovalcev. Drugi so prišli za krajši čas ali se le ustavili ob cesti. Dogodek je bil zelo javno 
promoviran in je dobil tudi zelo dober odziv med ciljno publiko. Vsaka vas je formulirala nogometno 
ekipo. Vse ekipe so bile sestavljene iz zelo pestre populacije – starejši in mlajši, trenirani in povsem 
laični igralci. Tekme so bile dolge in naporne (sploh za laične igralce), kljub temu pa je bilo vzdušje  
izjemno pozitivno. Prisotna je bila prava mera tekmovalnosti in sodelovanja. Ljudje so se nasmejali, 
igralci pa so se med seboj povezali. Vsaka ekipa je imela tudi svoje navijače. Pri analizi SWOT  sem 
ugotovila, da je takšen dogodek zelo primeren za vključevanje manj vključenih skupin, predvsem 
moških vseh starosti. Zaradi športnega dogodka je bilo vzdušje zelo sproščeno in igralci so sami izrazili 
željo, da bi se takšna prireditev ponavljala in postala tradicionalna. Na začetku je bilo sicer malo težav 
z organizacijo zaradi neizkušenosti prireditelja na tem področju (priprava igrišča in pomanjkanje 
športnih rekvizitov, ki bi gledalcem omogočili natančnejše spremljanje, –tabla z rezultati). Nevarnosti 
pri takšnih dogodkih so zaradi tekmovalnosti možnosti poškodb, ki jih tokrat na srečo ni bilo. 
 Kulturni dogodek, slavnostno akademijo ob 50- letnici delovanja krajevne skupnosti in 40- 
letnice Doma krajanov je aktivno pripravljalo  15 mladih. Sodelovalo pa je še vsaj 10 gospodinj s 
pripravo peciva. Na dogodek so bili povabljeni visoko kvalitetni glasbeni gostje. Predsednik KS 
Smlednik je imel slavnostni govor in podelil zahvale ob jubileju. Po zaključku uradnega dela prireditve 
je bila pogostitev. Zadržalo se je veliko ljudi. Ob glasbi so tudi zaplesali. Z analizo SWOT  sem 
ugotovila, da je prireditev izjemno primerna za povezovanje ljubiteljev kulturnih prireditev, ki se 
morda drugih dogodkov ne udeležujejo tako radi, in tistih, ki jim je kultura tuja. Ob igranju glasbe, 
pecivu in sadju so se ljudje mešali in družili. Nevarnost pri organizaciji takih kulturnih dogodkov je 
nezadovoljitev pričakovanj in okusa udeležencev. Prav tako je pomanjkljivost, da se je treba  vnaprej 
dogovoriti, kdo bo pospravil. 
 Velike vrtne veselice, ki jo je organiziralo  prostovoljno gasilsko društvo, se je udeležilo največ 
ljudi (nad 200). To je bil najbolj reklamiran dogodek. Vzdušje je bilo pozitivno in dogodek je trajal 
najdalj časa. Pri analizi SWOT  sem zapisala, da je dogodek primeren za neformalno druženje ob 
glasbi, za ples, hkrati pa je prednost to, da se pri pripravi dogodka angažirajo populacije, ki drugje niso 
aktivne (moški, gasilci). Pomanjkljivost, ki sem jo opazila, je mlada populacija (po zgledu starejših) v 
kombinaciji z velikimi količinami alkohola. Nevarnosti  predstavljata slabo vreme in velik finančni 
zalogaj za društvo. 
 Ob primerjanju dogodkov sem ugotovila, da obstaja pestra skupina prebivalcev, ki je prisotna na 
vseh tipih dogodkov ter je vanje aktivno vključena. Aktivna vključitev pomeni dejavno sodelovanje v 
načrtovanju, izvedbi, pripravah, pospravljanju, nastopanju, povezovanju. Skupino predstavljajo mladi 
med 15– 25 let. Tudi nekateri starejši so se udeležili vseh dogodkov, a pasivno. 
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Tabela 2: Primerjava izbranih elementov posameznih dogodkov 

Dogodek Delovni 
sestanek 

Nogometni 
turnir med 
vasmi KS 
Smlednik 

Slavnostna akademija ob 50-
letnici delovanja krajevne 
skupnosti in 40- letnici doma 
krajanov 

Velika vrtna 
veselica z 
ansamblom Tik 
Tak in MarcelaIN 

Tip dogodka Delovni Športni Kulturni Zabavni 

Število 
udeležencev 

10 150 90 + 200 

Trajanje 2 uri 7 ur 3,5 (uradni del) + 9 ur 

Vzdušje Pozitivno Izjemno pozitivno Izjemno pozitivno Pozitivno 

 9.2 ANALIZA LITERATURE, OPIS VZORCA 

 Pri analizi obstoječih podatkov sem zbrala strokovno, laično in leposlovno literaturo, ki govori 
o Smledniku in okolici. 

 9.2.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 Zbrala sem literaturo, dostopno na spletu, v knjižnici in v arhivu KS. Iz nje sem izluščila 
podatke o zgodovini (Priloga 7), medsebojnih vezeh in njihovem razvoju ter značilnosti strukture 
prebivalcev. 

 9.2.2 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 Knjige, članke in druge publikacije sem najprej prebrala in si naredila zapiske. Kasneje sem 
zapiske med seboj primerjala in združila ponavljajoče se informacije, na podlagi česar je povzeta 
zgoščena vsebina. 

 9.2.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

OBSEG IN ORGANIZIRANOST 

 KS Smlednik je bila ustanovljena s statutarnim sklepom občine Medvode leta 1998. Obsega 
naselja: Smlednik, Valburga, Hraše, Dragočajna in Moše. Je pravna oseba in opravlja naloge, 
samostojno (upravljanje premoženja v lasti KS in z zakonodajo določene v statutu KS) in tiste, ki ji jih 
nalaga občina. 
 V imenu občine opravlja naloge na področju komunale, varstva okolja in urbanističnega 
načrtovanja, socialnega varstva, zaščite in reševanja. Te naloge se financirajo iz občinskega proračuna. 
(Statutarni sklep občine Medvode, 2014). 
 KS zajema 5 vasi. Ima skupaj 2054 prebivalcev in skupaj 675 gospodinjstev. Od tega je vas z 
največ prebivalci Valburga in vas z najmanj prebivalci Moše. 
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Tabela 3: Število prebivalcev in gospodinjstev v posameznih vaseh KS (Arhiv Krajevne skupnosti, 
2014) 

 Valburga Smlednik     Hraše   Moše Dragočajna Skupaj 

Število prebivalcev 586 547 445 235 241 2054 

Število gospodinjstev 210 169 145 79 72 675 

  

V KS Smlednik aktivno deluje 10 neprofitnih organizacij: 

• Prostovoljno gasilsko društvo Smlednik (PGD Smlednik), 

• Turistično društvo Smlednik (TD Smlednik), 

• Turistično društvo Hraše (TD Hraše), 

• Turistično društvo Moše– Dragočajna (TD Moše–Dragočajna), 

• Kulturno– umetniško društvo Smlednik (KUD Smlednik), 

• Društvo upokojencev (DU), 

• Osnovna šola Simona Jenka, 

• Vzgojno–izobraževalni zavod Frana Milčinskega, 

• Enota Smlednik, vrtca Medvode, 

• cerkev. 

Tabela 4: Primerjava 6 javno aktivnih društev v KS (Krajevna skupnost, 2014) 

 TD Smlednik TD Moše– 
Dragočajna 

TD Hraše DU 
 

KUD Smlednik PGD 

Število članov 110 100 50 272 120 105 

Število dogodkov 14 6 23 9 45 32 

Ustanovitev društva 1960 1973 1989 1952 1979 1941 

  

   Dogodki, ki jih organizirajo društva so različni: kulturni, športni, izobraževalni,vezani na turistično 
promocijo in drugi. V tabeli so vpisani dogodki, ki so beleženi na spletni strani KS Smlednik od leta 
2011- junij 2014. Pri gasilcih v število dogodkov niso vključene intervencije (tudi niso beležene na 
spletni strani). 
V okviru cerkve  se zbira vsaj 7 različnih skupin: Karitas, pritrkovalci, pevski zbor, animatorji, 
zakonska skupina, veroučne skupine, molitvene skupine. Skupine pozitivno vplivajo na delovanje 
kraja. Kot delovanje povezano s skupnostjo poznamo skupine Karitasa, ki redno delijo hrano in 
oblačila, pevski zbor, ki organizira različne koncerte, animatorje, ki že 8 let organizirajo oratorij 
(Župnija Smlednik, n.d.). 
 V okviru KUD Smlednik deluje več  sekcij: Mladinska igralska sekcija, igralska sekcija, Sekcija 
55 (mladinska sekcija), pevski zbor Sončni žarek (za upokojene člane), pritrkovalska skupina, 
sprejmejo in izvedejo pa tudi dogodke na pobudo nečlanov, brezplačne in prvenstveno namenjene 
prebivalcem KS. 
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 OŠ Simona Jenka Smlednik obiskuje 233 otrok. Ob prireditvah se povezuje z drugimi društvi iz 
kraja. VIZ Frana Milčinskega pa sprejme približno 40 otrok. Otroci so vključeni v štiri vzgojne skupine 
in imajo organizirano izobraževanje v okviru zavoda. (VIZ Smlednik, n.d.) 

 9.3 FOKUSNA SKUPINA 

 9.3.1 OPIS VZORCA 

 V fokusni skupini so bili mladi. Osebe sem izbrala na podlagi metode snežne kepe, preko 
prijateljev in znancev. Pozorna sem bila na različne vloge in aktivnost, v katero so vključeni izbrani 
posamezniki. Vključene so bile naslednje osebe: 

• Moški, star 22 let, predsednik društva, živi v Mošah, študent. 

• Moški, star 17 let, priseljenec iz Ljubljane, dijak, prebivalec Dragočajne. 

• Ženska, stara 19 let, dijakinja, ki živi v dijaškem domu, prebivalka Smlednika. 

• Ženska, stara 23 let, študentka, priseljena iz Ljubljane, prebivalka Valburge. 

 9.3.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 Pri raziskovanju sem se odločila za delno strukturiran intervju. Pogovor je ostal osredotočen na 
glavno temo našega pogovora. Predhodno sem si pripravila vprašanja. Vprašanja so bila podobna kot 
za individualne intervjuje, da sem jih lahko kasneje primerjala. 
 Intervju smo opravili v KUD Smlednik. Težko smo našli skupen čas. Dogovorili smo se za 
nedeljo po maši. Pogovor se ni razživel, kot sem pričakovala. Predvidevam, da je to zaradi časa in 
načrtov vsakega posameznika. Pogovor sem z dovoljenjem snemala. Odgovarjali so kratko in vedno v 
vrstnem redu, kot so sedeli. Pogovor je trajal skupaj približno 30 minut. 

 9.3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 Doma sem na podlagi posnetka pogovor zapisala (Priloga 2). Pogovor sem kodirala in ga 
analizirala glede na teme, ki so me zanimale. 

 9.3.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 Ugotovila sem, da vprašani ocenjujejo, da se je življenje v zadnjih 5 letih v KS spremenilo na 
bolje, da se skupnost razvija, da je več kulturnih dogodkov in večja pestrost. Pri treh od štirih vprašanih 
se je povečala tudi stopnja aktivnosti v krajevni skupnosti. Eden je prevzel vodstvo gasilskega društva, 
drugi prej ni bil nič aktiven, danes pa je, tretja pravi: »Takrat sem ravno začenjala z mojim aktivnim 
udejstvovanjem.« Vzrok za spremembo so potrebe po mladem kadru, osebno vabilo k sodelovanju in  
projekt KS Mladi za skupnost, ki mladim ponuja možnost (majhnega) zaslužka. 
 Delovanje KS opisujejo kot odlično. Je bolj dostopna, večja je obveščenost o dogajanju zaradi 
uvedbe Smleških odmevov, obstaja spletni portal. Z drugimi prebivalci se vsi dobro razumejo, čeprav 
obstajajo tudi ljudje, ki jim sami pravijo »cvetke in biserčki«. Druženje med prebivalci poteka na 
javnih prostorih: KUD, gasilni dom, gostišče Zorman, drugih družabnih dogodkih in zasebnih: doma, 
pri prijateljih. 
 Težave, ki jih opažajo, so vezane predvsem na komunalno infrastrukturo (ceste). Ena od 
vprašanih izpostavila težavo, da se priprave na dogajanje čez vikend odvijajo v času, ko je ni doma, 
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zato se počuti izločena. Druga omenja težavo, da nekateri ljudje ob svojih aktivnostih ne upoštevajo 
tega, da s svojim početjem vplivajo na druge (npr. kurjenje: dim in morebiten smrad se širi drugje,  
prehitra vožnja v naselju). Te težave rešujejo sami, omenjen je bil tudi primer, ko so se obrnili na 
predsednika  KS in on je ukrepal. 
 Za boljše in lažje življenje v skupnosti ne vidijo potrebnih izboljšav, ki bi bile vezane na 
sobivanje. Omenili so le uvedbo kolesarskih stez in odprtje prostora, vedno odprtega vsem. Kadar bi 
potrebovali pomoč, bi se mladi obrnili na neznano osebo, če  druge možnosti ne bi bilo. 

 9.4 ANKETA 

 9.4.1 OPIS VZORCA 

  Prejeli smo 63 odgovorov, od tega so 3 osebe odgovorile le na prvo vprašanje, zato sem jih iz 
analize izločila. Odgovarjala je tudi oseba, ki ne živi v KS – vprašalnik ni bil upoštevan. Končni 
obravnavani numerus je 60, kar pomeni 2,9 % populacije v KS. Vzorec je priložnosten in 
nereprezentativen. 

STAROST 

 Odgovorilo je 55 anketirancev (91,6 %). Povprečna starost anketiranih je 35 let. Najstarejši 
anketiranec je star 65 let, najmlajši pa 13 let. Pri starostni analizi sem odgovore grupirala v šest skupin. 
Pri tem sem opazila, da je največ odgovorov podala skupina, stara med 40 in 49 let, kar 17. Druga 
skupina so bili mladi med 10 in 19 leti, kjer je odgovorilo 14 oseb. Za potrebe analize sem kasneje 
starostne skupine še enkrat grupirala v s štiri skupine: šolajoči se (10–26 let), mlajši odrasli (27– 40 
let), starejši odrasli (40– 57 let) in upokojeni (58– 66 let). 
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Slika 1: Grafični prikaz starostne porazdelitve anketirancev 
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SPOL 

 Na vprašanje o spolu so odgovorile vse osebe. Numerus pri tem vprašanju je bil 60. Med 
anketiranci prevladujejo ženske (58,3 %). 

