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Povzetek in ključna sporočila
V okviru nove aktivnosti VDS Svarun smo želeli na primeru izbranih družbenih mrež ugotoviti, kako in s
kakšnimi uspehi te delujejo na slovenskem podeželju ter na podlagi polstrukturiranih poglobljenih intervjujev
z njimi preveriti, katera socialna vprašanja bremenijo podeželsko prebivalstvo, kako bi jih bilo smotrno
reševati in katere so vrzeli v znanju na tem področju.
Socio-ekonomski in kulturni odnosi na podeželju se pospešeno spreminjajo. Spreminjajo se tradicionalna
razmerja in družbene vloge družinskih članov, mladih in starejših. Na večini kmečkih gospodarstev kmetijstvo
ni zadosten vir za preživetje, drugih virov preživetja pa predvsem v odročnejših delih podeželja ni veliko.
Pokojnine so pogosto nizke (posebej nizke so pri kmečkem prebivalstvu) in ljudje so (tudi čustveno)
obremenjeni z nepremičnino, katere lastništvo pa jih omejuje pri pridobivanju socialnih pomoči; pogosto tudi
nimajo informacij, ne vedo, kam se obrniti, ali pa tega ne želijo. Veriga socialnih stisk ima tako praviloma
izvor v materialnih stiskah, ki se jim lahko pridružujejo drugi negativni pojavi. Zlasti so tukaj izpostavljeni
starejši, pa tudi ženske; mladi v veliki meri odhajajo in kdor ostane, se pogosto sooča z osamljenostjo in
odvisnostjo.
Slovenija ima urejen javni zdravstveni in pokojninski sistem ter sorazmerno široko paleto ukrepov socialne
politike. Z izjemo sistema kmečkega pokojninskega zavarovanja in podpor za mlade prevzemnike kmetij v
okviru kmetijske politike, pa ni specifičnih ukrepov, namenjenih podeželskemu prebivalstvu. Pričujoča
raziskava nakazuje, da predvsem v odročnejših delih prihaja do pojavov izrazitih socialnih stisk, ki jih zaradi
specifičnosti, prostorske razpršenosti javni sistem socialne politike le delno zasledi in rešuje. Zahtevna
socialna vprašanja slovenskega podeželja zahtevajo temeljito prenovo socialne politike za podeželje,
ki bo upoštevala njegove specifike – torej v številnih primerih vezanost na kmetijstvo, lastništvo nad pogosto
propadajočimi nepremičninami, slabši dostop do informacij, v povprečju starejše (in nižje izobraženo)
prebivalstvo ter manjša pripravljenost poiskati zunanjo pomoč. Potrebna je najmanj:


ureditev javnih socialnih podpor (pokojninskega sistema, socialnih podpor in štipendij) ter osnovne
življenjske infrastrukture,



podpora informiranju, osveščanju in prenosu znanj (informacijske pisarne za pravno in socialno
pomoč, kampanje za dialog in destigmatizacijo) ter



institucionalne spremembe v socialni politiki do podeželja (vstop Evropskega socialnega sklada v
CLLD in splošna okrepitev socialnega stebra kmetijske politike, okrepitev prevzema dobrih projektov
na področju nudenja socialnih storitev v javni sistem ter okrepitev medresorskega sodelovanja).

Za spopadanje z izzivi in aktiviranje priložnosti v različnih okoljih in tudi na podeželju so odločilni družbeni
odnosi, ki jih analitično dokaj celovito opredeljujejo družbena omrežja, norme vzajemnosti in občutenja
zaupanja, torej socialni kapital. Na področju delovanja družbenih mrež obstaja precejšnja rezerva
širjenja dejavnosti ob izdatnejši javni in projektni podpori, vključno s prevzemom določenih javnih storitev
(npr. pravne, psihoterapevtske ali informacijske pomoči). Številne dobre ideje ne pridejo do realizacije zaradi
vse večje zahtevnosti pridobivanja sredstev, potrebne profesionalizacije prijav, pa tudi izločanja nekaterih
deležnikov. Pogosto je tudi, da uspešni projekti, financirani z javnimi sredstvi, izzvenijo po prekinitvi
financiranja, če organizacije niso zmožne zagotoviti nadaljnjega delovanja. Morebitne podpore za njihovo
delovanje bi zato lahko bile tudi v obliki podpore pri profesionalizaciji, prijavi projektov in poenostavitvi
administrativnih zahtev na razpisih. Nadalje bi bilo mogoče izboljšati njihovo povezanost s pomočjo neke vsaj
delno formalizirane oblike stalnega sodelovanja, npr. v obliki skupnih sekretariatov, ki bi pomagali koordinirati
tako vsebinsko delo kot administracijo in komunikacijo z organi oblasti.
Poleg vsebinskih vprašanj obstajajo na ravni države številne vrzeli v podatkovnih podlagah in
raziskanosti podeželja. Prva težava, ki se pojavi pri oblikovanju priporočil za raziskave (in politike) v zvezi
s podeželjem, je ta, da to niti ni ustrezno definirano. Statistični podatki, zlasti o socialnih zadevah, in kazalniki
kakovosti življenja obstajajo, vendar so agregirani na ravni administrativnih enot (občin, statističnih ali
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kohezijskih regij), nimamo pa jasne definicije, kaj v Sloveniji sploh predstavlja podeželje. Obenem potekajo
raziskave o različnih vidikih kakovosti življenja na podeželju, ki pa so parcialne in nimajo sistemskega
financiranja, povrhu tega pa je področje ruralnega družboslovja v Sloveniji izrazito podhranjeno z vidika
multidisciplinarnih kompetenc, ki jih terja obravnava tega kompleksnega vprašanja. Podajamo nekaj
temeljnih raziskovalnih vprašanj oz. področij, kjer je treba zapolniti podatkovne vrzeli.


Ali in kakšne razlike obstajajo v socio-ekonomskem položaju na podeželju in v mestih? Koliko je
prikrite revščine? Kako doseči tiste, ki si ne poiščejo pomoči? V kakšnem položaju so tisti, ki si niso
mogli plačevati prispevkov za pokojninsko zavarovanje – kako je poskrbljeno zanje?



Kakšen je položaj marginalnih skupin na podeželju? Koliko jih je in kakšno podporo potrebujejo?



Kakšno je stanje na področju enakosti spolov na podeželju?



Kakšne so možnosti deinstitucionalizacije socialnih storitev, zlasti za starejše in matere
samohranilke?



Kako umestiti socialna vprašanja podeželja v javne politike na tem področju, posebej v mehanizme
ukrepov Skupne kmetijske politike?

