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RAZISKAVA O STALIŠČIH ČLANOV LAS med Snežnikom in Nanosom 

ANALIZA PODATKOV 
 

Za namene evalvacije izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom smo v 

februarju 2021 izvedli spletno raziskavo, z vprašalnikom, s katerim smo želeli preveriti pripravo in 

izvajanje operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS). Namen raziskave je pridobiti 

informacije, na osnovi katerih bomo umestili dodatna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 

na tematska področja SLR LAS pri pripravi druge spremembe strategije. 

Anketo smo objavili s pomočjo spletnega orodja www.1ka.si, vključevala je 20 vprašanj in naslednje 

tematske sklope: 

• Poznavanje LAS med Snežnikom in Nanosom, SLR LAS in javnih razpisov, ki jih LAS izvaja 

(vprašanja od q2 do q4) 

• Ocena postopka priprave vloge (vprašanja od q5 do q9) 

• Predlogi za sodelovanje pri skupnih operacijah LAS med Snežnikom in Nanosom, pri čemer 

smo izpostavili tako posamezna tematska področja kot konkretne predloge anketirancev 

(vprašanja od q11 do q16) 

• Prepoznavnost LAS med Snežnikom in Nanosom (q18) ter vire informiranja (q19) 

Anketa je bila objavljena od 7.2. do 16.2.2021, k izpolnjevanju so bili pozvani vsi člani LAS med 

Snežnikom in Nanosom (105 članov), preko elektronske pošte, spletne strani in socialnih omrežij. 

Med pravilno izpolnjenimi je bilo 53 anket, kar predstavlja 50,4 % med vsemi člani LAS med 

Snežnikom in Nanosom. Pri tem jih je 40,5 % (17) prihajalo iz Občine Ilirska Bistrica, 52,4 % (34) iz 

Občine Postojna ter 4,8 % (2) iz Občine Pivka.  

V nadaljevanju predstavljamo izsledke analize zbranih podatkov. 

Poznavanje in prepoznavnost LAS med Snežnikom in Nanosom 

LAS med Snežnikom in Nanosom je med člani zelo dobro prepoznaven. Med anketiranci je 69,1 % 

takšnih, ki menijo, da je LAS na svojem območju ali prepoznavna ali celo zelo prepoznavna. Dobra 

četrtina anketirancev (26,5%) je navedla, da LAS pozna slabo ali celo zelo slabo, medtem, ko 29 

anketirancev (54,7 %) navaja, da ga poznajo dobro ali zelo dobro (10 anketirancev, 18,9 %). Nekoliko 

manj prepoznavna je Strategija LAS, ki jo dobro ali zelo dobro pozna 27 anketirancev (50,9 %), bolj pa 

anketiranci poznajo možnosti za sofinanciranje prek javnih razpisov, ki jih izvaja LAS: kar 60,4 % 

anketirancev navaja, da te možnosti poznajo dobro ali zelo dobro. Med temi je malce več kot 

polovica (54,7 %) tistih, ki še niso sodelovali pri pripravi vloge na javnem razpisu, med tistimi, ki so 

mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:lasdrpsn@vep.si
http://www.1ka.si/


 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 
 

 
Naslov:  Jurčičeva 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 907 6771 
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ID DDV: SI 93233884 
e-mail: info@las-snezniknanos.si, varni e-mail: lasdrpsn@vep.si, web: www.las-snezniknanos.si 

 

sodelovali, pa je 65,2 % takšnih, ki so bili pri tem uspešni in so prejeli sofinanciranje na javnem 

razpisu, ki ga izvaja LAS. 

Anketiranci informacije o LAS med Snežnikom in Nanosom v največji meri pridobivajo iz LAS 

elektronskih novic (57,1 %), preko spletne strani (31 %) in preko socialnih omrežij (28,6 %). 