ž ens k e

m oš k i

 

Slika 2: Grafični prikaz razporeditve anketirancev po spolu 

 

IZOBRAZBA 

 Na vprašanje o izobrazbi je odgovorilo 59 vprašanih. Od tega je največ vprašanih (22) doseglo 
V. stopnjo izobrazbe, 13 vprašanih je doseglo VII. stopnjo izobrazbe. 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev stopenj izobrazbe anketirancev 

STOPNJA IZOBRAZBE FREKVENCA 

Nedokončana OŠ (I. stopnja) 1 

Osnovna šola (II. stopnja) 5 

Nižje poklicno izobraževanje – 2 leti (III. stopnja) 0 

Srednje poklicno izobraževanje –3 leta (IV. stopnja) 2 

Gimnazijsko, srednje poklicno –tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo 
Strokovno izobraževanje (V. stopnja) 

22 

Višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program ( VI/1. stopnja) 4 

Specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi ( VI/2. 
stopnja) 

5 

Specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program ( VII. 
stopnja) 

13 

Specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti ( VIII/1. stopnja) 6 

Doktorat znanosti ( VIII/2. stopnja) 1 

SKUPAJ 59 
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KRAJ BIVANJA 

 Na vprašanje o kraju bivanja so odgovorili prav vsi vprašani. N= 60. Največ anketiranih živi v 
Valburgi, takoj za njimi je Smlednik. Precej očitna razlika se kaže med vasmi Smlednik, Valburga, 
Hraše in Moše z Dragočajno. 
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Slika 3: Grafični prikaz porazdelitve anketirancev glede na kraj bivanja 

 

 

AKTIVNOST V KRAJU 

 Na vprašanje o aktivnosti so odgovorili vsi anketirani (N=60), polovica negativno (28), prav 
toliko (28) jih je sodelovalo pri izvedbi vsaj enega ali dveh dogodkov. 
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Slika 4: Grafični prikaz števila dogodkov, pri katerih so anketirani v zadnjih dveh mesecih aktivno 
sodelovali 

 9.4.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 Raziskovalni instrument je bil anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama. Podatke sem zbirala 
na spletu  približno 14 dni. Spletni vprašalnik sem posredovala po elektronski pošti, po Facebooku. 
Objavljen je bil tudi na Facebook profilu in v tiskanem glasilu KS (Smleški odmevi). 
 Anketiranje je potekalo s pomočjo vprašalnika (Priloga 1). Sestavila sem ga sama za potrebe te 
raziskave. 
 Vprašalnik je vseboval uvodno opredelitev teme, poizvedovalni del in osebne podatke za 
statistično obdelavo. V uvodu sem predstavila sebe, namen raziskovanja in vsebino vprašalnika. 
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Vprašanja so razdeljena v 3 sklope: delovanje krajevne skupnosti, krajevna skupnost in socialni 
pedagog ter statistični podatki. Pri reševanju anket je zagotovljena anonimnost. Poizvedovalni del je 
vseboval trinajst vprašanj. Vseboval je odprti, zaprti in kombinirani tip vprašanj. 

 9.4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 Pri anketnih vprašalnikih sem podatke najprej obdelala v LibreOffice Calc. Urejene sem 
kopirala v SPSS (verzija 17.0). Tam sem opravila nadaljnjo analizo podatkov. 
 V LibreOffice Calc sem odgovore na odprte tipe vprašanj izpisala in kategorizirala. Odgovore, 
ki niso sodili v  nobeno od kategorij, sem uvrstila v kategorijo »drugo«. 

 9.4.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 Ugotovili smo splošno visoko zadovoljstvo z delovanjem krajevne skupnosti. Na vprašanje, 
kako so prebivalci zadovoljni z delovanjem KS Smlednik, so odgovorili vsi vprašani (60), in to  
izrazito pozitivno. Povprečna ocena je 4,35. Nihče od vprašanih ni ocenil delovanja negativno, le eden 
z oceno zadostno. Dobro so jo ocenili 4, prav dobro 28 in odlično 27 vprašanih. 
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Slika 5:Grafični prikaz zadovoljstva anketirancev s KS Smlednik 

 

 Na vprašanje, kako dobro KS zadovoljuje pričakovanja krajanov, so prav tako odgovorili vsi 
vprašani (numerus je 60). Da KS njihova pričakovanja zadovoljuje prav dobro, pravi 29 vprašanih, 
medtem ko jih 22 pravi, da pričakovanja zadovoljuje odlično. Le redki so z izpolnjevanjem pričakovanj 
nezadovoljni. Kot dobro ali zadostno skupaj je izpolnjevanje pričakovanj ocenilo 10 oseb. Povprečna 
ocena je 4,1. 

1 2 3 4 5

0

5

10

15

20

25

30

35

 

Slika 6: Grafični prikaz zadovoljstva z zadovoljevanjem pričakovanj anketiranih v KS 

  



Socialni pedagog v lokalni skupnosti   Nežka Bogataj 

 23 

Pri analizi težav so anketirani povedali predvsem, da imajo težave z infrastrukturo: ceste, 
komunala, pokopališče, trgovina in da si želijo več povezovanja med krajani. Težav v medsebojnih 
odnosih v večini ne opažajo. Tiste težave, ki v medsebojnih odnosih so, pa so vezane predvsem na  
medsosedske odnose. V večini se strinjajo, da bi se delovanje KS lahko izboljšalo, če bi se krajani sami 
bolj aktivirali ali če bi uspelo vodstvu bolj aktivirati sokrajane. Druge možnosti za izboljšanje so: 
ureditev cest in infrastrkuture, organizacija več dogodkov za krajane in več komunikacije s sokrajani. 

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki odgovorov, čemu bi se morala KS bolj posvečati 

 FREKVENCA ODSTOTEK 

cesta 
19 31,7 

povezovanje 
10 16,7 

turizem 
4 6,7 

vse mi je OK 
5 8,3 

šport 
3 5,0 

drugo 
6 10,0 

VELJAVNI 

SKUPAJ: 
60 100,0 

 
 Na vprašanje, koliko časa so prebivalci pripravljeni vložiti v izboljšanje življenja v krajevni 
skupnosti, jih je kar 33 % odgovorilo, da 1 do 3 ure mesečno. 26 %  jih je pripravljeno vložiti 3 do 6 ur 
mesečno, ostali več. Le 6 % jih ni pripravljeno vlagati časa v izboljšanje krajevne skupnosti. 
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Slika 7: Grafični prikaz, koliko časa so prebivalci pripravljeni vložiti v izboljšanje življenja v KS 
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Povezanost med starostjo anketiranih in njihovo aktivnostjo v preteklih dveh mesecih kaže, da 
so najbolj aktivni šolajoči se in mlajši odrasli in najmanj aktivni starejši odrasli. Rezultat služi zgolj kot 
orientacija, saj ni na voljo večje število odgovorov. (Tabela 7) 

Tabela 7: Prikaz razporeditve aktivnosti anketirancev glede na starost 

Razredi  

Šolajoči 

se 

mlajši 

odrasli 

starejši 

odrasli 

starejši, 

upokojenci Skupaj 
Število 4 1 13 2 20 Nič 

dogodko
v 

Delež celote 19,0 % 11,1 % 65,0 % 50,0 % 37,0 % 

Število 17 8 7 2 34 

Razred 

1 ali več 

dogodko

v 

Delež celote 
81,0 % 88,9 % 35,0 % 50,0 % 63,0 % 

Število 21 9 20 4 54  Skupaj 

Delež celote 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 
 Pri vprašanju: »Ali bi se udeležili katere od aktivnosti, če bi jih organizirala KS?« so anketiranci 
lahko izbirali med več različnimi odgovori. Izbrali so jih lahko več. Rezultati so pokazali, da jim je 
najbolj priljubljena kulturna prireditev. Všeč so jim tudi športna srečanja, delovne akcije, manj 
izobraževanja, predavanja in delavnice. Najmanj so jim všeč okrogle mize in pogovori. Glede na 
opazovano dogajanje in analizo podatkov iz KS vidimo, da so ravno najbolj priljubljene tri aktivnosti 
tudi največkrat organizirane. 
 

Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev aktivnosti, ki bi se jih prebivalci KS najraje udeležili 

AKTIVNOST ŠTEVILO IZBIR (frekvenca) 

Kulturne prireditve 45 

Športna srečanja 39 

Delovne akcije 37 

Izobraževanja 26 

Predavanja 24 

Delavnice 20 

Okrogle mize 13 

Pogovor 10 
 
 Anketiranim se zdijo za izboljšanje življenja v KS najpomembnejši sodelovanje, komunikacija 
in trajnostni razvoj. Pomembna sta jim tudi reševanje konfliktov in sobivanje, manj pomembni pa 
človekove pravice, dvig samozavesti in uveljavljanje interesov. 
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Tabela 9 :Frekvenčna porazdelitev vsebin, ki se zdijo prebivalcem KS pomembne za izboljšanje 
kakovosti življenja 

VSEBINE ŠTEVILO IZBIR (frekvenca) 

Sodelovanje 49 

Komunikacija 43 

Trajnostni razvoj 38 

Reševanje konfliktov 33 

Sobivanje 29 

Človekove pravice 15 

Dvig samozavesti 15 

Uveljavljanje interesov 14 
 
 Pokazale so se tudi razlike, v kateri starosti imajo težave. Tudi pri tem vprašanju bi za potrditev 
statistične pomembnosti lahko anketirance združila le v dve skupini ali potrebovala večje število 
odgovorov. Šolajoči se nimajo težav, medtem ko s starostjo do upokojitve težave naraščajo. V času 
upokojitve se naraščanje težav umiri. 
 

Tabela 10: Razporeditev anketiranih glede na starost in prepoznavanje težav v KS 

Težave   
ne da skupaj 

Število 17 4 21 Šolajoči se 
Delež celote 60,7 % 15,4 % 38,9 % 
Število 4 5 9 Mlajši odrasli 
Delež celote 14,3 % 19,2 % 16,7 % 
Število 5 15 20 Starejši odrasli 
Delež celote 17,9 % 57,7 % 37,0 % 
Število 2 2 4 

Staros

t 

Starejši, 
upokojenci Delež celote 7,1 % 7,7 % 7,4 % 

Število 28 26 54  Skupaj 
Delež celote 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Slika 8: Grafični prikaz razporeditve anketiranih glede na starost in prepoznavanje težav v KS 
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 Zanimiva je tudi primerjava, katere vasi imajo težave. Izračun je zgolj okviren zaradi nizkega 
števila anketirancev, kar je tudi razlog, da nisem združevala odgovorov v kategorije. V Smledniku in 
Mošah je več težav kot v Valburgi in Hrašah. Najmanj težav imajo v Valburgi, medtem ko so v 
Dragočajni glede tega neopredeljeni. 

Tabela 11: Navzkrižna primerjava prepoznavanja težav v krajih KS 

Kraj  

Smlednik Valburga Hraše Moše Dragočajna 

Število 6 13 8 0 3 ne 

Delež celote 37,5 % 72,2 % 57,1 % ,0 % 50,0 % 

Število 10 5 6 4 3 

Težave 
da/ne 

da 

Delež celote 62,5 % 27,8 % 42,9 % 100,0 % 50,0 % 

Število 16 18 14 4 6  skupaj 

Delež celote 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 9.5 INTERVJU 

 9.5.1 OPIS VZORCA 

 Intervjuvane so bile osebe, ki so predstavljale čim več različnih skupin prebivalcev. Posvetovala 
sem se s predsednikom KS, ki potencialne skupine najbolje pozna. Intervju sem opravila tudi z njim ter 
s starejšo neaktivno osebo, srednje staro delno aktivno osebo in s skupino mlajših aktivnih prebivalcev 
KS. 

OSEBA 1 

 Oseba 1 je stara 28 let in moškega spola. Zaključuje mandat predsednika KS. Doma je iz 
Valburge. V Smledniku je zaključil osnovno šolo in šolanje nadaljeval na Škofijski klasični gimnaziji. 
Že v tistem času je bil aktiven v kulturno–umetniškem društvu pri pripravi gledaliških iger. Kasneje je 
prevzel vodenje verouka, poštarsko službo, deloval je kot poročevalec na TV-Medvode, bil član sveta 
na občini. Tako je spoznal veliko prebivalcev in postal njim poznan. Ob kandidaturi za predsednika KS 
je zmagal z veliko večino in KS vodil od leta 2010–2014. Letos je kandidiral za župana občine 
Medvode. 

OSEBA 2 

 Oseba 2 je stara 72 let in je ženskega spola. Doma je iz Valburge, a se je priselila pred 22 leti. 
Pred selitvijo je z družino živela v Škofji Loki v bloku. Na moževi zemlji so zgradili hišo, kjer živijo 
sedaj skupaj s sinovo družino. Nikoli se ni aktivno vključevala v delovanje društev, si pa ogleda kako 
predstavo ali prireditev. Med prazniki gre v cerkev. Vsakodnevno hodi na Stari grad zaradi rekreacije in 
druženja. 

OSEBA 3 
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 Oseba je stara 50 let in je ženskega spola. Izhaja iz mestnega okolja. Priselila se je pred 
približno 16 leti. Zgradili so hišo. Ima družino: 2 hčeri, sina. Njeni otroci se aktivno vključujejo v 
delovanje KS in drugih organizacij v okolici, sama pa je pasivni opazovalec. Rada se odzove pobudam, 
prošnjam mladih in jim občasno pomaga. Vključuje se v delovanje kulturno-umetniškega društva. Je 
zaposlena in se dnevno vozi v Ljubljano. Otroci obiskujejo šolo v Ljubljani (najmlajši OŠ, hčeri hodita 
na fakulteto). 

 9.5.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 Pri raziskovanju sem uporabila delno strukturiran intervju. Pogovor je ostal osredotočen na 
glavno temo pogovora, vendar sem se prilagajala poteku pogovora. Predhodno sem pripravila vprašanja 
in nekaj specifičnih za predsednika KS. 
 Osebe sem izbrala na podlagi metode snežne kepe, preko prijateljev in znancev. Kontakte sem 
vzpostavila osebno, se dogovorila za srečanje in se jim pri tem časovno in prostorsko prilagajala. 
 Intervju s predsednikom KS je potekal junija v sejni dvorani doma krajanov Smlednik, kjer ima 
KS svoje prostore. Uradni del pogovora je trajal približno 30 minut, potem sva govorila še 30 minut, 
česar na njegovo željo nisem snemala. Pogovor sem snemala s telefonom, ga prepisala in dala 
intervjuvancu v avtorizacijo (Priloga 4). Tema je intervjuvanca osebno zanimala in se ji je popolnoma 
posvetil (ni bilo motenj telefona in ljudi). 
 Z osebo 2 sem opravila intervju pri njej doma. Uradni del pogovora je trajal 25 minut, 
neformalni del pa še eno uro, česar nisem snemala niti zapisala, ker je oseba povsem zašla s teme. 
Časovno sva se hitro uskladili. Takoj je bila privaljena na sodelovanje. Intervju sem snemala s 
telefonom. Pogovoru se je povsem posvetila. Večkrat je zašla s teme in veliko je govorila. Pregleda 
intervjuja ni naredila, ker se ji to ni zdelo pomembno. Intervju je v Prilogi 5. 
 Osebo 3 sem intervjuvala doma. Časovno sva se zelo hitro dogovorili. Uradni del pogovora je 
trajal 20 minut, pogovor sem snemala. V času poteka intervjuja se je pogovoru povsem posvetila. 
Pregleda intervjuja ni naredila, saj se ji ni zdelo potrebno (»glede, na to da ga boš snemala ...«). Zapis 
intervjuja je v Prilogi 6. 