Ob teh ugotovitvah kaže izpostaviti, da številni problemi, ki se pojavljajo na podeželju, niso omejeni nanj,
temveč so del širše družbene problematike. Pri tem imamo v mislih zlasti vprašanja revščine in socialne
izključenosti.
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1. Uvod
V izhodiščih obravnav razvoja podeželja v nacionalnih in evropskih političnih dokumentih ter pobudah je že
ustaljeno poudarjen pomen upoštevanja vseh treh, to je okoljskih, ekonomskih in socialnih vidikov trajnosti.
V konkretnih politikah in ukrepih pa razmerja med temi vidiki najpogosteje niso uravnotežena. Največ
pozornosti z vidika ukrepov in finančnih sredstev so bile prvotno deležne proizvodne in ekonomske vsebine,
v zadnjem desetletju izrazito raste pomen okoljskih, najmanj pozornosti pa so v javnih politikah na področju
podeželja deležne socialne vsebine.
Ustvarja se vtis, da ljudje na podeželju potrebujejo predvsem nova znanja in tehnološke rešitve ter finančne
spodbude za spopadanje z izzivi, ki jih prinašajo klimatske spremembe, globalizacija trgov, ekonomske krize
in druge težave, medtem ko zagotavljanje njihove kakovosti življenja in blaginje, ki presega okoljske in
ekonomske dimenzije, pogosto ostaja na obrobju obravnav in ukrepanja kot nekaj samoumevnega in samourejajočega. Vendar za vsem dogajanjem na podeželju, tako pri ohranjanju okolja kot pri doseganju
ekonomskih rezultatov, vedno stojijo ljudje. Med njimi so nekateri zelo uspešni, nekateri pa so manj uspešni,
celo marginalizirani zaradi različnih razlogov, med drugim zaradi specifičnih prostorskih, demografskih,
socialnih in kulturnih vzorcev, ki vladajo na podeželju. Da bi skupnosti ljudi na podeželju lahko obstale,
delovale in prispevale k pričakovanim »odpornim podeželskim območjem« (Vizija za podeželska območja do
leta 2040), se je treba z njimi ukvarjati – biti pozoren na pojave, ki omejujejo kakovost življenja in
zadovoljstvo tamkajšnjih ljudi, in ukrepati.
Kot dokazujejo znanstveni izsledki, so za spopadanje z izzivi in aktiviranje priložnosti v različnih okoljih in tudi
na podeželju odločilni družbeni odnosi, ki jih analitično dokaj celovito opredeljujejo družbena omrežja,
norme vzajemnosti in občutenja zaupanja – socialni kapital (Portes, 1998; Coleman, 1990). Šteje
se, da so skupnosti, ki posedujejo večje zaloge socialnega kapitala, med seboj in z drugimi entitetami bolj
povezane in delujejo bolje kot skupnosti, v katerih je tega vira manj.
Namen pričujočega poročila je bil na primeru izbranih družbenih mrež ugotoviti, kako te delujejo na podeželju
v Sloveniji ter na podlagi intervjujev z njimi preveriti, katera socialna vprašanja bremenijo podeželsko
prebivalstvo.
Pri smo iskali odgovore predvsem na naslednja vprašanja:



Kateri so ključni izzivi in kakšne so potrebe na socialnem področju za prebivalce slovenskega
podeželja?



Kaj so značilnosti in izzivi različnih uveljavljenih družbenih mrež na slovenskem podeželju; kako
so vključene v socialne storitve na podeželju?



Kateri so že vzpostavljeni javni ukrepi socialne politike za podeželje in kateri so primeri ukrepov
lokalnih deležnikov, ki obravnavajo socialne potrebe podeželskega prebivalstva?



Katere javne ukrepe te mreže priporočajo za izvajanje na lokalni in nacionalni ravni? Kako lahko
slovenska vlada in EU podpreta te posege?



Katere so vrzeli v znanju in kakšni raziskovalni projekti so potrebni, da bi lahko izboljšali javne
politike, ki urejajo socialna vprašanja na slovenskem podeželju?

Odgovore smo iskali s pomočjo razprave s predstavniki štirih izbranih družbenih mrež. Na sestanku VDS
SVARUN (junij 2022) so bile izbrane naslednje organizacije:


Zveza kmetic Slovenije, ki se ukvarja s vprašanji podeželskih žensk.



Zveza slovenske podeželske mladine, ki zastopa interese mladih v kmetijstvu in na podeželju.



Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki vključuje predstavnike Lokalnih akcijskih skupin
in druge zainteresirane institucije, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja.
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Karitas kot ena od osrednjih humanitarnih organizacij v državi.

Vse izbrane mreže izvajajo številne in obsežne aktivnosti, iščejo pa tudi nove smeri delovanja, tudi na
področju socialnih vprašanj (Karitas to seveda predstavlja ključno aktivnost). Ob izbranih mrežah so na
podeželju zelo dejavne tudi številne druge humanitarne in prostovoljske organizacije, kot sta Rdeči križ,
Gasilska zveza Slovenije in druge nevladne organizacije. Ne glede na njihov velik pomen in doprinos h
kakovosti življenja na slovenskem podeželju pa ocenjujemo, da izbrane organizacije celovito pokrivajo
spekter potencialnih socialnih vprašanj in omogočajo pridobitev dejstev in razlag, ki zadostujejo za pripravo
vsebinskih stališč.
Stališča so nastajala postopno po naslednjih fazah:
1.

Na osnovi gradiva, pripravljenega s strani EU mreže SHERPA, je bilo pripravljeno diskusijsko gradivo
za Slovenijo, ki vključuje pregled literature in odpira vprašanja za nadaljnjo analizo, relevantna za
slovenski prostor (april-maj 2022).

2.

Opredelitev pristopa na osnovi diskusijskega gradiva, izbira družbenih mrež in oblikovanje
vprašalnika za razprave s predstavniki družbenih mrež (maj-junij 2022; ključni mejnik je bil sestanek
VDS SVARUN 2. 6. 2022).

3.

Izvedba poglobljenih intervjujev s predstavniki mrež (3 ZSPM, 5 ZKS, 2 DRSP, 3 Karitas, v obdobju
junij-julij 2022, posamezni intervju je trajal 2-3 ure). Zapis osnutka stališč (julij-avgust 2022).

4.

Preveritev stališč na delavnici na posebnem dogodku v obliki delavnice v širšem krogu deležnikov v
okviru mednarodnega agroživilskega sejma AGRA (22. 8. 2022), dopolnitev, sprejem in diseminacija
stališč (september 2022).