 

Slika: Viri informiranja o LAS med Snežnikom in Nanosom 

 

Ocena postopka priprave vloge 

 

Tisti, ki poznajo postopek priprave vloge na javnem razpisu LAS (takšnih je 23 anketirancev), 

postopek priprave vloge ocenjujejo kot težaven (povprečna ocena 3,6 na lestvici od 1 do 5, pri čemer 

1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«). Anketiranci s povprečno oceno 3,2 

ocenjujejo, ali bi bili sposobni sami pripraviti vlogo ali ne. Menijo, da je razpis relativno razumljiv 

(povprečna ocena 3,1) in, da so navodila v razpisu jasna (povprečna ocena 3,1). Sredinske ocene v 

zvezi s tem vprašanjem sicer nakazujejo, da bi bilo na tem mestu mogoče še izboljšati predstavitev 

razpisa. S sredinsko oceno je bila ocenjena tudi dolžina roka za pripravo vloge: v zvezi s to trditvijo 

beležimo povprečno oceno 3,1, kar nakazuje na tendenco, da bi tudi podaljšanje roka lahko 

prispevalo h kakovostnejši izvedbi razpisa in pripravi vlog. Anketiranci sicer dobro ocenjujejo 

obveščanje o rezultatih razpisa (povprečna ocena 3,3) in podporo, ki so jo imeli pri pripravi vloge 

(povprečna ocena 3,7).  
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V splošnem večina anketirancev svojo izkušnjo z izvajanjem LAS projektov ocenjuje dobro ali zelo 

dobro (takšnih je kar 73,9 % anketirancev), med težavami pri izvedbi projekta pa izpostavljajo 

predvsem naslednje: 

• birokratiziranost postopka; 

• časovna potratnost priprave vloge, zaradi prepodrobnega in nerazumljivega razpisa; 

• izjemno kratki roki pri pripravi dopolnitev. 

 

Predlogi za sodelovanje pri skupnih operacijah 

 

Med anketiranci, ki so odgovarjali na anketo je več kot polovica (55,6 %) takšnih, ki so imeli idejni 

predlog za sodelovanje pri skupnih operacijah LAS med Snežnikom in Nanosom in kar 79,2 % takšnih, 

ki so kot partner pripravljeni s svojim predlogom sodelovati pri izvajanju skupne operacije.  

Med predlogi za sodelovanje pri skupnih operacijah ima med anketiranci največ podpore tematsko 

področje »varstvo okolja in ohranjanje narave«, ki ga je izpostavila dobra polovica (51,1 %) vseh 

anketirancev. Sledita tematsko področje »ustvarjanje delovnih mest«, ki ga je izpostavilo 38,3 % 

anketirancev ter »večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin«, kar je izpostavilo 10,6 % 

anketirancev. 

Tabela: Prikaz števila projektnih predlogov po posameznih tematskih področjih 

PREDLOGI ZA SODELOVANJE 
ŠTEVILO 

PREDLOGOV 

Ustvarjanje delovnih mest: 12 

Spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju, 5 

Pospešiti razvoj socialnega podjetništva 2 

Spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji 4 

Spodbuditi razvojno (inovativno) naravnanost akterjev 1 

 Razvoj osnovnih storitev: 3 

Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja 3 
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Varstvo okolja in ohranjanje narave: 10 

Izboljšati ali ohraniti naravno okolje v dobrem stanju in spodbujati ukrepe za 
prilagajanje podnebnim spremembam 

4 

Ustvariti nove pristope k razvoju osnovnih storitev na področju naravne in kulturne 
dediščine 

6 

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin: 0 

Povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva 0 

 

Pri tem je 48 % anketirancev svoje projektne predloge uvrstilo v tematsko področje »ustvarjanje 

delovnih mest« (5 predlogov sodi v ukrep »spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju«, 2 

predloga v ukrep »pospešiti razvoj socialnega podjetništva«, 4 predlogi v ukrep »spodbuditi 

povezovanje med razvojnimi partnerji« ter 1 predlog v ukrep »spodbuditi razvojno (inovativno) 

naravnanost akterjev). 

Tri projektne predloge so anketiranci uvrstili v tematsko področje »razvoj osnovnih storitev«, v ukrep 

»izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja«, 10 projektnih predlogov pa so 

anketiranci uvrstili v tematsko področje »varstvo okolja in ohranjanje narave«: pri tem so anketiranci 

4 projektne predloge uvrstili v ukrep »izboljšati ali ohraniti naravno okolje v dobrem stanju in 

spodbujati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam«, 6 projektnih predlogov pa v ukrep 

»ustvariti nove pristope k razvoju osnovnih storitev na področju naravne in kulturne dediščine«. 

Anketiranci niso predlagali nobenega projektnega predloga v okviru tematskega področja »večja 

vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin«.  

 

 

 

Ilirska Bistrica, 19.2.2021 
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