 9.5.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 Na podlagi posnetkov sem posamezne pogovore zapisala, individualno kodirala in analizirala z 
medsebojno primerjavo glede na teme, ki so jih izpostavili intervjuvanci. 

 9.5.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 Prebivalce KS intervjuvanci doživljajo različno. Oseba 2 je kritična do njih. »Pa eni pravijo, da 
nimajo časa (Smeh). Pa je to bolj slab izgovor. Sej čas moraš vzet ...Enostavno morš rečt, zdejle pa 
grem. To je najbolš.« (Oseba 2) Osebi 3 so všeč komunikacijske navade prebivalcev: »Recimo v majhni 
trgovini ali pošti vedno slišiš prijazen komentar tudi od ljudi, ki jih sploh ne poznaš. In to mi je všeč. To 
je mogoče značilnost podeželja– upam, ki sva jo iskala.« (Oseba 3). Ima pozitiven pogled na sokrajane: 
»Enkrat sem se odzvala na povabilo ob obravnavi neke ideje o dirkališču. Kjer sem bila navdušena nad 
sokrajani. Bili so tako strašno kulturni in strašno množični, da tistega navdušenja nad ljudmi iz svojega 
kraja ne morem pozabit. Ker so bili zelo enotni in hkrati zelo kulturni.« (Oseba 3) 
 Med krajani intervjuvani opažajo delitev na staroselce in na novoselce. »Prva delitev, ki je na 
žalost delitev ...a je dejanska . ..na staroselce in na novoselce. Na tiste, ki so tukaj že več generacij. No, 
vsaj eno ali dve. In na tiste, ki so prišli v zadnjih 15 letih.« (Oseba 1). Zanimivo je, da oseba 2 postavlja 
drugačne časovne meje in sebe po 21 letih še vedno razume kot novoselko. 
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 Med staroselci in novoselci se kažejo razlike. »Staroselci ... imajo odnos do kraja ...imajo 
občutek odgovornosti do skupnost i... To v veliki meri odvaga minuse. Minus je pa ta, da ravno zaradi 
tega, ker imajo občutek do skupnosti, imajo občutek, da lahko rihtajo vse v skupnosti. In da imajo samo 
oni prav. In da tist, ki je na novo prišel, je tako neumen in nima pojma, za kaj se gre ...« (Oseba 1). 
Večina staroselcev nima težav z osebnim pristopom do predsednika KS. 
 Za novoselce velja, da se ne vključujejo aktivno v okolje. »Jim je že moralo biti všeč, da so 
prišli sem živet, ampak oni … nimajo enga globljega občutka skupnosti ... Sploh če pridejo iz urbanega 
okolja, tega niso navajeni. In jim je to tuje. In nimajo občutka, da če ti hočeš živet v neki skupnosti, 
moraš tej skupnosti tudi nekej dat. In oni vidijo samo svoje pravice, ki so.« (Oseba 1). Oseba 3, kot 
priseljenka delno potrjuje opažanja predsednika KS. »Zdi se mi, da so v naši družini predvsem otroci 
tisti, ki povezujejo naju s krajevno skupnostjo. Se pa odzoveva, če sva povabljena.« (Oseba 3). 
Pozitivni strani priseljenih naj bi  po besedah intervjuvanih bili pestrost in širina znanja, ki ga imajo. 
Novoselci za kontakt s predsednikom KS najraje uporabljajo internet. »Opažam pa da, v zadnjem času, 
da daleč največ kontakta z njimi navezujemo preko spletnega mesta smlednik.si ... Ni pa super, ker ma 
marsikdo željo, da kontakt teče samo preko maila ... Ker preko maila ... prvič men vzame ful veliko 
časa, da napišem en korekten odgovor na eno vprašanje ... recimo na vprašanje, zakaj ni cest v naši 
krajevni skupnosti, bi lahko jaz 30 strani elaborata napisal o tem. In potem mnogim v enem tretjem 
mailu napišem pridte na krajevno. Jih povabim. Pridte med uradnimi urami, lahko se zmenimo tudi 
izven. Pridite, pa bomo zadevo predebatiral. Pri tem se pa marsikdaj neha. Tega koraka pa ne naredijo. 
Da bi prišli, da bi se nekoliko bolj angažiral.« (Oseba 1). Ostali intervjuvanci se do oblike 
komunikacije s KS niso opredeljevali. 
 Intervjuvanci so zadovoljni z življenjem in delovanjem KS. Oseba 2 večkrat izpostavi, da sta ji 
všeč narava in odsotnost prometa. Kljub temu, da se ne vključuje aktivno v delovanje društev, vseeno 
spremlja in pozna dogajanje. Zadovoljna je z delom turističnega društva, gasilcev, društva upokojencev, 
dela KUD-a, ki organizira dramske igre in njej zanimivo flancanje, pozna upokojenski pevski zbor 
Smleški žarek. V okviru društva upokojencev se udeležuje največ aktivnosti. Zadovoljna je, da so v 
vasi trgovina, pošta, gostilna, šola, vrtec, cerkev. Oseba 3 opaža, da je veliko ponudbe aktivnosti: 
kultura, šport, ... vendar nič obveznega. »KS je ne obremenjuje s svojimi pobudami, idejami, 
potrebami, omejitvami.« (Oseba 3). Všeč ji je, da vodenje in delovanje ni politično in ideološko 
obarvano, da se dogajanje odvija na ravni KS  in da so v vodstvu mladi. To jo še dodatno motivira za 
sodelovanje. 
 Težave in pričakovanja se delijo kot prebivalci KS. Staroselci želijo ureditev komunalne 
infrastrukture, novoselci pa ureditev predvsem njihovih trenutnih individualnih problemov. Novoselci 
pri reševanju težav ne razmišljajo kot skupnost. » ...to me pa res blazno moti, se pa angažira samo v 
tisti točki, kjer se neposredno dotakne njihovih interesov .. .za uresničitev svojih interesov ne gledam na 
mnenja drugih. Grem kot tank ...« (Oseba 1). Tudi opažanje osebe 3 je  podobno: nekateri prebivalci so 
pripravljeni le jemati in ne dati ... brezsramno izkoriščajo površine (gozd). Pri svojem delu niso pozorni 
na to, da negativno vplivajo na druge, predvsem s kurjenjem in onesnaževanjem zraka ter pretiranim 
povzročanjem hrupa.« 
 Oseba 2 izpostavi težave s kanalizacijo in težave z ukinitvijo potujoče knjižnice. Zaveda se 
pomena knjižnice, saj so Medvode za prebivalce brez avtomobila precej oddaljene. Z reševanjem obeh 
težav je zadovoljna. »Zdejle, k je za ta vodovod ... sem vidla dol, pred pošto je napisan, kako je s tem, k 
je Nejc napisal. Ker smo dobil enostavno tiste položnice, brez prej kakšne razlage. In potem si samo 
debel gledal. Ker danes ne moreš nikomur zaupat. Pa gledaš, kaj je to spet ena položnica. Iz komunale. 
Vodo smo plačval, sem plačala. Pol pa spet. Prej nismo nč imel to vodovod in kanalizacija. To je zdej 
na novo. Nismo nič plačeval. In niso prej nič obvestil.« (Oseba 2). 
 Predsednik KS je izpostavil še težavo komunikacije in izmenjave informacij z občino Medvode, 



Socialni pedagog v lokalni skupnosti   Nežka Bogataj 

 29 

saj zz njihove strani ne dobi želenega odziva. »Najbolj, najbolj manjka povezava z občino. Zagotovo to. 
To je največji problem. To da ni nobenega pretoka informacij. To je največja rak rana naše občine in 
posledično krajevnih skupnosti.« (Oseba 1). 
 Vlogo socialnega pedagoga si intervjuvani predstavljajo različno. Oseba 1 pravi, da je potreben 
mediator, ki mora biti pripravljen na iskanje rešitev za obe strani. Hkrati bi oseba morala biti vizionar 
in voditelj, da lahko vodi ljudi. Osebo 2 zanimajo predavanja in delavnice na različne teme: zdravstvo, 
odnosi in vzgoja, sobivanja, sodelovanja med starejšimi in mlajšimi predvsem v isti družini. »Ker te 
odnosi so zdej tko površni ... Mladi,starejši ... Medčloveški odnosi. Bi blo. Pa mladi in starejši, pa tašče 
in snahe, in vnuki. Pa vsak k zdej svoje tišči. Ker je treba najdt skupno pot. Ker moraš bit mal 
diplomata. Ker sej se da vozit. Pa potrpet ...« 
 Oseba 3 je povedala, da se ji zdi socialni pedagog zelo primeren za delovanje na odnosih, 
vendar meni, da bi moral biti v tej KS zelo pozoren in občutljiv. »Mislim, da če bi se aktiviral socialni 
pedagog, najprej moral precej dobro poznat odnose. Česar nikoli ne poznaš dovolj. In jih ne preveč 
spreminjat. Moj vtis je, da v celoti gledano kar precej dobro delujemo. Torej ni preveč dobro preveč 
posegat v to. Bolj bi moral spoznat posamezne skupine ljudi, pravzaprav dva ekstrema: negativnega, 
kjer so konflikti– v to smer kaj ponudit. In tam, kjer je dobro, odlično in najbolje, tisto bi pa lahko kot 
en atribut KS pokazal tudi drugim. S tem bi okrepil identiteto in vzpodbudil druge, da so iz vidika 
odnosov lahko malo boljši. To je neskončno dela.« (Oseba 3). 

 10 UGOTOVITVE RAZISKAVE HITRE OCENE STANJA 

ANALIZA REZULTATOV S POMOČJO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Kakšna so pričakovanja prebivalcev KS glede pomoči, ki jo lahko ponudi profil 
socialnega pedagoga? 

 Prebivalci KS Smlednik imajo glede pomoči, ki jo ponudi profil socialnega pedagoga, precej 
skladna pričakovanja. Tako v intervjujih kot v anketi se je pokazalo, da si želijo različnih oblik dela. 
Najbolj so jim všeč kulturne prireditve in športna srečanja, lahko tudi delovne akcije, predavanja in 
izobraževanja. Vsebine, ki se jim zdijo najbolj zanimive, so vezane na sodelovanje, komunikacijo, 
reševanje konfliktov in trajnostni razvoj. 
 O tem govori tudi teza, da je naloga socialnega pedagoga pri vzpostavljanju neformalnih mrež v 
skupnostih predvsem  omogočanje komunikacije in kolektivnih akcij, ki ustvarjajo družbeno kohezijo 
(Filipović, 2007). Iz tega lahko sklepamo, da se prebivalci KS dobro zavedajo, čemu je treba posvetiti 
pozornost, če želijo ostati povezani kot skupnost. 
 Pri delu s skupnostjo je boljše preventivno kot kurativno delo (Gilchrist, 2004). Za to območje 
torej lahko rečemo, da bi se socialni pedagog moral posvetiti vzdrževanju in izboljšavi trenutnega 
stanja, s katerim so prebivalci v večini zadovoljni. Jeriček, (2004) poudarja, da je za razvoj skupnosti 
bistveno drugotno stanje. V anketi in intervjujih (Osebi 2 in 3) vidimo, da se najraje udeležijo 
aktivnosti (v organizaciji KS), katerih prvotni pomen ni povezovanje. Primer: kulturne prireditve, 
delovne akcije, športna srečanja. Vse to so prireditve, ki močno vplivajo na skupnost, kohezijo, zavest, 
da skupnost obstaja. 

Kako se razlikujejo pričakovanja med različnimi skupinami prebivalcev? 

 V KS se verjetno prebivalci delijo na staroselce in novoselce. KS najverjetneje ni politično ali 
nazorsko usmerjena, kar trdita oseba 1 in oseba 2 v intervjujih. Razlikujejo se časovne opredelitve teh 
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skupin: oseba 1 opredeljuje staroselce kot 15 let tukaj živeče osebe, oseba 2 mejo postavlja pri 22 letih.  
 Kot prebivalci se tudi pričakovanja delijo na dve skupini. Povezava med težavami, ki jih imajo 
prebivalci, in dvema skupinama prebivalcev (novo- in staroselci) pokaže dve skrajnosti: težave, vezane 
na komunalno infrastrukturo, in težave z ureditvijo trgovine, onesnaženjem zraka. Predsednik razlaga: 
»Novoselci imajo pričakovanja in tudi težave vezane predvsem na dogajanje, ki je pomembno za njih 
(trgovina, zrak, vrtec, šola). Pri staroselcih je nasprotno, mnogi pričakujejo od KS, da bo rešila 
probleme komunalne infrastrukture, kar ni v moči krajevne skupnosti (Oseba 1, Oseba 3). 
 Različne potrebe, različno mnenje o KS, različen način življenja, posledično se tudi 
pričakovanja razlikujejo. Kot se loči oblika komunikacije pri novoselcih (preko spleta in le o temah, ki 
so pomembne njim (Oseba 1)) ni tudi tipične navezanosti na prostor, ampak prevladujejo druge oblike 
skupnosti, kjer ljudje čutijo svojo pripadnost. Prostor je namreč le potencialno še identifikacija 
posameznika (Bauman, 2001; Filipović, 2007). 
 Predsednik KS meni (v neuradnem delu pogovora), da je velika težava tudi naselje Nova 
Dragočajna (to so vrstne hiše, odmaknjene od vasi, kamor so se v veliki meri priselili ljudje iz 
Ljubljane, Kranja). So zelo nepovezani s KS in  med seboj usklajujejo zgolj tisto, kar je nujno. Opazijo 
le, kar je zanje pomembno, komunicirajo po elektronski pošti in se ne vključujejo aktivno v dogajanje v 
okolici. Lahko bi rekli, da je to oblika ograjene skupnosti. (Forrest in Kearns, 2001). Prebivalci tega 
naselja verjetno ne čutijo pripadnosti temu prostoru, ampak imajo to le kot prostor, kjer spijo, česar pa 
posebej nismo preučevali. (Bauman, 2001). 

S katerimi težavami/preprekami se srečujejo v življenju v KS? 