Stališča pričenjamo s predstavitvijo izhodišč, ki izhajajo iz znanstvene in strokovne literature. Nadaljujemo
jih s predstavitvijo rezultatov, ki jih delimo v tri dele. V prvem predstavljamo posamezne mreže in poskušamo
orisati ključna socialna vprašanja slovenskega podeželja, v drugem razpravljamo o javnih politikah na
področju podpore družbenim mrežam in socialnim vprašanjem, v tretjem pa poskušamo razviti priporočila za
izboljšanje javnih politik in izpolnitev raziskovalnih vrzeli na področju socialnih vprašanj na podeželju.
Sklenemo z zaključki.
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2. Družbene mreže in socialna vprašanja na podeželju –
izhodišča
2.1. Družbene mreže na podeželju
Zanimanje za preučevanje socialnega kapitala, opredeljenega kot kombinacija družbenih omrežij in zaupanja
v medosebnih odnosih, je med raziskovalci v Sloveniji precejšnje. Po podatkih nacionalnega knjižničnega
informacijskega sistema Cobiss je bilo v zadnjih 30 letih v Sloveniji na temo socialnega kapitala, odkar je ta
pojav pridobil mednarodni pomen, objavljenih 284 objav. Med znanstvenimi disciplinami, ki se ukvarjajo s to
temo, izrazito prevladuje sociologija; sledijo ekonomija, pedagogika, ekonomska politika in ekonomski sistemi
ter druge vede. Pri obravnavi socialnega kapitala v povezavi s podeželjem pa so podatki o številu znanstvenih
publikacij bistveno bolj skromni – le 10 objav v obdobju 2007-2022. V nadaljevanju povzemamo njihove
glavne ugotovitve, ob njih pa upoštevamo tudi nekatere študijske izdelke (magistrska dela), v zvezi s presojo
dveh vprašanj: i. kakšno je stanje socialnega kapitala in njegovih različnih oblik na slovenskem podeželju, ii.
kateri dejavniki spodbujajo njegove zaloge in kateri jih zavirajo?
Analiza podatkov raziskave Slovensko javno mnenje 2013 (Rebernak 2016), ki je zajela reprezentativen
vzorec anketirancev iz mestnih, primestnih in podeželskih območij, kaže na nizko raven socialnega kapitala
v vaških skupnostih. Zaloge socialnega kapitala so na podeželju v primerjavi z mestnimi območji v povprečju
nižje z vidika splošnega zaupanja (zaupanje v druge ljudi, njihovo poštenost, potreba po previdnosti v odnosih
z drugimi), kot tudi z vidika zaupanja v institucije (cerkev, mediji, politične stranke, državni organi, pravni
sistem, vojska, policija, banke, humanitarne organizacije, institucije EU), pri čemer anketiranci iz obeh skupin
izražajo vrednosti zaupanja pod normativnim povprečjem (tj. nizko zaupanje). Večje zaloge socialnega
kapitala na podeželju v primerjavi z mestnimi območji pa so se pokazale z vidika družbenih omrežij: v
pripadnosti različnim organizacijam, zlasti društvom, v katerih so prebivalci podeželja bolj dejavni.
Povezavo med zalogami socialnega kapitala in delovanjem društev (število društev na območju, število
prebivalcev, ki so člani društev, sodelovanje med društvi, finančna podpora občin društvom) potrjujejo tudi
podrobnejše študije podeželskih območij, bodisi primerjalno (Potočnik Slavič 2009, 2018) bodisi osredotočene
na posamezna območja (Podmenik 2014; Vidmar 2019). Navedene raziskave potrjujejo pomen društev kot
generatorja in kazalnika zaloge socialnega kapitala na podeželju, ki se mu pripisuje moč spodbujanja
(neo)endogenega razvoja podeželja, hkrati pa osvetljujejo tudi razlike v družbeni angažiranosti prebivalstva
na posameznih podeželskih območjih, ki so precejšnje. Te so najpogosteje povezane z geografskimi in
zgodovinskimi dejavniki, političnimi spremembami, pomanjkanjem gospodarskega kapitala, bližino meja in
demografskim praznjenjem.
Raziskave o socialnem kapitalu na podeželju v Sloveniji razlikujejo tudi med veznim, premostitvenim in
povezovalnim socialnim kapitalom ter opozarjajo na učinke neuravnoteženega pojavljanja teh različnih vrst
kapitala na razvoj podeželja. Kot je pokazala študija potencialov razvoja podeželskega turizma v treh vaseh
v Občini Cerkno (Mavri in Černič Istenič 2014), za zagon in razmah takih dejavnosti ne zadošča le vezivni
socialni kapital, ki ga je na opazovanem območju v obilju, temveč je treba razvijati tudi povezave z akterji
zunaj lokalnih skupnosti. Projekti, namenjeni ohranjanju in razvijanju naravnih in kulturnih znamenitosti, od
katerih je odvisen podeželski turizem, so namreč strokovno in finančno zahtevni do te mere, da jih lokalne
skupnosti same niso sposobne izpeljati. Zato je nujno regionalno mreženje in sodelovanje z vladnimi in
strokovnimi institucijami, pri čemer je pričakovano tudi delovanje občin in razvojnih agencij. Podobne
poudarke sporoča tudi raziskava Rodelove in Šmidove (2007) o izkušnjah pri ustanavljanju Krajinskega parka
Goričko. Pokazala je, da družbena omrežja in medsebojno povezovanje akterjev preko lokalnih in državnih
meja spodbujajo proces socialnega učenja, distribucijo znanja in idej ter dvig podjetniške kulture, ki so
bistveni za pomembnejše gospodarske premike na podeželju.
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Raziskave s področja pedagogike in andragogike (Močnik 2009, Mermolja 2012, Del Gobbo in Bogataj 2014)
potrjujejo pomen neformalnega izobraževanja, zlasti študijskih krožkov, ki imajo na slovenskem podeželju
tradicijo, za širjenje družbenih mrež in krepitev premostitvenega in povezovalnega socialnega kapitala.
Načela programa LEADER vključujejo spodbujanje ustvarjanja različnih vrst socialnega kapitala, z namenom
opolnomočenja lokalnega prebivalstva, zlasti na stagnirajočih in strukturno šibkih podeželskih območjih, za
izvajanje razvojnih projektov na različnih področjih podeželskega gospodarstva in posledično za izboljšanje
kakovosti življenja. Raziskave v Sloveniji poročajo (Potočnik Slavič 2022, Černič Istenič in Erhart 2021, Vidmar
2019), da je ta program dobra podlaga za mreženje in krepitev socialnega kapitala – zaupanja in socialnega
učenja – z ustvarjanjem pogojev, torej infrastrukture, kot so prostori za srečevanja in dejavnosti, ki
omogočajo nova partnerstva, izmenjavo idej in izvajanje skupnih projektov. Vendar pa poudarjajo tudi, da
je za dejansko opolnomočenje lokalnega prebivalstva poleg zalog socialnega kapitala nujno poskrbeti tudi za
institucionalno, administrativno in finančno zmogljivost podeželskih območij ter za znanstveno kritično
refleksijo doseženega. Pri tem majhno število identificiranih znanstvenih objav, še posebej v zadnjih letih,
kliče po bolj poglobljenem preučevanju spodbud in ovir za kopičenje socialnega kapitala kot pogoja za dobre
odnose na podeželju v Sloveniji (Podmenik 2012, Perpar in drugi 2013, Logar 2020). Na nacionalni ravni smo
priča pomembnim spremembam v podpornih mrežah prebivalstva – gospodarska recesija in staranje
prebivalstva sta povečala delež prebivalstva brez zadostne podpore iz formalnih in neformalnih virov (Iglič
2019), novejših analiz stanja na podeželju, zlasti v odročnih krajih, pa v zvezi s tem ni.

2.2. Socialna vprašanja na podeželju
Poleg koncepta socialnega kapitala so se v sociologiji in širšem družboslovju izoblikovali še drugi koncepti, s
pomočjo katerih je moč preučiti, kako in v kolikšni meri okolje tako fizično-prostorsko kot družbeno
vplivata na življenjske možnosti in izide ljudi. Med njimi je še posebej uveljavljen koncept kakovosti
življenja1 in socialne blaginje, ki se navezujeta na pojma socialnega kapitala in socialne izključenosti2
oz. prikrajšanosti (Fahey in sod. 2004). Z operacionalizacijo teh konceptov je mogoče opredeliti socialno
prikrajšane/izključene posameznike in skupine, pri čemer se upoštevajo objektivni in subjektivni vidiki
njihovega življenja v različnih družbenih kontekstih.
Prvo evropsko raziskavo o kakovosti življenja (EQLS), ki se je osredotočila na primerjavo med mestnimi in
podeželskimi območji, je leta 2003 izvedla Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v
28 državah, tudi v Sloveniji (Pichler in sod. 2006). Vsebinsko je zajela šest področij: zaposlitev, ekonomski
viri, družina in gospodinjstvo, življenje v skupnosti in družbena udeležba, zdravje in zdravstveno varstvo ter
znanje, izobraževanje in usposabljanje. Na splošno so rezultati prve (2003), druge (2007) in tretje (2012)
meritve (Shucksmith in sod. 2009; Eurofound 2014) pokazali, da so razlike med mesti in podeželjem na vseh
teh področjih v bogatejših evropskih državah (vključno s Slovenijo) majhne, medtem ko so v ekonomsko
revnejših državah, kot so npr. Bolgarija, Romunija in Turčija, bolj izrazite. Vendar pa je primerjava med
mestnimi in podeželskimi območji znotraj posameznih držav po posameznih indikatorjih pokazala kompleksne
vzorce; v različnih državah so se po izbranih indikatorjih bolje izkazala urbana območja, v drugih državah
1

Koncept kakovosti življenja ima tri glavne značilnosti. Osredotoča se na življenjske situacije posameznikov in njihove
zaznave (mikrokoncept); je večdimenzionalen in zajema več življenjskih področij in njihovo medsebojno vplivanje;
združuje objektivne informacije o življenjskih pogojih s subjektivnimi pogledi in stališči, da bi zagotovili sliko splošne
blaginje v družbi (Fahey in sod. 2004; povzeto po Shucksmith in sod. (2009)).
2
Izraz se na splošno uporablja za označevanje procesov in situacij izključevanja posameznikov in skupin iz priložnosti,
ugodnosti in pravic (socialnih, ekonomskih, političnih), ki so običajno na voljo in se pričakujejo v t.i. zahodni družbi. Poj em
socialne izključenosti je bistveno povezan s svoji nasprotjem – socialno vključenostjo ali vključevanjem v družbo prek
sodelovanja v socialnem, gospodarskem in političnem sistemu, v pomembnih virih in institucijah (Trbanc 1996). Je
večdimenzionalen koncept, širši od pojma revščine, upošteva izključenost iz delovnega življenja – brezposelnost;
izključenost iz potrošniške družbe – klasična revščina; izključenost iz družbe (pomanjkanje socialnih stikov) – osamljenost
in izključenost od mehanizmov moči in vpliva – kulturna marginalizacija (Cvahte 2004).
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bolje ruralna območja in obratno. Slovenija se je uvrstila v skupino z mešanim vzorcem; analiza za Slovenijo
je pokazala, da so podeželska območja slabša od mestnih glede zmožnosti pokrivanja mesečnih življenjskih
stroškov, socialne izključenosti, tveganja slabega duševnega zdravja in splošnega nezadovoljstva z
življenjem, vendar boljša glede materialne prikrajšanosti (posedovanje oz. pomanjkanje trajnih življenjskih
dobrin) in nezadovoljstva z nastanitvijo. Ob tem ni bilo opaziti razlik glede zaupanja v lokalno vlado in zdravja.
Kompleksnost merjenja družbenega položaja posameznikov in skupin v prostorskem kontekstu potrjujejo
tudi druge raziskave, opravljene v Sloveniji. Verlič-Dekleva (1986) je na podlagi podatkov iz raziskave
»Kvaliteta življenja v Sloveniji 1984« še za časa prejšnjega družbeno-političnega sistema ugotovila, da je za
slovensko podeželje značilna materialna pavperizacija (siromaštvo) in družbena
marginalizacija (neaktivnost) prebivalstva, ki pa nista za vse skupine enaki. Tradicionalnih socialnih
razlik, ki bi izhajale le iz značaja kraja bivanja, ni več, temveč gre za posledico koncentracije določenih
socialnih skupin v določenem okolju: »Reveži niso reveži, ker živijo na podeželju, ampak, ker so slabo plačani
in ker imajo majhno družbeno moč« (ibid 103). Velik delež nižjih in neaktivnih družbeno-ekonomskih skupin
prebivalcev se koncentrira na podeželju, a je v manjši meri deležen dobrin splošnega družbenega standarda,
h kateremu prispeva svoj delež. Po tej raziskavi je posebnost slovenskega podeželja tudi ta, da ima
podreprezentirano starostno skupino od 22 do 44 let, to je najaktivnejši del prebivalstva, ki je
dohodkovno najsposobnejši in dejaven ter družbeno integriran, medtem ko prevladujejo starejše
starostne skupine, zlasti stari 65 let in več. Problem pa ni le starost, temveč tudi socialna sestava
prebivalstva: večina jih dela v fizično zahtevnih, napornih poklicih in nima časa in energije za družbeno
udejstvovanje, ker so izčrpani od napornega dela. Z nižjo izobrazbeno ravnjo, značilno za slovensko
podeželje, so povezane tudi manjša avtonomija pri delu, manjše možnosti napredovanja in slabša politična
ter družbena integriranost. Ob tem pa je večji delež prebivalcev podeželja veren kot v mestnih območjih.
Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani družbenega okolja.
Človeku odvzema temeljne pravice in veže nase revščino, prikrajšanost in nestrpnost (Hvalič Touzery 2010).
Temelji lahko na rasi, etničnosti, jeziku, kulturi, religiji, spolu, starosti, socialnem razredu, ekonomskem ali
zdravstvenem stanju. Kot kažejo raziskovanja, pa je povezana tudi s tem, kje posameznik živi in dela. Trbanc
(1996) je na podlagi zapovrstne raziskave Kakovost življenja v Sloveniji 1994: "Retrospektivna študija 19741994" opredelila profil socialno izključene osebe v Sloveniji: to je starejša, slabo izobražena oseba, ki
živi v manjšem kraju (vasi), sama ali v razširjeni družini, bodisi (najpogosteje) živi in dela na kmetiji bodisi
je brezposelna ali občasno opravlja dela za plačilo ali pa le gospodinji. V reprezentativnem vzorcu populacije
je bilo zabeleženih 38,4 % takih oseb. Socialna izključenost je torej v Sloveniji bolj nakopičena v
podeželskih kot v urbanih območjih.
Raziskave s področja ruralne sociologije so opozorile na specifične kazalnike kmečke oz. podeželske socialne
izključenosti in revščine (Barbič 2005: 59):