 Intervjuvanci niso radi govorili o težavah. Vsi so najprej povedali, da velikih težav nimajo, 
kasneje v pogovoru pa se je izkazalo, da jih imajo, čeprav ne veliko. Prvi intervjuvani je dobro 
predvideval rezultate ankete (in s tem dokazal svoje dobro poznavanje KS, ki jo vodi) ter poudaril 
težave z ureditvijo cest in kanalizacijo. Za staroselce poudarja, da mnogi na to čakajo že več 10 let in 
da se čuti frustriranega, ker KS za ta vprašanja ni pristojna. Zastopanje v občini pa ne rodi sadov. 
Novoselci imajo težave predvsem s stvarmi, ki se tičejo njih osebno, tisti trenutek (Oseba 1, Oseba 3). 
Prav tako druga intervjuvana oseba pove, da imajo težave s kanalizacijo, vendar se sedaj ureja. 
Podobno tudi v fokusni skupini težave s cestami izpostavijo kot problem. Zelo podobne rezultate 
pokaže tudi anketa. Ceste in komunalno infrastrukturo 30 % anketiranih opisuje kot problem, vezan na 
občino, ki pa že dlje časa ne ukrepa. 
 Tretja oseba poudari težave, ki so vezane na sobivanje in na sodelovanje. Pri tem pove, da jo 
moti predvsem kršenje posesti in uresničevanje svojih pravic brez upoštevanja drugih oseb. Podobno 
povejo tudi mladi v fokusni skupini. Anketa pa tega ne potrjuje. 
 Druga težava, ki se v anketi pokaže kot pomembna, je onesnaženost zraka, kar omenja tudi 
Oseba 3. Vendar bi bilo mogoče njeno trditev pripisati tudi priselitvi, saj intervjuvanca, ki tukaj živita 
dalj časa, tega ne izpostavljata kot težavo. 

Na kakšen način se z njimi spopadajo in kakšno pomoč želijo/potrebujejo. 

 S težavami se prebivalci KS spopadajo tako, da se obrnejo na KS. Pri tem je razlika med 
staroselci in novoselci po načinu in vsebinah. Pogosteje se, po besedah predsednika KS, po pomoč 
obračajo staroselci. Elektronski stik novoselcev s KS je redko učinkovit. Najpogosteje se na KS 
obračajo zaradi komunalne infrastrukture, redkeje pa zaradi težav v medsosedskih odnosih. Vprašanje 
bi bilo utemeljeno podrobneje preučiti, saj se ne ve, ali konfliktov ni ali pa jih sosedje rešujejo 
predvsem sami ali pa do reševanja ne prihaja ter se skrito vendarle nabirajo. Vprašanje je tudi, ali 
različne generacije na konflikte gledajo različno ter kakšna je zastopanost spolov v (potencialnih) 
konfliktih v KS Smlednik. 
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Kako se v KS kažejo potrebe po znanju in kompetencah socialnega pedagoga? 

 Glede na rezultate intervjujev in anket se v KS potrebe po sodelovanju socialnega pedagoga le 
nakazujejo, saj so vprašanja pokazala smer nadaljnjih analiz, ki bi omogočile natančnejši odgovor na 
naslovno vprašanje. Socialni pedagog bi se lahko vključil v sodelovanje KS z občino, z drugimi 
krajevnimi skupnostmi ali v sistematično organizacijo dogodkov znotraj KS npr. za vzdrževanje 
obstoječega stanja, s katerim so prebivalci v večini zadovoljni, pri okrepitvi aktivnega vključevanja 
prebivalcev v delovanje KS, kar so nakazali že anketirani. Posebno področje bi bilo vključevanje in 
povezovanje priseljencev, starejših in novejših. Pred tem bi bilo potrebno proučiti, kdo je organizator 
sedanjih povezujočih aktivnosti ter kakšen bi bil njegov pogled na morebitne nove povezovalne 
dejavnosti. 
 Socialni pedagog bi lahko prispeval k skupnosti tudi z organizacijo dogodkov na izbrane teme. 
Oseba 2 je predlagala: zdravstvo, odnosi in vzgoja, sobivanja, sodelovanja med starejšimi in mlajšimi, 
predvsem v isti družini. Anketiranci so najpogosteje izbrali delavnice, izobraževanja, pogovore, 
okrogle mize, in sicer na sledeče tematike: sodelovanje, komunikacija, trajnostni razvoj in reševanje 
konfliktov. 
 Način delovanja najbolje opiše intervju 3: »... najprej bi moral precej dobro poznat odnose. 
Česar nikoli ne poznaš dovolj. In jih ne preveč spreminjat. …..... Bolj bi moral spoznat posamezne 
skupine ljudi, ... ekstreme ...negativnega, kjer so konflikti in,  kjer je dobro, odlično in najbolje, ... 
Verjetno bi bilo treba pridet do pobud. Socialni pedagog ne more sam skakat v situacijo. Bi bilo treba 
priti do pobud ...bi pa podčrtala, da mora delat samo na povabilo in z majhnimi koraki. In nikoli na 
naskok.« 

 10.1 UGOTOVITVE RAZISKAVE HITRE OCENE STANJA 

 Za potrebe diplomske naloge sem izvedla hitro oceno stanja v KS. Pri tem me je zanimalo, 
kakšna imajo prebivalci pričakovanja, ali se ta pričakovanja v različnih skupinah razlikujejo. Zanimalo 
me je, ali imajo kakšne težave in kako se z njimi soočajo ter če obstajajo potrebe po vključevanju in 
kompetencah socialnih pedagogov. 
 Opravila sem tri intervjuje, pogovor v fokusni skupini, anketo, opazovanje in analizo obstoječe 
literature. Pri tem je sodelovalo vsaj 100 različnih prebivalcev KS. 
 Glede na literaturo lahko trdim, da imajo prebivalci KS vse pogoje za obstoj skupnosti 
izpolnjene. Rezultati raziskave pa so pokazali, da se prebivalci delijo v dve skupini: staroselce in 
novoselce (priseljence). Vsi so z delovanjem zelo zadovoljni, čeprav se njihova pričakovanja 
razlikujejo. Staroselci več sodelujejo, so bolj konstruktivno naravnani, predvsem pa se njihova 
pričakovanja navezujejo na ureditev infrastrukture. Novoselci so pri tem egocentrični, njihova 
pričakovanja so osredotočena na njihovo življenje, težave, s katerimi se soočajo sami, in pričakujejo, da 
se bodo s pomočjo KS rešile. 
 Težave prebivalcev KS lahko razdelimo na 2 skupini: 1. infrastruktura (ceste, kanalizacija) in 2. 
individualne težave prebivalcev, vezane na posamezne družine (občutek onesnaženosti zraka, težave z 
zasedenostjo vrtca, neurejenost prometne varnosti pred šolo). Rešujejo jih tako, da se eni in drugi brez 
posebnih zadržkov obračajo na KS. Staroselci pristopajo osebno, novoselci raje preko spleta, kar 
upočasni komunikacijo in reševanje problema. 
 Vključevanje socialnega pedagoga v KS se zdi smiselno. Kljub temu, da so prebivalci zelo 
zadovoljni z delovanjem, se zavedajo pomena aktivnosti in odgovornosti vseh. Odprti so za različne 
oblike izobraževanja, srečevanja in dela. Socialni pedagog bi imel gotovo veliko dela, hkrati pa bi se 
vsega moral lotevati skrajno previdno, saj nasilno vstopanje v delujoč sistem lahko le-tegat poruši. S 
pravim pristopom in strokovnim znanjem pa bi lahko izkoristil še več potencialov. 
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IV. ZAKLJUČEK 
 Skupnost in skupina nista sopomenki. Bellha (1985) v (Jeriček, 2004) skupnost definira kot 
socialno soodvisne ljudi, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitev s pogovorom, soustvarjajo navade in z 
njimi vzdržujejo delovanje skupnosti. Skupnost potrebuje čas, proces nastajanja, odgovornosti. 
Krajevna skupnosti ima torej zgodovino. Proces, ki se je odvil v tem času in teče še danes, je skupnosti 
dal pomemben pečat in je torej del njene identitete. Zato je dobro, da jo pozna in obnavlja npr.  z 
javnimi dogodki, s publikacijami in drugimi obeležji. 
Prebivalci KS so s skupnostjo zelo zadovoljni. S tem nosijo tudi del odgovornosti za vzdrževanje 
skupnosti, česar se ne nujno zavedajo, sploh pa ne vsi enako. Vprašanje tradicije je zagotovo eno izmed 
izzivov za socialnega pedagoga, kajti njeno poveličevanje ali pa neprepustnost meja skupnosti skupnost 
lahko uničijo. Prav tako skupnost uničijo preveč šibke meje in pravila, zaradi česar lahko  izgubi 
obliko. 
 Analiza KS je pokazala, da se njeni prebivalci večinoma zavedajo pomena bivanja in 
sodelovanja v skupnosti. Delitev na staroselce in novoselce in zaskrbljenost nad nevključenostjo novih 
kaže na to, da vedno iščejo ravnovesje med novim in starim. Kot pravijo različni avtorji (Jeriček, 2004; 
Jeriček in Kordeš, 2003) je skupnost težko proučevati zaradi njene kompleksnosti in spremenljivosti V 
tej luči je ključno, da se prebivalci KS samoopredeljujejo kot prebivalce KS. Sodeč po pogovorih in 
anketah ter drugih odzivih se zdi, da občutek pripadnosti obstaja, kar potrjujejo skupni dogodki, dober 
odziv na anketiranje in intervjuje, kritična mnenja in zlasti vodstvo, ki izpostavlja prav skupnostne 
vidike vloge KS. 
Pri tem se moramo zavedati, da je to le individualen primer. Pri delu se mi je večkrat postavljalo 
vprašanje, kako bi me kot članico skupnosti drugi prebivalci sprejeli. Ali ne bi bilo morda bolje, da se v 
to vlogo postavi nekdo povsem zunanji, neodvisen, ne vezan na kraj.  
 Analiza ni posegala v vzroke rezultatov, zato menim, da bo te vzroke potrebno še poiskati, saj bi 
bili pomemben argument za nadaljnje delo. Prav tako bi bili lahko vzroki za dobljene rezultate  lahko  
vodilo tudi za druge, bolj konfliktne skupnosti, kjer so prebivalci manj zadovoljni. Moja predvidevanja 
se razvijajo v dve smeri: 
1. Kraj in okolica imata dolgo in pestro zgodovino, tipičen prehodni položaj, neposreden stik in 
izkušnjo upravljanja z vodo, gozdovi in njivami, pa tudi s storitvami (prevozništvo, turizem). 

2. Prebivalce povezuje nezadovoljstvo z učinki občine Medvode, v katerem KS predstavlja rob. 
(Intervjuji 1, 2 in 3). 

Vloga socialnega pedagoga bi bila torej osredotočena na dva nivoja. 

1. Usklajevanje, povezovanje, moderiranje prebivalcev med seboj in celotne krajevne skupnosti z 
drugimi (občino, drugimi krajevnimi skupnostmi).  

2. Izobraževanje, nudenje informacij, podpore prebivalcev v vsakdanjih situacijah na teme odnosov, 
komunikacije, sodelovanja, sobivanja.  

Njegovo delo bi bilo dinamično in odvisno od prvega stika in kvalitete dela. Če bi uspel vzpostaviti 
dober stik, zaupanje s prebivalci, bi lahko skupaj naredili zelo veliko. V nasprotnem primeru pa bi imel 
zelo oteženo delo.  
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VI. PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Priloga 2: Zapis intervjuja fokusne skupine 

Priloga 3: Pripravljena opazovalna lista 

Priloga 4: Zapis intervjuja prve osebe 

Priloga 5: Zapis intervjuja druge osebe 

Priloga 6: Zapis intervjuja tretje osebe 

Priloga 7: Izbrana analiza literature 



PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

SOCIALNI PEDAGOG V LOKALNI 

SKUPNOSTI  
 

Sem Nežka Bogataj iz Valburge, študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom prof. dr. Mateja Sandeta pripravljam diplomsko nalogo z 
naslovom "Socialni pedagog v lokalni skupnosti".  

Z anketnim vprašalnikom želim ugotoviti, kakšno je mnenje domačinov krajevne skupnosti Smlednik o 
delovanju njihove krajevne skupnosti in o možnostih razvoja profila socialnega pedagoga.  

Anketa je anonimna in prostovoljna, za reševanje pa boste porabili pribljižno 5 minut. Vprašanja so 
razdeljena v štiri sklope. Nekaj vprašanj lahko odgovorite z da oz. ne, pri drugih Vas prosim za 
pojasnilo. Rezultati bodo predstavljeni izključno v namen diplomskega dela in povratno tudi 
sodelujočim v okviru krajevne skupnosti.  

Prosim, da odgovorite na vprašanja in se Vam za sodelovanje že vnaprej lepo zahvaljujem 

Nežka Bogataj 

 

1.DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI SMLEDNIK 
1Kako ste zadovoljni z delovanjem krajevne skupnosti Smlednik v zadnjih 4 letih?  

(Nezadovoljen /-na)-1  -2 -3 -4 -5 (zelo zadovoljen / na) 
 
1V kakšni meri krajevna skupnost Smlednik izpolnjuje vaša pričakovanja?  

(zelo slabo)-1  -2 -3 -4 -5 (odlično) 
1 Čemu bi se morala krajevna skupnost Smlednik bolj posvečati? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
1 Kako bi se delovanje krajevne skupnosti Smlednik lahko izboljšalo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
1 Ali imate kakšne težave, ki jih ne morete reševati sami, ampak jih urejamo na ravni krajevne 
skupnosti Smlednik ? ( Npr.: pošta, trgovina, ceste, kanalizacija, širokopasovni internet, voda, zrak, 

okolica) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1 Kaj pa težave v medsebojnih odnosih v skupnosti? Ali so?  



 DA    NE 
1Pojasnite: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
1 Katere tri lastnosti bi bile najpomembnejše za človeka, ki bi skrbel za odnose v krajevni skupnosti 
Smlednik?  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1 V kakšnih primerih se po pomoč obrnete na krajevno skupnost Smlednik ?  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1 Kaj vam je v življenju v krajevni skupnosti Smlednik najbolj všeč?  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. KRAJEVNA SKUPNOST IN SOCIALNI PEDAGOG 

1Ali ste pripravljeni vložiti nekaj časa v izboljšanje življenja v krajevni skupnosti Smlednik? (izberite 1 
odgovor) 

�ne  
�da, 1-3 ure mesečno  
�da, 3-6 ur mesečno  
�da, 6-9 ur mesečno  
�da, 9 ali več ur mesečno  

2 Ali bi se udeležili katere od aktivnosti, če bi jih organizirala krajevna skupnost Smlednik? Lahko 
izberete več različnih odgovorov. 

�nobene  
�izobraževanja  
�pogovor  
�delavnice  
�delovne akcije  
�kulturne prireditve  
�okrogle mize  
�športna srečanja  
�predavanja  
�Drugo:  

3 Katere od naštetih vsebin se vam zdijo uporabne, da bi bilo življenje v krajevni skupnosti Smlednik 
boljše? Lahko izberete več različnih odgovorov. 