Poraba denarja in vlaganje v nematerialni standard (izobraževanje, kultura, šport, počitnice in
razvedrilo) sta kljub morebitnim prihrankom majhna.



Kmetije, na katerih živijo le starejši ljudje in so brez naslednika, so kot gospodarske enote
neperspektivne, zato je pričakovati zniževanje življenjske ravni tistih, ki na njih živijo.



Neperspektivne so tudi kmetije, katerih nasledniki/naslednice ne dobijo partnerice/partnerja, da bi
si ustvarili družino, ki je bistvenega pomena za obstoj in napredek kmetije. Osamljenost,
alkoholizem, depresivnost so neogibni spremljevalci samskih kmetov/kmetic.



Bolezen oz. odsotnost nege starejših bolnih kmetov in kmetic te neredko odrine na samo družbeno
obrobje, celo na sam prag preživetja.



Težek dostop do naselij in/ali posameznih kmetij se kaže v slabi prometni in komunalni infrastrukturi.
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Pomanjkljiva zdravstvena, vzgojno-izobraževalna in kulturna infrastruktura sama po sebi postavlja
kmete in druge prebivalce podeželja vseh generacij v podrejen položaj v primerjavi s prebivalci
urbanih in pol-urbanih naselij.



Odsotnost ali omejene možnosti za družabno življenje posebej marginalizirajo mlade s podeželja, ki
nimajo možnosti za srečevanja z vrstniki/vrstnicami, in kmečke ženske, ki so po tradiciji zaprte v
družinski krog.

Študije s področja socialne antropologije, kot na primer kvalitativni del raziskave »Prepoznava in obravnava
žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti« (POND) (Knežević Hočevar 2016), razkrivajo
mentalni okvir razmišljanja in delovanja ljudi na slovenskem podeželju, ki krepi njihovo ranljivost,
socialno izključenost in zmanjšuje njihovo kakovost življenja. Na podlagi poglobljenih pogovorov z
zdravstvenim in strokovnim osebjem, ki se pri delu srečuje z žrtvami in povzročitelji nasilja, se razkrivajo
značilnosti podeželskosti: visoka stopnja tolerance do nasilja v družini (tako fizičnega kot psihičnega) ter
posledično šibko poročanje, ki imajo svoj vir v utrjenih diskurzih v zvezi s spolom ter konstrukcijah ženskosti
in moškosti, v katerih se izrazito odražajo patriarhalni vzorci moči in podrejenosti ter kultura sramu. Obenem
se žrtve nasilja v podeželskem okolju soočajo s pomanjkanjem pomoči strokovnih služb (centri za socialno
delo, zdravstvena služba, policija, sodstvo, izobraževalne ustanove), pa ne le zaradi geografske oddaljenosti,
temveč tudi zaradi pogoste situacije, da strokovnjaki praviloma poznajo tako žrtev kot povzročitelja nasilja v
družinah, kar jih omejuje v njihovem delovanju. Zaradi dejstva, da na podeželju živijo različne skupine ljudi,
takšne razlage po mnenju avtorice študije ni mogoče posplošiti na celotno podeželje, je pa lahko podlaga za
razlago tudi drugih socialnih problemov na podeželju, kot je revščina:
»Revščina je vse bolj prikrita. Na splošno ljudje iz drugih kulturnih območij veliko lažje zaprosijo za pomoč

in tudi manj skrivajo revščino. Medtem pa avtohtono slovensko prebivalstvo, še posebej v primestju in na
podeželju, revščino pogosto skriva in le težko poišče pomoč, še posebej če se je treba kakorkoli izpostaviti.
Revščina je v miselnosti velikokrat tudi znamenje nesposobnosti, razen če ne gre za očitno nesrečo.« (Jerebic
2008).
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SISTEM SOCIALNIH ZAVAROVANJ ZA KMETE V SLOVENIJI
V Sloveniji je lahko kot kmet zavarovan vsak, ki:
-

opravlja kmetijsko dejavnost (je član kmetije),

-

se ne šola in ni prejemnik starostne, predčasne, vdovske ali invalidske pokojnine,

-

je zdravstveno sposoben za opravljanje kmetijske dejavnosti (to dejstvo ugotovi služba
medicine dela na zahtevo kmeta vključitvijo v socialna zavarovanja) in

-

dohodek iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega družinskega člana znaša vsaj 4.894,06 eur
na leto.

Posameznik, ki ne dosega dohodkovnega cenzusa, se lahko kljub temu v socialna zavarovanja vključi
prostovoljno.
Osebe, ki so v socialna zavarovanja vključene na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki
zavarovanci), so zavarovane za starost in morebitno invalidnost, za pravice iz zdravstvenega
zavarovanja ter za pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo. Niso pa vključene v
zavarovanje za primer brezposelnosti, saj jim zakonodaja tega ne omogoča.
Obseg pravic kmečkih zavarovancev ni enak za vse, temveč je odvisen od načina in trenutka vključitve
v zavarovanje ter trajanja zavarovanja. Od načina vključitve so odvisne tudi zavarovalna osnova,
prispevna stopnja in končna višina prispevkov. Kmečki zavarovanci, ki so obvezno vključeni v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so upravičeni do vseh vrst pokojnin, pripadajo pa jim tudi vse
pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti (pravica do poklicne rehabilitacije, premestitve,
nadomestila za invalidnost itd.), letni dodatek in dodatek za pomoč in postrežbo. Obseg pravic za
prostovoljne zavarovance je odvisen od časa in obsega zavarovanja; zavarovanci za najožji obseg npr.
nimajo pravice do delne pokojnine in invalidnine in le izjemoma do dodatka za pomoč in postrežbo.
Razlike so tudi v obsegu pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, ne glede na način vključitve pa
vsem pripadajo pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo.
V zadnjem obdobju je bilo sprejetih nekaj novosti na področju pokojninskega zavarovanja. Predvsem
velja izpostaviti dvig najnižjih pokojnin za kmečke zavarovance, ki so pred spremembo znašale 270 EUR
ali manj; po novem jim pripada pokojnina vsaj v višini 409,70 eur. Zvišale so se tudi višine vdovskih in
družinskih pokojnin ter uredil dokup kmečkih let. Četudi gre pri tem za pozitivni premik, večina
upokojenih kmetov še vedno prejema pokojnino pod pragom revščine. Vendar je to širši problem, ki
poleg kmetov zajema tudi preostale upokojence.
V sistemu socialnih zavarovanj obstaja anomalija, in sicer prispevek, ki so ga dolžni plačevati nosilci
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki sicer niso zavarovani kot kmetje. Ti so samo iz naslova prispevkov
za zdravstveno zavarovanje letno obremenjeni že za skoraj 480,00 EUR; pretežni del tega zneska
(360,00 evrov) gre na račun prispevka, ki sicer ne prinaša pravic. Ker je višina prispevka nesorazmerna
dohodku, številne kmetije ne dosegajo letnega dohodka, s katerim bi pokrile obvezne prispevke in
stroške. Na KGZS že vse od uvedbe tega prispevka zaznavajo upadanje števila dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, predvsem tistih, ki sicer ne prinašajo visokih dobičkov, so pa po vsebini tradicionalne na
kmetijah in pomembne za obstoj kmetijstva v Sloveniji. Zlasti ta prispevek neugodno vpliva na
gospodarnost in razvoj manjših kmetij.
Vir: KGZS
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3. Rezultati analize in stališča
3.1. Potrebe in izzivi
3.1.1. Družbene mreže na podeželju – opis, organiziranost in poslanstvo
obravnavanih organizacij
Podeželske ženske – Zveza kmetic Slovenije
Zveza kmetic Slovenije, ki povezuje kmečke in podeželske ženske, je nastala leta 1995 z namenom
ozaveščanja o pravicah žensk. Članstvo, ki trenutno deluje v okviru 35 društev, šteje 3000 članic (upadlo s
približno 10.000 izpred desetletij). Njihove dejavnosti zajemajo različne družabne dogodke in tekmovanja,
izobraževanja in seminarje, ekskurzije in strokovna srečanja, prizadevajo pa si tudi za ohranjanje poseljenosti
podeželja in kulturne dediščine ter ozaveščanje o težavah, kot so nasilje, rak, psihične težave itd. Med njihove
osrednje dejavnosti sodi tudi zagovorništvo, s povezovanjem na državni in mednarodni ravni; tako je zveza
med drugim član slovenskega Zavezništva za kmetijstvo, leta 2021 ustanovljene neformalne povezave 14
slovenskih kmetijskih nevladnih organizacij, ki si prizadeva za boljši položaj kmetov v družbi. Krovne
organizacije kmečkih žensk na mednarodni ravni ni. Osrednje težave ZKS so njena neprofesionalna
(prostovoljna) organizacija, postopno staranje članstva in nezainteresiranost mlajših za aktivizem, kot tudi z
odmik od kmetijstva. Neprofesionalna struktura organizacije predstavlja oviro zlasti pri prijavljanju na razpise.

Podeželska mladina – Zveza slovenske podeželske mladine
Gre za krovno organizacijo 39 društev, ki povezuje 3000 članov. Ustanovljena je bila leta 1988 kot Zveza
slovenske kmečkem mladine (ZSKM), leta 1993 jo je nasledila Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM).
Smoter njenega nastanka je bil ustanoviti kmečko stanovsko organizacijo, ki bi povezovala kmete, mladino
in stroko. V okviru svoje dejavnosti organizirajo družabne dogodke, kot so kvizi, kmečke igre, mladinske
izmenjave, čedalje močnejšo vlogo pa imajo na področju zagovorništva in opolnomočenja kmetov;
organizirajo tudi praktična izobraževanja, ozaveščevalne kampanje in podobno. Odpirajo nove teme, kot je
nemoč podeželja, kjer izpostavljajo in iščejo rešitve za psiho-socialna vprašanja kmečkega, predvsem
mladega prebivalstva na podeželju. Njihovo delovanje je v zadnjih 10 letih postalo bolj sistematično,
strukturirano, fokusirano in strateško. Tako se zdaj deli na štiri osnovne stebre: mladi kmetje in kmetijska
politika, mladinska politika in razvoj podeželja, mladinsko delo in neformalno izobraževanje ter mednarodno
sodelovanje. Organizacija se vse bolj profesionalizira in raste preko projektov. Pred njimi je zato prenovitev
pravil finančnega poslovanja in sistematizacija delovnih mest. So aktiven člen Zavezništva za kmetijstvo,
Mladinskega sveta Slovenije (krovno nacionalno združenje mladinskih organizacij, ustanovljeno leta 1996)
na mednarodni ravni pa organizacij Rural youth Europe (RYE) in European Council of Young Farmers (CEJA)
in International Farm Youth Exchange (IFYE).

Povezovanje lokalnih deležnikov razvoja podeželja – Društvo za razvoj slovenskega
podeželja
Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je bilo ustanovljeno leta 2002 in torej letos praznuje 20letnico obstoja. Vključuje 33 od 37 LAS-ov in posamezne druge institucije ter posameznike (50 članov).
Opravlja vlogo povezovalca in središča za izmenjavo informacij ter povezuje in zagovarja lokalne akcijske
skupine (LAS) pred državo ter predstavlja njihove interese pri oblikovanju in izvedbi politike LEADER/CLLD.
Društvo deluje na 4 področjih: informiranje, usposabljanje in promocija; nacionalna info-točka za CLLD;
sodelovanje, zagovorništvo in mreženje na nacionalni ravni; mednarodno sodelovanje. V okviru teh funkcij
informira svoje člane o delovanju društva, ključnih dogodkih na področju CLLD in delovanju Mreže za
podeželje, organizira različne dogodke s področja razvoja podeželja (npr. srečanja LAS, med drugim soorganizira slovenske podeželske parlamente in sodeluje pri evropskih podeželskih parlamentih) in je član
mednarodnih združenj Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD), Evropska LEADER mreža za razvoj
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podeželja (ELARD) in PREPARE – partnerstvo za podeželsko Evropo. Njihova struktura je sicer
neprofesionalna, neposredno zaposlenih nimajo, vendar ima profesionalno delovanje (zaposleni preko LASov), po zmožnostih za upravno-administrativne zadeve uporabljajo zunanje izvajalce; soočajo se sicer s
pomanjkanjem finančnih sredstev za potrebe organizacije. Potrebe imajo po širjenju dejavnosti na različna
vprašanja razvoja podeželja, da ne postanejo samo predstavnik LAS-ov.