� komunikacija  
� sodelovanje  
� sobivanje  



� reševanje konfliktov  
� dvig samozavesti  
� uveljavljanje interesov  
� človekove pravice  
� trajnostni razvoj  
� Other:  

 

STATISTIČNI PODATKI 

1 Spol:    moški  ženski 
2 Letnica rojstva : _________________________ 
3  Stopnja izobrazbe 
�nedokončana OŠ (I. stopnja)  
�osnovna šola (II. stopnja)  
�nižje poklicno izobraževanje- 2 leti (III. stopnja)  
�srednje poklicno izobraževanje -3 leta (IV. stopnja)  
�gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno 
izobraževanje (V. stopnja)  
�višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program ( VI/1. stopnja)  
�specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi ( VI/2. stopnja)  
�specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program ( VII. stopnja)  
�specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti ( VIII/1. stopnja)  
�doktorat znanosti ( VIII/2. stopnja)  
�ne želim odgovoriti na to vprašanje  

4 Kraj bivanja 
�Smlednik  
�Valburga  
�Hraše  
�Moše  
�Dragočajna  
�Other:  

5 Število dogodkov, kjer ste aktivno sodelovali (priprava in izvedba) v zadnjih dveh mesecih:  
�nič  
�1  
�2  
�3  
�4  
�5 ali več  



PRILOGA 2 : ZAPIS INTERVJUJA FOKUSNE SKUPINE 
 
Koliko časa že živiš v KS Smlednik? 

Oseba 1: 22 let 
Oseba 2: 15 let 
Oseba 3: Od rojstva 
Oseba 4: Dobrih mmm,  17 let.  
 
Ali se je življenje v KS Smlednik kaj spremenilo? Kako ?  

Oseba 1: Da. Počasi napredujemo v smeri bol razvitih KS. 
Oseba 2: Neee (smeh).  
Oseba 3: Ja, no, manj smo zunaj na vasi in več je kulturnih dogodkov, drugače pa, ljudje so isti.  
Oseba 4: Ne vem, prej sploh nisem bila pozorna na to, ker sem imela preveč dela sama s sabo. Zdej sem 
pa skoz v dogajanju in se mi zdi, da se je spremenil ja. Na boljš. Sploh glede pestrosti dogajanja. Sej imaš 
vse- šport, kulturo, glasbo. Vsak lahko najde nekaj zase.  
 
Kako aktiven si bil pred 5 leti? Kako aktiven si danes?  

Oseba 1: Pred 5 leti sem bil aktiven bol malo bolj za zidovi KUD-a danes pa preveč v PGD Smlednik 
(smeh) 
Oseba 2: Pred 5 leti nisem bil nič, danes pa sem.  
Oseba 3: Pred petimi leti sem bila bolj aktivna, saj sem igrala v gledališki skupini, zdaj sem malo manj saj 
me ni toliko doma. 
Oseba 4: Ja, takrat sem ravno začenjala z mojim aktivnim udejstvovanjem. Začeli smo pri animatorjih, 
nadaljevali v KUDu in tako naprej. 
 
Kaj je vzrok za spremembo? 

Oseba 1: Potrebe po mladem kadru in težava z besedama NE in NE BOM. Žal.  
Oseba 2: Ammmm, projekt mladi za skupnost.  
Oseba 3: Čez teden sem odsotna od doma in sem doma samo med vikendi. 
Oseba 4: OŠ nisem obiskovala tukaj, v srednji šoli ni bilo dovolj časa, z začetkom faksa pa... in še 
povabilo prijateljev, če lahko pomagam. 
 
Kako bi opisal delovanje KS?  
Oseba 1: KS deluje odlično, vsaj na zunaj je videti tako. Od zadnjih volitev imam občutek, da so bolj 
dostopni javnosti mogoče je vzrok moje “mladosti”, da ne poznam delovanja starega sveta KS. Kar pa je 
najpomembnejše obveščeni smo o dogodkih, ki so se in se bojo zgodili in o vseh tegobah in 
problematikah preko Smleških odmevov. 
Oseba 2: (smeh) Deluje.  
Oseba 3: Od kar je novo vodstvo se  je zelo spremenila na boljše.  
Oseba 4: Ja velik vpliv ima vodstvo, ki je res dostopno vsem- osebno in preko spleta. Na Facebook 
profilu se objavlja veliko, prav tako na spletu. In mladi voditelji pritegnejo druge mlade k aktivnosti.  
 
Kako bi opisali življenje, sobivanje v KS? Kako se razumete z drugimi prebivalci (sosedi, prijatelji, 

sovaščani, prebivalci drugih vasi)?  

Oseba 1: Življenje v KS je mirno deluje kot celota. Seveda pa so tudi izstopajoči členi. Vsaj pri nas, za 



Savo je tako. Ampak kolikor poznam stanje, je tudi po drugih vaseh cvetk dovolj. 
Oseba 3: Dobro se razumemo. 
Oseba 2: Z večino se razumem odlično. So pa kakšni biserčki, ki kurijo... (smeh) 
Oseba 4: Ja, kurjači so problem. Drugo kar gre. 
 
 
Kje in kdaj poteka druženje?  
Oseba 1: Pri prijateljih, doma, gasilni dom, gostišče Zorman;  
Oseba 2: V KUDu, prireditvah, družabnih dogodkih;  
Oseba 3: In ob kulturnih dogodkih. 
Oseba 4: Odvisno kdo in s kom. Saj so že vse našteli.  
 
Kakšne so vaše najpogostejše težave, vezane na življenje v skupnosti (sosedi, prijatelji, sovaščani, 

prebivalci drugih vasi)? 

Oseba 1: Težave z nejevoljo na naluknjanih in dotrajanih cestah. Ostalo špila vsaj za enkrat.  
Oseba 2: Jaz nimam težav. Kaj so to težave?? (smeh)  
Oseba 3: To, da je zelo malo stvari takrat, ko jaz lahko sodelujem. To pogrešam, ker sem bila prej bolj 
aktivna. Se mi zdi, kot da sem malo izločena. 
Oseba 4: Jah, kot smo že prej rekli, da so nekatere cvetke, ki ti dneve pokvarijo s kurjenjem, drugače pa 
me moti tudi divjanje po cestah – jaaa oseba1!  
 
Kako te težave rešujete? 

Oseba 1:  (smeh). Izogibam se luknam na cesti. Kaj pa naj.  
Oseba 2: Jaz jih itak še nimam. 
Oseba 3: Večinoma se ne udeležujem dogodkov. Več.  
Oseba 4: Enkrat do sedaj smo o tej težavi govorili s predsednikom KS. On je to naslednjič na precej 
prefinjen način, kot on to zna, omenil v Smleških odmevih in je bilo malo bolje.  
 
Kakšne spremembe bi želeli, da bi bilo življenje v skupnosti lažje, boljše?  

Oseba 1:  Ah no, če bi blo bolš pa lepš bi blo že kičast. 
Oseba 2: Sej je ok. Kaj pa še rabimo? No, mogoče kolesarske steze do Medvod, Kranja, Vodic. 
Oseba 3: Pomojem ni potrebnih velikih sprememb.  
Oseba 4: Ja kolesarske steze, mogoče še kakšen prostor, ki bi bil vedno odprt, namenjen druženju? Da bi 
kofetkal samo v Zormanu in doma, ampak še tko.  
 
Ali bi se obrnili po pomoč na osebo, ki je ne poznate? 

Oseba 1: Ja. Pri gasilcih te tko al tko zmer presenetijo in tud tko je da ti v dani situaciji ko pomagaš drugi 
osebi (intervencija) drugi priskočijo na pomoč ki jih ne poznaš. 
Oseba 2: Odvisno za katero stvar. Verjetno ja, če bi res potreboval pomoč.  
Oseba 3: Ja, če ne bi bilo več druge možnosti. Ampak bi se verjetno našla kakšna druga. Torej bolj ne. 
(smeh). 
Oseba 4: Ja odvisno. Če bi bilo vezano na osebne težave, potem ne. Če je vezano na KS, potem lahko 
povem, da vedno ko se kaj dela spoznam še koga novega. Vseeno nisem čisto domačinka. Včasih koga 
večkrat na novo spoznam. (smeh) 
 
 



PRILOGA 3 : OPAZOVALNA LISTA 
Lokacija ______________________________________ 

Datum ____________________________________ 

Začetek (ura) __________________________ 

zaključek (ura) _________________________ 

trajanje dogodka ________________________ 

 

tip dogodka  kulturni športni  delovni zabavni 

 

število udeležencev (aktivnih) ________________ 

 

število udeležencev (pasivnih)________________ 

 

javna promocija  ne da da-izjemna, opiši__________________ 

 

vzdušje  
 Negativno (dolgočasno, konfliktno) ,  

 nevtralno  

 pozitivno  

 izjemno pozitivno (spodbudno, povezujoče, …) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Zelo kratek opis dogodka, dogajanja: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

SWOT  (za soc. Pedagoga v KS  za prih. 2 leti) – v vsako rubriko vsaj po 2 izstopajoči asociaciji 

Prednosti 

 

 

 

 

Pomanjkljivosti  

Priložnosti 

 

 

 

 

Nevarnosti 

 

 



PRILOGA 4: ZAPIS INTERVJUJA Z OSEBO 1 
 

Kako bi opisal krajevno skupnost? 

V kakšnem smislu to? 
Tako kot jo ti vidiš. 

Aha, to je “triky question”. (smeh) Misliš bolj faktografsko ali to kako jo človek  doživlja? 
Bolj to kako jo doživljaš. Stvari ki jih ne moreš z dejstvi opisat.  

KS bi jaz opisal kot res mikro lokalno skupnost, ane, se prav ane, če je pri nas lokalna samouprava prek 
državne ravni urejena samo še na občine, se mi zdi blazno dragoceno, da imajo nekatere občine (vse 
nimajo ane) nekatere pa imajo krajevne skupnosti. In potem krajevna skupnost jaz osebno doživljam 
kot prostor, kjer lahko ljudje, krajani na najbolj čist način udejanjajo participacijo v neki skupnosti. Ker 
so krajevne skupnosti vseeno tako majhne skupnosti, da ljudje, če imajo voljo, če imajo interes ali prek 
sveta krajevne skupnosti- če bi malo v navednicah rekel- politično ali pa samo s svojo dobro voljo 
lahko vplivajo na dejanske projekte na dejanske zadeve, ki se potem v kraju tudi dogajajo. To je moj 
pogled na KS. Torej prostor, ljudi, krajanov v katerem, preko katerega lahko dvigujejo kvaliteto bivanja 
v svojem kraju.  
Ali je bil to tudi vzrok za tvojo odločitev za kandidaturo za predsednika ali je bil vzrok kje 

drugje? 

Moj osebni razlog zakaj se ukvarjam z lokalno skupnostjo- mikro, malo bolj makro, je pomojem v tem, 
da sem od začetka OŠ vedno bil prisoten. Men se zdi, da je to najbolj pomembno. Torej, če nekdo že 
kot otrok dobi občutek, ali pa en odnos do lokalne skupnosti, ga potem to do ene mere tako okuži, da se 
nikoli ne more čist izločit od nje. Al pa vsaj velika verjetnost je. Jaz sem pri tem bil še malo bolj 
skrajen. Sem bil pri skoz večih projektih. In ko si pri skoz večih projektih vidiš stvari. Pa si rečeš, jaz bi 
pa to tko naredil, pa to bi drugače naredil. In v eni točki sem si rekel, da to ni dovolj, da rečeš to bi pa 
tkopa tko, pač  pejmo in poskusmo, sej mogoče pa rata. In pravzaprav iz ene precej naivno altruistične 
želje, da se stvari spremenijo pa ne tok spremenijo,  nadgradijo. To je bil en glavnih. 
In si zadovoljen? 

Ja zelo. Po 4 letih, no treh in tričetrt, lahko rečem, da mi ni žal. Ne res ne. Prou se mi zdi, da je bila to 
ena taka šola, ki sem jo zelo vesel. Ogromno se naučiš. Čeprav je to ena krajevna skupnost. Če hočeš 
delat, lahko delaš 8 ur na dan. Dela je dovolj. Če bi imel to možnost. Seveda je nimaš. Seveda moraš 
vedet, da to ni profesionalno, in moraš gledat, da drugje zaslužiš, da potem lahko delaš tukaj v recimo 
pogojno prostem času.  
Krajevna skupnost leži blizu Ljubljane in kot taka ima precej pestro sestavo prebivalcev. Ali se 

prebivalci delijo v kakšne skupine?  

Prva delitev, ki je na žalost delitev...je na žalost, je pa dejanska. Je na staroselce in na novoselce. Na 
tiste, ki so tukaj že več generacij. No vsaj eno ali dve. In na tiste, ki so prišli v zadnih 15 letih. Na 
žalost moram rečt, da se to ogromno pozna. Ker tiste starejše družine- staroselci. Oni imajo odnos do 
kraja. Sej tudi novoselci ga imajo, k pridejo. Jim je že moralo biti všeč, da so prišli sem živet, ampak 
oni … nimajo enga globljega občutka skupnosti. Pa to ne pomeni nič slabega. Sploh če pridejo iz 
urbanega okolja, tega niso navajeni. In jim je to tuje. In nimajo občutka, da če ti hočeš živet v neki 
skupnosti, moraš tej skupnosti tudi nekej dat. In oni vidijo samo svoje pravice ki so. Ki jih imajo, ko se 
sem priselijo. In toooo je za moje pojme najhuje, kar se lahko skupnosti naredi. Oziroma bi jaz rekel, 
kar najprej skupnost... zaradi tega začne stagnirat in potem propadat. Ker nimajo ljudje občutka 
(tišina)... bom en primer povedal, ki me čaka čez pol ure. Recimo, če imajo ljudje občutek, da je 
krajevna skupnost na križišču uredila klopce in da te klopce tam morjo bit, da moramo vsi skrbet, da 



bodo klopce lepe in da bo čisto okrog. Če tega občutka nimajo, potem je tako, kot je zdejle na križišču, 
seprav smeti za eno vrečo. In zdej če imaš ti en odnos do skupnosti, boš vzel eno vrečo, šel in pobral 
tiste smeti in ko boš koga videl, mu boš rekel, da pospravi za sabo. Če pa tega občutka nimaš, se boš 
samo zgražal, ko se boš peljal mimo. To je ta razlika. Ali te ziritira, do te mere, da si pripravljen vložit 
neke časa al ne. In to je ta razlika. Ta delitev je za kraje kot je naš,  se prav skor že semi ruralno okolje, 
ki ni več ruralno je to najhuje, kar grozi. Recimo, mikro lokalni skupnosti kot je naša. Mogoče je to še 
največja delitev. Eni imajo težave s tem da so res verske, svetovno nazorsko delitve. Ampak tega jaz pri 
nas ne zaznavam. Res ne. Sej mogoče smo vsi tako v eno smer, pa sploh nimamo občutka da … ampak 
nimamo kar se tega tiče težav. In prav tako težko rekel, da imamo težave z generacijskim prepadom. 
Prav nič. Prav nasprotno. Pri nas se mi zdi, da je to ena izmed naših prednosti, da se vsa društva, vse 
generacije znajo povezovat. Tako da tukej vidim prej plus kot minus.  
Katere bi pa pri teh dveh skupinah izpostavil pričakovanja. Prej si že rekel, da priseljenci vidijo 

le svoja pravice. Kaj pa pričakovanja enih in drugih?  