Humanitarne organizacije na podeželju – Karitas
Prva Caritas je bila ustanovljena leta 1897, sčasoma pa je prerasla v mednarodno mrežo, ki je bila uradno
priznana leta 1954. Misija Caritas sledi poslanstvu Katoliške cerkve služiti revnim in spodbujati dobrodelnost
in pravičnost po svetu (Caritas, 2022). Slovenska Karitas, ustanovljena leta 1990, je mreža, ki praviloma
temelji na prostorski mreži škofijske organizacije, pod katero delujejo prostovoljne organizacije na ravni
lokalnih župnij. Leta 1990 so bile ustanovljene tudi tri škofijske Karitas – Ljubljana, Koper in Maribor, kasneje
pa še Novo mesto (2006), Murska Sobota (2007) in Celje (2007). Do konca leta 2012 je bilo ustanovljenih
444 Župnijskih, Dekanijskih in Območnih Karitas. Za izvajanje specifičnih socialnih programov so bili
ustanovljeni tudi trije zavodi.

Slika 1: Shema delovanja Karitas. ŠKMS = Škofijska Karitas Murska Sobota. ŽK = Župnijska Karitas. Vir: Škofijska
Karitas Murska Sobota (http://www.karitasms.si/website-builder/o-nas)
Temelj delovanja Karitas je prostovoljno delo – leta 2012 je v župnijskih Karitas delovalo 9.413 stalnih
prostovoljcev (Karitas, 2022). V eni škofijski Karitas je lahko po 1000 in več prostovoljcev, vendar število
polagoma upada; na ravni manjših lokalnih skupin (župnijskih Karitas) na podeželju pa je lahko tudi 10 ali
manj prostovoljcev. Prevladujejo ženske, večinoma srednjih in starejših let, trudijo se za pomladitev, vendar
jih v splošnem ne skrbi pretirana izguba članstva.

3.1.2. Socialna vprašanja na podeželju – poudarki obravnavanih organizacij
Podeželske ženske – Zveza kmetic Slovenije
Žensko vprašanje je na podeželju, posebej na kmečkih gospodarstvih, še vedno zelo živo in pereče. Predvsem
kmečke žene si zaradi ohranitve tradicionalnih ekonomskih odnosov v kmečki družini (lastništvo in ekonomska
moč) ne morejo plačati socialnih zavarovanj, opravljajo neplačano delo in nimajo svojih dohodkov. Na
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manjših kmetijah se je običajno dodatno zaposlil moški, ženske pa so ostajale doma. Tudi ti vidiki prispevajo
k temu, da ženske nočejo več na kmetije, kar posledično prispeva k praznjenju podeželja.
Poleg tega izpostavljajo splošnejša vprašanja, kot so:


psihično in fizično nasilje, tudi v družinskem krogu in zlasti nad starejšimi,



revščina in prikrita revščina; nizke pokojnine,



psihični pritisk in slabi odnosi,



pomanjkanje socialnih storitev – varstva otrok, ustrezne skrbi za starejše, pomoči na domu (tudi
'prisilno' institucionaliziranje),



pomanjkanje infrastrukture – banke, pošte, podeželske šole, prostori za dogodke in izobraževanja,



problem priseljencev iz urbanih okolij in vikendašev, ki nimajo razumevanja do kmetijstva in so
pogosto nepripravljeni za dialog,



pomanjkanje solidarnosti; izpostavljajo, da je veliko škode naredila prepoved medsosedske pomoči,



odvisnosti, poleg alkohola med drugim tudi vse bolj od telefonov.

Podeželska mladina – Zveza slovenske podeželske mladine
Pomembno vprašanje, s katerim se ukvarjajo, je dostojno življenje kmetov. Odkupne cene ne pokrivajo
stroškov in tudi mladi prevzemniki (t.j. ukrep M6 v okviru Programa razvoja podeželja Skupne kmetijske
politike) kljub pridobljenim sredstvom hodijo v službe – ni dobrega podpornega mehanizma, kmetje ne
pridejo do znanja, kapitala in zemlje. Ni sistemsko urejenega informiranja in svetovanja na teh področjih.
Zato je ključna dejavnost ZSPM zagovorništvo in s tem dostop mladih kmetov do institucij.
Na področju razvoja podeželja je ključna bivanjska problematika (tudi infrastruktura) in šibek trg dela. Poleg
tega poudarjajo pomen odnosov, zlasti v povezavi z naslednjimi vprašanji:


vzajemno razumevanje generacij, sprememba prioritet, mentalni premiki tudi v smislu sprememb v
organizaciji dela in poslovanju po predaji kmetije,



ženske: vklenjenost v stereotipe in pomanjkanje soodločanja; le 20 % kmečkih žensk ima svoj TRR;
številne so brez zavarovanja in nekatere tudi zlorabljene,



neustrezna komunikacija in duševne stiske različnih generacijskih skupin na kmetijah,



vzajemni sosedski pritiski in šikaniranje, razslojenost in razdvojenost,



pomanjkanje razumevanja za značilnosti kmečkega prebivalstva zunaj kmetijstva, tudi npr. s strani
javnih sistemov, npr. zdravnikov, socialnih delavcev ipd.,



vprašanje sorojencev, ki posebej izstopa ob dedovanju.

Številna obravnavana vprašanja so v manjši ali večji meri povezana tudi z revščino in neustrezno ureditvijo
socialnih zavarovanj ter pokojnin, kar vse prizadene tako mlade kot stare; pogosta je prezadolženost (krediti)
ter življenje iz rok v usta, pomemben vidik pa je tudi revščina v socialnih vezeh – na podeželju je vse manj
kmetij in s tem tudi vzajemne pomoči.

Povezovanje lokalnih deležnikov razvoja podeželja – Društvo za razvoj slovenskega
podeželja (DRSP)
DRSP poroča, da ima v slovenski LEADER/CLLD precejšnje število projektov socialni značaj, ki je povezan z
blaženjem socialnih vprašanj širšega podeželskega prebivalstva. Koliko takih projektov je na posameznem
LAS območju, je v prvi vrsti odvisno od odnosa vodilnega partnerja, ki pokriva LAS, do tega vprašanja.
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Poudarjajo, da so izgube kakovosti življenja na podeželju pomembno odvisne tudi od ukinjanja nedonosne
infrastrukture – pošt (in poštarjev, ki lahko opravljajo tudi nezanemarljivo socialno funkcijo), bankomatov in
podobno, kar bi bilo razmeroma preprosto v kratkem času spremeniti. Nadalje vedno več težav in dilem vidijo
pri obravnavi predvsem mlajših skupin starejših, ki jih skušajo zajeti v okviru svojih projektov (animacija,
gibanje, mobilnost, dnevno bivanje, čuvanje otrok na poziv, …). Ta skupina izpada iz javne oskrbe, saj se
državna socialna oskrba preko domov za starejše občane zaradi pomanjkanja kapacitet ukvarja le z
najstarejšo populacijo, ne pa tudi z upokojenci, ki so še aktivni in predstavljajo velik neaktiviran socialni
kapital. Ti so tudi velik potencial za različne avtonomne in lokalno specifične projekte, ki se izvajajo v okviru
LEADER/CLLD politike.
Na socialnem področju različni LASi v Sloveniji največkrat delajo prav z ostarelimi in tudi mladimi, izvajalci
pa so pri tem različni zaposlitveni centri in društva, ki zajemajo posamezne skupine (npr. matere
samohranilke, zveze kmetic).
Tudi predstavniki DRSP izpostavljajo problem med urbanim in podeželskim ter odnos kmet-prišlek, v zvezi s
katerim bi lahko LASi pomagali pri vzajemnem razumevanju preko skupnih aktivnosti in s preprečevanjem
tvorjenja zaprtih skupin.