Ja sej mogoče, je prav, da postavim pluse in minuse pri obeh. Pri staroselcih je plus to, da imajo 
občutek odgovornosti do skupnosti. To je neprecenljivo. To je veliko bolje. To v veliki meri odvaga 
minuse. Minus je pa ta, da ravno zaradi tega ker imajo občutek do skupnosti, imajo občutek, da lahko 
rihtajo vse v skupnosti. In da imajo samo oni prav. In da tist, ki je na novo prišel je tako neumen in  
nima pojma za kaj se gre. In to zna bit težava. Ampak kot rečeno, pri tej skupini še zmerom v večini 
prevaga to da ...odgovornost no. In so pripravljeni tud popustit, se umaknit, it korak nazaj, tud če so 
prepričani, da imajo oni prav in vsi ostali narobe. To je minus tega. Pa včasih so nekoliko, za domačine, 
prevelika pričakovanja. 
Glede česa? 

Glede tega, kje vse so komunalne omejitve lokalne skupnosti. Mi imamo neskončno, skorej neskončno 
možnosti pri projektih- govorim o realnih projektih. Medtem, ko pri komunalni infrastrkuturi, krajevna 
skupnost ne more odigrat velike vloge. Na žalost. Vsaj v naši občini ne, ker ni okrepljena s tem da bi 
lahko, ali imela sredstva ali kakorkoli odločala o tem. In potem so pričakovanja ljudi prevelika na tem 
področju in so potem razočarani. Nekdo, ki nima nobenega odnosa, tko ne more bit razočaran. Se mu bl 
frka kt ne.  
Kaj pa druga skupina? 

Aha, pozitivno priseljencev. Neobremenjenost. To je zagotov. To je en svež. Če ni nobenega pritoka, 
nobenega pretoka, dotoka sveže misli, potem rata kar en gnoj. Ne morm drugač rečt. Se usmradi kot 
mlaka. Medtem ko ljudje ki predejo na novo, znajo presekat stvari, ki so se vlekle prej že dolgo časa. 
Pripeljejo en nov pogled, k se mu zdi vse skupaj smešno. Če zna to artikulirano povedat na en kulturen 
način, potem lahko mnogo kakšno težavo raztopi veliko prej kot ostali. To se mi zdi najbolj dragoceno. 
Se pravi drugačen pogled, nove ideje, nova energija. To no. To so tiste glavni plusi. In izkušnje, ki jih 
imajo ljudje. Sej ljudje, ki se priselijo v naš konec, to imamo srečo, so bolj ali manj dobro situirani. So 
to ljudje, ki imajo dobro izobrazbo. In so to kapitali- človeški, ki ga prinesejo s sabo. Ki ga malo 
premalo izkoriščamo.  
V kakšni meri pa se oni vključujejo v KS? Kako bi ocenil, koliko se oni vključujejo v KS? 

10% je že zelo optimistična ocena. Jaz bi rekel, da je med 5-10% ljudi, ki se na novo priselijo se 
vključijo tudi v lokalno skupnost. 
Kaj pa je vzrok za to? 

Vzrokov je več. Sigurno. Najprej bom iskal tiste, za katere nisem jaz kriv. Lahko tudi to no. Zagotovo 
to, da prihajjao iz drugega okolja. Če so iz urbanega okolja, pri nas v veliki večini Ljubljane, tega 
občutka tko nimajo. V Ljubljani redko katera četrtna skupnost dela do te mere, da bi lahko nekaj urejal. 
In  nimajo te zavesti. In potem je tukej niti ne pričakujejo in ne iščejo. Če se priselijo znotraj naselja, k 
sem jaz velik fan, da se znotraj vasi določene parcele pozidajo na novo, jih okolje malo prisili, da se 



vsaj s sosedi malo pogovarjajo. Če je pa to novo sezidana zadeva, kamor oni pridejo in je tam še 40 
podobnih družin, pa tam rata en »geto« (ne geto v pravem pomenu) neka mikro mikro skupnost. Ki se 
samo za tisto, kar se morajo zmenit ja, drugače ne. Tako da tudi to je en faktor, se pravi zavest, da je 
nimajo, pa tudi da mnogi nimajo nobene želje. To so bolj ali manj mlade družine, ki so izobraženi, ki 
imajo  dobre službe, ki v teh službah delajo dobre kariere, ane in oni so na to osredotočeni. Če imajo 
majhno družino potem je družina osrednji fokus in potem kar nekak za vse ostalo zgubljajo. Sej 
mogoče te generacije, al pa upam, da ko bodo šli v penzion in bodo če bodo imel srečo, da bodo 
penzion dočakal, in bodo vitalni upokojenci začel kej več, če bodo mel čas. Zdej pa je to kar minus. In 
je zanimivo ane, pri njih videt, če pa se angažirajo, se pa... to me pa res blazno moti, se pa angažira 
samo v tisti točki, kjer se neposredno dotakne njihovih interesov. Če pride mlada družina, boste vidl, da 
se bodo angažiral skorej izključno ob problematiki vrtcov. Se prav, če so vrtci premajhni, če so 
neustrezno urejeni, če jih tist moment to veže, potem znajo bit pri tem tudi izredno netaktni. Se prav, za 
uresničitev svojih interesov ne gledam na mnenja drugih. Grem kot tank. To recimo mene zelo zmot. 
Ker ti moraš zadeve širše skomunicirat. Ti moraš videt kako je. Kako jih ljudje občutijo, zakaj je tako. 
Grejo oni tukej zelo premočrtno. Ko grejo iz vrtca v šolo, potem mi je vseeno če je vrtec premejhen, al 
pa prevelik, al pa če zamaka. Važno, da zdej šola ni taka, kot si oni želijo. In tam delajo potem 
revolucijo. In to je res stvar, ki mene zmoti. Da nekak so fokusirani samo na svoje stvari. Druga 
možnost zakaj so manj aktivni. Je pa tudi gotovo na naši strani. Zdej ljudje, ki se na novo priselijo v 
našo krajevno skupnost rečemo organov in predsednika in sveta sploh ne poznajo. In če so to domačini 
k se vsi med seboj poznamo, potem je lahko prilika pred cerkvijo, pred trgovino, v gasilnem domu, 
pred šolo al kjerkoli, k se lahko v pogovarjamo. In vsak pristop in cak cak. Oni pa se ne vejo niti na 
koga obrnit. Opažam pa da, v zadnjem času, da daleč največ kontakta z njimi navezujemo preko 
spletnega mesta smlednik.si. Recimo, domačini (kot rečem staroselci) se tega veliko manj poslužujejo 
kot tisti, ki so prišli na novo. Bi upal rečt, da tričetrtine vprašanj pride ravno od njih in pride preko 
maila. To je super. Da je kontakt vzpostavljen. Ni pa super, ker ma marsikdo željo, da kontakt teče 
samo preko maila. Jaz sem pa prepričan, da to ni najbolje. Ker preko maila... prvič men vzame ful 
veliko časa, da napišem en korekten odgovor na eno vprašanje... recimo na vprašanje zakaj ni cest v 
naši krajevni skupnosti, bi lahko jaz 30 strani elaborata napisal o tem. In potem mnogim v enem tretjem 
mailu napišem pridte na krajevno. Jih povabim. Pridte med uradnimi urami, lahko se zmenimo tudi 
izven. Pridite, pa bomo zadevo predebatiral. Pri tem se pa marsikdaj neha. Tega koraka pa ne naredijo. 
Da bi prišli, da bi se nekoliko bolj angažiral.  
Zakaj pa misliš da je tako? 

Ne znam. Sem se že spraševal. Ne vem. 
Mogoče zato, ker imajo slabe izkušnje iz drugih institucij? 

Mislm lahko. Mogoče je to en razlog za to. Da jemljejo to kot del javne uprave. Pol javno upravo. Da je 
to tko. Al pa se jim enostavno ne da. Ker je treba, na žalost,  včasih pomislt, da je komoditeta ljudi tako 
velika, da če to pomen, da med službo naredijo pa pošljejo mejl- OK, če pa to pomeni, da je treba 
nekam it, popoldne ko je izven njihovih planov pa že ne. Res imam ta občutek. 
Govorila sva že o težavah novoselcev, ki so vzrok, da se obrnejo krajevno skupnost. Kaj pa staroselci? 
Katere so njihove najpogostejše težave?  
(smeh) Of the record bi človek rekel, da so to največkrat mejni spori in taki in drugačni spori, ki so 
precej osebne narave. Drugače pa so to največkrat težave, ki so povezane res s čisto komunalno 
problematiko. Po eni strani. Po drugi strani pa s projekti. Če me komunalna problematika zelo iritira in 
zelo frustrira,  ker je ne moremo rešit, ker nimamo niti pristojnosti, me pa toliko bolj veseli, da tisti, ki 
so aktivni so pa... v zadnjih štirih letih, bi si upal rečt, da smo to uspeli dosečt, da so ponosni v 
delovanju v različnih projektih. Jaz kot projekt štejem vsak dogodek, ki ga naredijo društva, 
posamezniki in tko. K dajo svoj čas, svojo dobro voljo in delajo stvari. In tukej bi skor lahko rekel, da 



… komunala mormo štet še pokopališče in vežca, ki ga upravljamo, da nam vzame nekje 20% časa. Te 
zadeve, ki jih urejamo. Tuki se obrnejo. Drugače pa ja pri njih ja... je zanimivo, da pri novoselcih še niti 
ni tok komunala in ceste, medtem ko pri staroselcih to veliko bolj zmoti. Pa to je, da tisti, ki so tukaj že 
dalj časa imajo hiše in tam in tam in ceste niso urejene, in potem pridejo in bi radi zrihtal in 
odvodnjavanja in asfalt. Te zadeve. Te stvari skor lažje sprejmem ker so vse za neko širše dobro. In 
mnogi od njih čakajo že več kot 30 let za kakšno stvar. Pa pride, pa najde rešitve pa tko pa tko. Pa pri 
njih res opažam, glede zavesti, odgovornosti do kraja kjer živiš, da pridejo pa rečejo: »Poslušej tam se 
je pa ena cev posedla, al pa tam pa luč ne gori, al pa semafor ne dela, en je smeti pripeljal, en je tist 
stresu. Men je recimo to blazno dragoceno. Ker to da človek pride na krajevno skupnost al pa da piše in 
ne piše za nekej kar se tiče njega osebno, ampak naših krajev mu to štejem v velik plus. In zarad takih 
stvari se oni največkrat obračajo na nas.  
Kaj pa pri upravljanju krajevne skupnosti najbolj manjka? 

Najbolj, najbolj manjka povezava z občino. Zagotovo to. To je največji problem. To da ni nobenega 
pretoka informacij. To je največja rak rana naše občine in posledično krajevnih skupnosti. Ostalo se da. 
Nekak. Z ljudmi se da stvari skomunicirat. Večina jih je kar razumih. Sej ima take in drugačne zvezde, 
ampak večina jih je kar razumnih. Če pa si ti tukej samo ena inštanca, ki ne more it naprej, ki ni 
upoštevana, ki ni nobene obojestranske komunikacije je pa težko.  
Kaj pa če si predstavljaš, da bi dobil enega strokovnjaka v krajevno skupnost. Koga bi povabil? 

Hja. Moral bi bit majster za vse. Tazga je pa težko dobit. Ker se mi zdi, da krajevna skupnost najbolj 
potrebuje nekoga... pa če je to predsednik, al pa predsednika sveta, al pa v neki drugi osebi, mediatorja.  
To je skor najbolj pomembno. Ker nekak, pričakuješ, da so kvalitete mediatorja tudi to, da je delno 
voditelj, da je delno tok pragmatičen in vizionar, da uspe zadeve peljat naprej. Ker za moje pojme 
najbolj pomembno v skupnosti je, da se drži povezanost. Da se ljudi povezuje. Ker to zato, da v 
današnjih časih skregaš ljudi rabiš 5 minut, za to da ostanejo povezani pa mnogo mnogo več časa.  
Bi za konec še kaj dodal? 

Hm. Ne.  
Res kot zaključno misel potem lahko rečem,  da zato, da v današnjih časih skregaš ljudi rabiš 5 

minut, za to da ostanejo povezani pa mnogo mnogo več časa. Najlepša hvala ti za čas in za 

pogovor. 



PRILOGA 5: ZAPIS INTERVJUJA Z OSEBO 2 
 

Koliko časa že živite tukaj? 

To se pravi ...21 let. 
Kako pa se je življenje v tem času kaj spremenilo? 

Kako bi rekla... spremenilo se je v toliko, kolikor smo starejši. (smeh) Smo starejši. Je slabi. Takrat smo 
bili bolj pri močeh. Uglavnem pa, drugač se mi zdi, kaj jest vem. Enak delamo, enak šparamo,...  
Kaj pa recimo v vasi? Kej novega? Boljšega? Slabšega? 

To pa ne. jaz se niti ne tok ne, recimo, da bi ne vem kakšne stike, k smo se kasneje priselili in to se 
pozna. Ker nimaš tistih mladostnih stikov. Da potem recimo. Dej če hodiš na obiske, pol zveš marsikaj. 
Sam men to ni. Recimo, da bi hodila. Ker vidim da je tukaj precej tega opravljanja. Pa mi to ne 
odgovarja.  
Ampak s sosedi se pa vseeno družite? 

Ja to že. Ampak ne da bi hodila vsak dan na kavo, pa to. Pa pol... po pa človk kej reče, pa se to na vas, 
pa je to tko... hitr okol. Pa se še kej zraven doda. In v stvari mi pa tko niti ni … nimam tok potrebe, ker 
mi ni nikoli dolgčas. Vzamem knjigo v roke. To mi je še največ tko sporositev. Če nimam druzga. Al pa 
če se slabo počutim. Tok za brat si še. Dokler cajt' še vid odgovarja...  
 Tko pa ne vem kok bi se spremenil. Kaj pa vem... Tukej se mi zdi, da kar ljudje dost, tisti, ki so 
avtohtoni , če se tko reče, dost povezan med seboj. Velik jih tudi cerkev druži. Zdej če nikamor ne gre, 
gre vsaj v nedeljo, pa vsaj tam. Pa zdej še to, se gre z avtomobilom. Sej sem jaz tud od začetka hodila. 
Sam nobenga ni blo peš. In jaz sem šla sama, pa nobenga ni blo, sem misnla da sploh ni maše. A veš, to 
nobenga ni blo. To ni več tko kt je blo včasih druženje. To je na splošno. Tud za mlade, sej isto opažam. 
Se ne družjo. Vse je nekam bl zaprt ratal. Tud na vasi. Se spomnem doma na vasi, so v nedeljo vedno 
prišli sosedje, brez obveznosti na klepet. Mi smo se igral z vsemi otroci okrog. Takrat seveda ni bilo ne 
televizije ne radio. Nekej si moral počet. Tko kot danes opažaš, da otroci niso gibljivi, da niso na zraku. 
Da se premal gibajo. Da ne zmorejo niti 600m... poslušam. Pa je to res. Pa vidiš na vas- nobenga otroka 
ne vidiš. Jest če grem, pa ne vidiš nobenga otroka. Kje so vsi otroci. To je velika sprememba.  
 Čeprav internet pa telefon... vsa ta pridobitev je velik plus, je pa tudi minus. Kt vsaka stvar. Zdej 
pa misli če ima prijatlov 1000 na Facebooku al kak se reče, da je pol to to. Ampak to ni to. Tam se 
lahko pretarjaš. A je tko? Ti delaš lahko tam drugač. Če si pa iz oči v oči, pa vsak vsazga precen. Kokr 
tok. To se mi zdi, da je velika razlika. Čeprav jaz obžalujem, da na Facebooku, pa internet, da to ne 
obvladam. Ker danes vidiš vse, da dobiš recimo, dokumente, volitve,... morš vse osebno urejat, tko bi 
lahko drgač. Sej bi lahko šla v tečaj, sam jest pol pozabim. Ker če ne uporabljaš vsak dan. To je to. Pol 
pozabim. To pogrešam tudi na vasi. Še v mestih so pa po en stran še bolj osamljeni. Kjub temu, da je 
toliko ljudi. Sej smo v bloku bli, pa je tud isto. Recimo. Vsak zapre vrata za sabo. Edin če kej zaropota, 
to se sliš, drgač pa...  
 Mislm men je čist všeč na vasi. Všeč mi je zato, ker sem v naravi, da grem lahko vsak dan v 
naravo. Zjutrej vstaneš že ptički pojejo, pa srne vidiš. Pa spet dobiš družbo kuj v naravi. Sej eden ima 
psa, drug tko hodi.... pa če si kolk kej, pozdraviš, pa če je drug kej prijazen, pa hitr beseda da besedo. 
So pa tud eni dons, k vidš, misliš pozdravt, pa se raj stran obrne. Pol pa drugič ne pozdraviš. 
A to se domačini stran obrnejo? Al drugi? 

Ne domačini ne. To vidiš ene ljudi tako. To so taki, k ne mara, da ga kšn. To se že v naprej tko nardi, da 
ga ne pozdraviš. Pa sej to človek razume. Ker enim ne paše. Eni so z veseljem, pa pozdrav, drug pa 
misl, kaj me bo ta. Sej mladi isto. Eni zelo, jih vidiš, zelo prijazni, pa naj bodo fantje al punce. Eni so 
pa tud. Gre mem, pa ne bo reku. 



Kaj pa recimo težave, ki so povezane z življenjem v krajevni skupnosti? 

Ah to pa ne vidm. To pa moram jaz pohvalit tega … Nejca, men je on zelo. Kot mlad, če se le da 
ustreže. Razgledan na vseh koncih. Pa vsakmu če se le da ustreže. Pa da pomaga. Zdejle, k je za ta 
vodovod... sem vidla dol, pred pošto je napisan kako je s tem, k je Nejc napisal. Ker smo dobil 
enostavno tiste položnice, brez prej kakšne razlage. In potem si samo debel gledal. Ker danes ne moreš 
nikomur zaupat. Pa gledaš kaj je to spet ena položnica. Iz komunale. Vodo smo plačval, sem plačala. 
Pol pa spet. Prej nismo nč imel to vodovod in kanalizacija. To je zdej na novo. Nismo nič plačeval. In 
niso prej nič obvestil. Sam piše Nejc, da so se pritožil. Pa da eni sprašujejo, če je za plačat al ne. Prav, 
da za plačat je, ker če ne plačaš, dobiš opomin, in če ne plačaš je izvržba. In s tem se ni za igrat. Prav, 
pa da so se pritožil, ker to niso nič vprašal ljudi al pa jim dal v upogled.  
 Pa turistično društvo je zelo, so povezan. Pol se trudjo tud ljudem pripeljat gledališče. To je, k 
včasih to ni blo. No svoj čas je blo, še prej. potem je pa spet zamrlo. To je pa potem odvisno od mladih, 
kako se povezujejo. Pa da znajo privabit k sodelovanju. To mi je zelo všeč, da so... res. Pa naj bo 
dramski krožek. Pa so ustanovil flancanje. K je to zame tud uredu. Pa so Smleški žarek. Recimo hodjo. 
Se lahko udeležijo tisti, ki majo posluh. Pa je to še druženje. Pa je oboje, prijetno s koristnim. 
Kaj pa društvo upokojencev? 

Ja to tud imamo zdej. Mamo tud. Pa mamo telovadbo tud. Pa pol greš lahko na izlet, pa kolesarjenje v 
četrtkih. Vsak četrtek eno uro. Se jih tam priglasi, kakor kakšen želi. Pa tud pohodništvo smo imel en 
čas, sam nas je bilo premal. Pa eni pravijo, da nimajo časa (Smeh). Pa je to bolj slab izgovor. Sej čas 
moraš vzet. Ker drugač ga ni nikol dovolj. Sej tud tukej vidim. Delo je skoz. Pol se niti dol neb upal 
vsest. Al pa na Star grad it. Enostavno morš rečt, zdejle pa grem. To je najbolš.  
 Pa turstičen, moram rečt, da so tud na Starem gradu res lepo obnovil. Sej ta predsednik, kaj že 
je... Ferbarjev? Ja, se vid, da je dober gospodar. Vse je urejen. Ni smeti. Potem grabni so vsi sproti 
očiščeni. Pa pride z avtom, sam, pa očist. Ker to se vid na licu mesta. Ne pa da mu drug pripovedujejo. 
On gre vsak dan sproti pogledat. Če je zamašen, da se kuj spuca. Tko, da mislm da so kar podjetni. 
Mislm, morm rečt, da so super. Pa gasilci. Kako so super. Pa pevsko društvo, pa dramsko društvo.  
 Pa krajevna skupnost ima za upokojence za merjenje pritiska. Pa take stvari. Pa zdej bomo imel 
piknik pri Lazariniju. Enkrat naredijo iz Smlednika, enkrat Medvode pa enkrat Pirniče. Pa je mal 
muske, pa mal kviza, pa mal srečelova. Pa uglavnem druženje, da se mal dobimo. Dolgačas ni. Če želiš 
se vklopiš al pa ne. Tko da je kr. Jaz sem kar zadovoljna.  
 Čeprav naš Johan nikamor neče. Tko je. Zdej k je tokle že star. Se mu ne da. Noge ga bolijo. Je 
bil pa tkole recimo še šla, ampak sama pol... sam je zoprn. Sam za na Star grad pa, se mi zdi, da ti tko 
pride v kri, da ti kar nekej manjka. Ker vsak dan greš in če ne morš it se mi zdi, da se ne počutim dobro.  
Kaj bi pa rekli, da bi vam bilo všeč, če bi vam uredili. Da bi mogoče vi ali Johan potrebovali? Da 

vam kaj manjka? 

Kaj pa vem. Moram pohvalit tud tega... kaj je že no, k je na krajevni skupnosti … Nejc. On je takrat, ko 
so hotli ukinit to potujočo knjižnico... pa sem ga poklicala, pa sem mu rekla, da smo mi starejši, 
recimo. Pa pravjo, da je v Medvodah knjižnica, ampak knjižnca je tam. To moram Johana prosti, da me 
tja pelje. Pa potem k smo pozabiljivi, pa pozabiš 1 teden pa je tako tolk in tolk zamudnina. Tukaj je pa 
bliz. Tukej nam pa velikrat čez prste pogledajo. Tko da pribljižajo knjigo človeku. Že tko tamladi 
premal berejo. Pr nam skor ne berejo. Dons to ni časa. Potem pa raj natipka pa pogleda. Mi smo pa še 
to starejši. Men je bla knjiga od nekdaj.  
 Smo včasih k smo imel eno kravo, pa si vzel knjigo s seboj na pašo. Pa smo bral take, pa 
Vinetuja, pa take. (smeh) ja res, in to ti da eno... tko spoznaš ljudi skoz knjigo. Svet, običaje, pokrajine. 
Vse to. To spoznaš. Zato men... če mi je dolgčas vzamem knjigo. Sploh če je kakšna zanimiva. Pa sej 
so v glavnem vse zanimive. Včasih se mi naredi, da sem že brala, a veš, pa sem pred leti vzela. Potem 
pa pozabim naslov (smeh), potem pa en čas berem. Pa se mi potem posveti. Ampak potem preberem 



vedno do konca. Ker šele potem si vzameš čas in se ornk zapomneš in bolj poglobiš. Tudi to ni narobe. 
 Jaz sem kar zadovoljna. Mamo trgovino, hvala Bogu. Pa pošta. Tko, da za sproti imamo. Čeprav 
pošto menda hočjo zapret. Pa sej zdej ta cajt, dokler Johan še avto pa to, še lahko, ampak recimo, 
starejši ljudje... koliko je žensk samih, ki morajo potem prosti tega al pa unga ane. To se mi zdi... mi še 
na misel ne pride kako. Sej so zmanjšal delovni čas. Pa da bi jo kar čist ukinl. Vsaj takrat k je penzija... 
(smeh), da pridejo. Ker zmerej prosit enga, če nimaš svojega prevoza. To je gotovo želja vseh, da se 
pošte ne ukine. Sploh starejših. Gostilno imamo. Šolo imamo. Vrtec imamo. V glavnem imamo. Ni tko, 
da bi kej manjkal. Cerkev imamo tud, na izbiro imaš al greš al ne greš. Drugo pa... 
Kaj pa recimo če bi nekdo zunanji prišel in bi vam ponudil stvari, kot telovadbo? Bi to šli ali ne?  

Ja to bi blo zanimiv. Me zanima recimo v zdravstvu. Pa tud recimo...  odnosi med ljudmi. To bi šla. ja. 
Mene to družbene pa take stvari zanimajo. Pa vzgoja kako. Pa odnosi vnuki pa starši. Ker tega je 
premal. Ker te odnosi so zdej tko površni če tko vzameš. Ane. Recimo mladi svoje. Starejši imajo spet 
svoje. Smo že mal nazadnjšaki. Take teme bi blo dobr. Medsebojni odnosi. Mladi ,starejši. Al pa kakšna 
pomoč na domu. To je se mi zdi da že bilo. Pa pomoč na domu. Bi marsikater pomagou. Ampak ne veš 
kako pristopit. Ker eni recimo želijo, drugi spet ne. To je različno. Take teme bi bile recimo...  
 Pa to, da je strpnost med ljudmi. Da ni kuj za vsako reč na sodišče. Ker to se zlo dogaja. Med 
Slovenci sploh. Ko bereš, da smo res od vseh kuj na sodišče za vsako stvar. Pa potem vsak svoje trdi. 
Pa to je drago. Pa tud če ne vem kaj na sodišču zaprav, samo da ima svoje prou. Pa to je že od zmerej 
tako. Ko bereš zgodovino. Raje je zapravil celo kmetijo, kot pa da bi rekel, ja prav imaš, al pa da ni 
pomembno. Taki odnosi recimo. To bi blo. Sam kdo bi to. To spet košta. Masaže pa to imajo. V 
krajevni skupnosti ima ta od Sebastjana. No to ja. Medčloveški odnosi. Bi blo. Pa mladi in starejši, pa 
tašče in sanhe, in vnuki. Pa vsak k zdej svoje tišči. Ker je treba najdt skupno pot. Ker moraš bit mal 
diplomata. Ker sej se da vozit. Pa potrpet. Ampak se mora iz obeh strani vozit, ker en sam vozit pa ne 
more dolg časa. Tko da to ja. Drugo pa kaj jaz vem. Sej je vse.  
 Da bi ljudje malo bolj med seboj te odnose. Pa bi se mogoče mal več družl, pa slišal eni in 
drugi. Da malo odpreš oči. Tud tole za mlade družine o zakonskem življenju. Ker mlad človek 
idealizira vse, pa drugač razmišlja. Pa potem vidiš, da so problemi. Prej se vsak ne pokaže takega kot 
je. Če bi se, verjetno neb blo tok problemov. Ane? (smeh). 
Ja ne vem, ker še nisem pri tem. (smeh) 

Ja pa bereš, a veš. Piše ena. Da je blo vse lepo k sta bla fant in punca, pa da sta imela otroke. Pa da je 
potem kmalu po otrocih začel nesramen bit, pa da jo je v pričo družbe poniževal, pa tepel pa take stvari. 
Je rekla, da prej je bila tok zaljubljena, da … prej vidiš samo lepe stvari. Ker tko pretvarjat se dolg ne 
moreš v zakonu. Ker pridejo situacije ko ne moreš. Se še spomnim, ko sem jaz takrat poročila, smo 
imel šolo za življenje. Smo imel predavanje. To je pametno. Da moraš pač potrpet. Potrpet morš, pa v 
službi pa... en kompromis iskat. Pa en more samo en svoje pravice uveljavljat. Dolžnosti pa...  
 Če se spomnem za nazaj, ko smo bili v bloku, ni za primerjat. Da zjutrej jaz lahko odprem vrata, 
pa da ptički pojejo. Mi je res všeč. Te k smo navajeni na vasi živet, nam mesta ne pašejo. Je vseen vas 
boljš. Ker men je vrt. To res tko dobro. Ker moja sestra Duša... ker jaz si mislim, če pridem iz 
Ljubljane, da imamo tuki pravi raj. Pa dovolj stran od ceste, pa nobenega šundra, pa tak mir pa to. Pa 
narava.  
 
 
Sledi pogovor o njenji sestri Duši, izletu na morje,...  
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Koliko časa že živite v Krajevni skupnosti? 
Hmmm. To pa ne vem točno. (tišina). Torej, najmanj 16 let.  
Kako pa to da ste se priselili sem? 
Z možem sva iskala kje bi živela. Nisva želela živet v mestu. Želela sva si pravzaprav kmetijo. Bila sva 
pa brez denarja. Mlad par z otroki. Iskala sva v okolici Ljubljane, po vsej okolici. Polhograjski dolomiti 
so imeli nekako prednost, niti ne vem zakaj. Potem sva pa po čistem slučaju, našla to parcelo, prišla se 
strašno na hitro odločila, jo kupila in začela zidat. Tako sva prišla sem. 
Torej je bilo naključje? Ne zaradi drugih vzrokov. 
Ja, delno je bilo naključje, delno pa je bila tudi najina želja, da sva blizu Ljubljane in hkrati na 
podeželju. Ta želja je res bila. Želela sva imet hišo, omogočit svojim otrokom šolanje, ne da se iz Kolpe 
ali Tolmina selijo v Ljubljano.  
Ali bi lahko rekli, da se je v tem času krajevna skupnost kaj spremenila?  
To je zelo dobro vprašanje. Ker omogoča pogled 15 let nazaj. In v resnici je družina, v tisti fazi, kot 
smo bili mi takrat: z majhnimi otroki, službo osredotočena predvsem sama nase. In ne vidi dlje, kot do 
prvih sosedov. Zaradi tega sva zelo slabo in še vedno se nama zdi, da slabo poznava našo krajevno 
skupnost. Delno tudi zaradi tega, ker naši otroci niso hodili tukaj v šolo, ki je pomemben element za 
spoznavanje z enako starimi. Si pa želiva bolje poznat, vendar vsekakor prvih 5 ali skoraj 10 let sva 
kljub tleči želji nisva za to nič naredila.  
Kaj pa sedaj, ko je časa več? Je želja še? 
Ta želja ves čas je. Samo možnost je s tem, ko so otroci večji in bolj samostojni postala bolj dosegljiva.  
Sedaj dobiva možnost. Zato sva vesela vseh dogodkov, ki se na tej ravni zgodijo. Se mi zdi, da so prav 
na tej ravni bolj pomembni, kot na občinski. Ker je že občinska preveč oddaljena. Kakšne ostale, višje 
pa še bolj oddaljene in še manj zaželjene. Tako da mi je prav na ravni krajevne skupnosti to zelo 
pomembno. Hkrati pa, če govorim zase, sem zelo zahtevna. Ni mi vsak dogodek všeč. Ne bi si želela 
kakršnekoli harmonikaške zabave, čeprav jo imam zelo rada. Ampak zabavo z ljudmi, ki so mi vsaj 
pribljižno podobni. 
In taki ljudje v krajevni skupnosti so? Jih poznate dovolj? 
Taki so, ampak želela bi si več. 
Kako pa se danes aktivno vključujete v deloovanje krajevne skupnosti.  
Zdi se mi, da so v naši družini predvsem otroci tisti, ki povezujejo naju s krajevno skupnostjo. Se pa 
odzoveva, če sva povabljena. Ne vem če na vse, ampak … se potrudiva. Pa bi bila še pripravljena. 
Mislim pa, da je pravzaprav nekdo, ki bi to organiziral moral bit pozoren na več stvari, ne samo na 
želje, ampak na tudi na možnosti. In tudi na to da tukaj obstajajo neke zgornje omejitve. Če so si ljudje 
preblizu, če se predobro poznajo, potem je tudi to lahko negativno. Mislim, da v sedanjem trenutku se 
premalo poznamo in bi bili v tem smislu pripravleni narediti več. 
Katere pa so pozitivne in katere negativne strani delovanja krajevne skupnosti in vašega življenja 
tukaj. Se mi zdi, da ste eno ravnokar povedali. 
No, mogoče bi pa s pozitivnimi začela. Pozitivna je to, da me ne obremenjuje z nenehnimi svojimi 
idejami, potrebami, pobudami, omejitvami, drugim. Druga pozitivna je, da določene aktivnosti na tej 
ravni obstajajo in če le morem se jih udeležim. Tretja je, dogajanje na ravni krajevne skupnosti ni 
politično ali ideološko obarvano. To mi je zelo pozorno, ker so mnoge druge pobude politično ali 
ideološko obarvane, ta pa mislim, da ne bi smela biti in mislim da ni. Pozitivno je tudi to, da pobude, 
povabila prihajajo vedno za vse. In za mlade, za stare, za tiste, ki smo vmes. Za otroke tudi. To mi je 



všeč in to se mi zdi tudi zelo pomembno. Tiste pobude, ki jih slišim, vidim, preberem v Smleških 
(tišina) odmevih (?) so tudi vsebinsko zelo raznolike: kultura, šport. Delo na tej skupni ravni bi lahko 
bilo še bogatejše. Prav tukaj bi bila voljna pomagat ali bi želela kaj več. Mogoče kakšnih takih 
poglobljenih pogovorov večernih. Medsebojnega spoznavanja. Pogovorov o aktualnih temah. 
Kaj pa negativne stvari? 
Negativnih v resnici ne vidim. Mogoče se mi zdi to, da je en del ljudi... da imam sama predsdek, da del 
ljudi vzame kar mu je na voljo ni pa voljan pomagat. In da je drug del ljudi, ki venomer nerga, ocenjuje 
druge pri čemer sam ni dovolj aktiven. To je zelo splošno rečeno. Medtem ko, to kar opazujem se mi 
zdi bolj živahno, kot ste prej rekli. Bolj se mi zdi živahno kot od začetka. Od začetka jaz nisem kaj 
veliko opazila. Lahko da je bilo, pa nisem pazila. Aha. Ena pozitivna je še, da so mladi v vodstvu 
krajevne skupnosti. To se mi zdi zelo pomembno. Zelo in še bolj. Kdo drug pa bo, če ne mladi. In to me 
zelo motivira k pomoči. Bistveno bolj, kot če bi bili moje starosti ali starejši. Ne vem. Drugih 
negativnih ne vem. 
Kako bi pa lahko opisali o svojih sokrajanih? Kako se z njimi razumete? Imate kakšne težave? 
Najprej moram rečt, da jih večjega dela ne poznam. Da poznam tiste, ki so bližnji- sosedje in daljni 
sosedje in tiste, ki jih poznam preko svojih otrok. Zdej tiste, ki jih poznam... torej vsako tako 
ocenjevanje odseva lastno vedenje in ker imam sama pozitiven odnos do ljudi, se mi zdijo vsi zelo v 
redu. Večinoma. Nimam nekih silnih slabih izkušenj. Tudi zato, ker sprejemam, da imamo vsi tudi 
slabosti. Seveda me pa moti, nekaj na kar se je krajevna že odzvala. In to se mi je zdelo strašno 
pomembno in mi je bilo zelo všeč. Moti me ta splošna krajevna navada izdelovanja majhnih kupčkov 
in kurjenja. To delajo ljudje množično in smrdi. In nimajo nobenega občutka, da druge to moti. Dala 
sem sama pobudo krajevni skupnosti. In odziv je bil v obliki usmeritve v Smleških odmevih in mislim, 
da je majčkeno delovalo. Moti me tudi to, da en del ljudi precej brezsramno po tujih gozdovih hodi, 
koplje, nabira, gozdari. To opazim, ampak to dela le en del ljudi. Opazim, da se vsi med seboj 
pozdravljajo, kar mi je všeč. Opazim tudi zelo prijetne komunikacijske navade nekega pozitivnega … 
kako se reče... vsakdanjega govora. Recimo v majhni trgovini ali pošti vedno slišiš prijazen komentar 
tudi od ljudi, ki jih sploh ne poznaš. In to mi je všeč. To je mogoče značilnost podeželja- upam, ki sva 
jo iskala. Všeč mi je, da imajo ljudje vrtove. Da izmenjuješ sadike. Da oživljajo tradicijo- s flancanjem. 
Da temu tudi strokovno pozornost posvečajo. Marsikaj mi je všeč. In da cela stvar teče neprisiljeno in 
neideološko.  
Torej te težave rešujete ali rešujete sami ali s pomočjo krajevne skupnosti. 
Ja, pri tem sem dosedaj doživela pozitiven odziv. Sama sem zelo aktiven človek, državljan. Ker je to 
tudi moja stroka, da druge k temu spodbujam. Moram tudi sama taka bit. Sem se tudi na občino že 
obrnila. Enkrat sem se odzvala na povabilo ob obravnavi neke ideje o dirkališču. Kjer sem bila 
navdušena nad sokrajani. Bili so tako strašno kulturni in strašno množični, da tistega navdušenja nad 
ljudmi iz svojega kraja ne morem pozabit. Ker so bili zelo enotni in hkrati zelo kulturni. Drugič sem se 
obrnila na občino ko sem šla vprašat za en konkreten problem, ampak neka nevladna organizacija, 
drugače pa mi župan ni všeč. To že lahko rečem. In kakšni odločilni predstavniki občine, ki so celo 
moji sokrajani tudi ne. ampak to je logično v vsaki skupnosti. 
Če bi imela krajevna skupnost možnost, da povabi strokovnjaka, ki bi ji pomagal na 
kateremokoli področju. Koga bi si želeli, da bi povabila. 
Uuu. To bi si želela marsikoga. Bi mi bilo všeč, če bi na določeno obdobje- 1x, 2x  3x, 5x na leto prišel 
nek strokovnjak. In te strkovnjaki bi bili lahko zelo različni. Ker bi se s tem zadovoljil različni interesi. 
Težko izpostavim eno samo stroko. Recimo razgovor z gozdarko. Razgovor s pravnikom. Odlično. Ker 
socialno pedagogiko ravno poznam, bi bilo to tudi odlično. Skratka, na vsak način bi povabila 
strokovnjake. In bi to lahko bila oblika srečevanja krajanov. Takim, ki bi ga izbrala krajevna skupnost. 
Te mladi ljudje bi ga izbral. 



Omenili ste, da socialne pedagoge poznate. Katere se vam pa zdijo ključne stvari, pri katerih bi 
socialni pedagogi doprinesli k skupnosti? 
No, zdi se mi, da so socialni pedagogi strokovnjaki za odnose. To je ena od najbolj kritičnih stvari v 
naši družbi. Ne vem pa če ravno kritični v naši krajevni skupnosti. Mislim, da če bi se aktiviral socialni 
pedagog, najprej moral precej dobro poznat odnose. Česar nikoli ne poznaš dovolj. In jih ne preveč 
spreminjat. Moj vtis je, da v celoti gledano kar precej dobro delujemo. Torej ni preveč dobro preveč 
posegat v to. Bolj bi moral spoznat posamezne skupine ljudi, oz pravzaprav 2 ekstrema. Negativnega, 
kjer so konflikti- v to smer kaj ponudit. In tam kjer je dobro, odlično in najbolje, tisto bi pa lahko kot en 
atribut krajevne skupnosti pokazal tudi drugim. S tem bi okrepil identiteto naše krajevne skupnosti in 
vzpodbudil druge, da so iz vidika odnosov lahko malo boljši. To je neskončno dela. Ne vem kako bi 
bila tukaj bolj konkretna. Verjetno bi bilo treba pridet do pobud. Socialni pedagog ne mora sam skakat 
v situacijo. Bi bilo treba pridet do pobud. Dobro razmislit, kakšne pobude prihajajo na krajevno 
skupnost in s čem se ta mlada skupinica ljudi največ ukvarja. In bi seveda socialni pedagog gotovo imel 
kaj delat. Gotovo bi pa podčrtala, da mora delat samo na povabilo in z majhnimi koraki. In nikoli na 
naskok.  
Kakšne oblike pa bi vam najbolj ustrezale? Pogovor? Delavnice? Izobraževanja? … 
Jaz osebno imam tukaj pravzaprav precej izkušenj. Delam podobno tudi na delovnem področju. In se 
mi zdi, da so majhne skupine tisti ključni odgovor. Te majhne skupine so lahko financirane ali 
samoiniciativne. Dobre so, ker ne naslavljajo problema direktno. To usmerjanje v problemsko učenje in 
ob tem gradnja odnosov se kaže kot zelo dobra oblika. Meni osebno bi bila redka ampak redna 
pogovorna srečanja zagotovo všeč. Pogovorna srečanja ob problemih in ker sem videla, da je ob tistem 
predlogu občine za dirkališče tak problemski, kulturen pogovor možen kljub veliki množiici (takrat je 
bila polna šolska avla), pravzaprav ne izključujem tudi takih množičnih pogovorov. Samo vprašanje ali 
bi z manj ekstremnimi vsebinami pritegnil tako veliko ljudi. Ena dobra izkušnja je bil tudi pogovorni 
večer z Istrani. Ko je prišlo do pogovora med nastopajočimi in publiko. In meni so osebno take 
pogovorne zadeve všeč. In tudi odnosov se ne moreš nikoli direktno lotit, kot zdravnik bolezni. Ampak  
indirektno. Skozi probleme. In skozi kulturo. In mislim, da morda cerkev to že delno počne. Neki 
pogovori za dušo. To mene sicer ne pritegne, nekatere pa.  
Najlepša hvala za odgovore. 
 



PRILOGA 7: PODATKI IZ ZBRANE LITERATURE 

 

ZGODOVINA 

 Kraj Smlednik in njegova okolica ima pomembno strateško pozicijo. Našli so ostanke iz  
prazgodovine na hribu, visokem 515m. Z naselitvijo in razvojem območja so to pomembnost potrdili 
tudi prebivalci, ki so se na tem območju naselili v srednjem veku. Tukaj je potekala pomembna 
prometna pot med vzhodnim delom današnje Slovenije in čez Škofjo Loko proti Poljanski dolini in 
današnji primorski. Ime Smlednik (takrat Flendnic) se prvič pojavi leta 1118. Po menjavi mnogih 
lastnikov, kar priča o pomembnosti gradu so ga leta 1457 v last prevzeli Habsburžani (Reisp, 1987). 
 Za njimi so pomembnejši lastniki gradu in posestva rodbina Lazarini. Skozi daljši čas so  
izgubili  moč in pomen pri upravljanju širšega območja (Lazarini, 2013). 

 Leta 1815 je bila v Smledniku ustanovljena prva šola. Leta 1893 je bil čez Savo zgrajen most. 
Smlednik z okolico je bil predvsem kmečko naselje, kjer se je počasi razvijala obrt, med vojnama pa so 
se ljudje začeli zaposlovati tudi v industriji. V Smledniku je bilo pred vojno 7 velikih kmetij. (Tršan, 
1989) 

 Že pred prvo svetovno vojno je Smlednik obstajal kot svoja občina. Do leta 1934 je bil župan 
občine Baron Henrik Lazarini, leta 1936 pa so na občinskih volitvah izvolili domačina, prebivalca 
Hraš, Jakoba Burgerja (s 70% večino). V tem času so imeli že svoj vodovod, leta 1931 pa so dobili še 
električno napeljavo. Od leta 1928 so imeli svojo hranilnico (Tršan, 1989).  

 Imeli so svojo nošo, stroga pravila glede poročnih obredov (likof, šranga, bala, dota), točno 
predpisan odnos in plačilo za hlapce. Ohranjali so tudi običaj Miklavževanja, kjer je morala biti vedno 
ista postava: sv. Miklavž, Lucifer, 5 parkeljnov, 2 angela in sv. Anton. Na območju današnje krajevne 
skupnosti so bile kar 3 gostilne: pr' Župelnu, pr' Kovar in pr' Jošk. Imeli so veliko prostorov, 
namenjenih druženju: prostore za društva (Moše in Hraše), mlekarno, gasilni dom, dom krajanov, 
kulturni dom. Že takrat je bilo kulturno umetniško društvo aktivno. Imeli so 2 knjižnici: eno šolsko in 
eno društveno v prostorih kulturno umetniškega društva. Prirejali so plese, kmečke igre, veselice na 
šolskem vrtu. Aktivna je bila tudi Marijina družba, zveza kmečkih fantov in deklet ter znana fantovska 
družba. Fantovska družba je veljala za zelo pretepaško. Takrat je obstajal rek, da “čez Smlednik še ptič 
ne preleti, ne da bi imel kakšen reber zlomljen”(Tršan, 1989, p. 36).  
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