Humanitarne organizacije na podeželju – Karitas
Sogovorniki so izpostavili velik pomen skritih stisk ob nizkih pokojninah in nezaposlenosti, pa tudi
osamljenosti. Omenjajo primere, ko ljudje niso zmožni plačevati računov več let, nimajo zdravstvenega
zavarovanja in ne gredo k zdravniku. Povedali so, da je v splošnem mogoče reči, da odstotek ljudi v stiski
raste, predvsem pa prihajajo krize v valovih (npr. v času migracij zaradi vojn na Balkanu ali izgub delovnih
mest ob zaprtju večjih gospodarskih družb ali zaradi Covida). V primerih, ko ljudje ostajajo brez služb, v
družinah nastajajo napetosti, zlasti v medgeneracijskih gospodinjstvih, kjer lahko prihaja do kombinacij nizkih
(kmečkih, tovarniških) pokojnin in brezposelnosti, medsebojnih očitkov in potisnjenosti starejših na stran.
V kmetijstvu mladi odhajajo z nerentabilnih kmetij, starejši ostajajo sami; čedalje več je tudi primerov, ko
odrasli moški (40-50 let) živijo pri materah in niti ne iščejo dela. Razmeroma pogosta je odvisnost, zlasti od
alkohola, vendar ni vseprisotna. V smislu bistvenih razlik z mestom omenjajo, da v mestih ljudje hitreje
poiščejo pomoč pri plačilu položnic in hrani, medtem ko je na vasi nekaj več osebne zadržanosti do pomoči,
morda tudi socialnega pritiska, ki to preprečuje, po drugi strani pa tudi več solidarnosti. Poudariti velja, da
je na vasi bistveno večja informacijska vrzel; ljudje, potrebni pomoči, se ne znajdejo, ne znajo in ne zmorejo
pridobiti potrebnih informacij, kaj storiti v posameznih primerih, kako urediti stvari, ali priti do razpoložljive
podpore.
Ne glede na to, da imajo dober dostop do ljudi na terenu, so vedno takšni, do katerih ne morejo priti. Poseben
problem v nekaterih skupnostih predstavljajo Romi, s katerimi je komunikacija posebej težavna in zahteva
prilagojen pristop in sprotno učenje.
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3.2. Javne in zasebne podpore in aktivnosti
Preglednica 1 – Primeri akcij, ki so jih izvedli lokalni deležniki

Organizacija

Naslov akcije

Opis

Zveza kmetic Slovenije

Ženske – steber (tudi
moškega) zdravja

Zveza slovenske
podeželske mladine

neMOČ podeželja

Slovenska Karitas

MIND – Migracije.
Povezanost. Razvoj.

Društvo za razvoj
slovenskega podeželja

Odrasli nad 50 let kot
orodje za razvoj podeželja

Organizacija izobraževanj
in predavanj o zdravju in
medsebojnih odnosih,
med drugim o raku
prostate
Delavnice za ozaveščanje
o pomembnosti
duševnega zdravja in
opolnomočenje
deležnikov za
prepoznavanje duševnih
stisk ter spopadanje z
njimi
Ozaveščanje o razvojni
problematiki ter njenem
vplivu na pojav migracij
Sodelovanje v projektu in
organizacija seminarja v
Sloveniji na temo
izobraževanja odrasli z
namenom boljšega
izkoristka socialnega
kapitala starejših na
podeželju

Povezava

https://med.over.net/zenskev-boj-proti-moskemu-raku/

https://zspm.si/nemocpodezelja/

https://www.karitas.si/projektmind-migracije-povezanostrazvoj/

http://www.drustvopodezelje.si/capacities

3.2.1. Družbene mreže na podeželju
Podeželske ženske – Zveza kmetic Slovenije
Predstavnice organizacije sodelujejo v Svetu za kmetijstvo, kot tudi v posebnem Svetu za ženske na
podeželju, posvetovalnih telesih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Od ministrstva
prejemajo tudi nekaj sredstev. Pri tem pogrešajo več sodelovanja med državnim socialnim sistemom in
nevladnimi organizacijami, več razumevanja kmetijske dejavnosti v okviru sistema socialnega varstva ter
medresorsko sodelovanje. Močnega medinstitucionalnega sodelovanja ni, nekatera društva pa se dobro
povezujejo z lokalnimi skupnostmi (občinami). Pogovarjajo se tudi s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
(KGZS) in so dobro povezane v okviru neformalnih mrež, npr. Zavezništva za kmetijstvo.
Same skušajo ozaveščati o problemih podeželskih žensk, pa tudi o širših vprašanjih, z zagovorništvom,
organiziranjem in udeleževanjem različnih predavanj, seminarjev, delavnic in ekskurzij, v preteklosti so se
izvedla tudi anketiranja in imajo svoj SOS telefon; vendar nimajo lastnih strokovnjakov in profesionalne
organiziranosti, zato je velika težava pomanjkanje sistemskega vira financiranja; v projektih so partnerji,
nimajo pa kapacitet za samostojno prijavljanje.

Podeželska mladina – Zveza slovenske podeželske mladine
ZSPM ima zastopstvo v okviru Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije (posvetovalni organ
resornega ministrstva, ki ima pomembno usklajevalno vlogo pri kmetijski politiki), tesno pa sodeluje tudi s
KGZS in v okviru nje z Javno kmetijsko svetovalno službo (JSKS), s katero organizirano sodeluje pri različnih
aktivnostih. Sodeluje tudi z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) v smislu zbliževanja
odnosov med institucijami. Stalno financiranje prejema od MKGP in Urada RS za mladino. Intervjuvanci pa s
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strani države pogrešajo bolj spoštljiv in tvoren odnos, vključno s prelivanjem izrečenih besed o pomenu
mladih ter različnih obljub v konkretna dejanja in ukrepe, ter razmišljanje izven okvirov prestolnice.
Kot svojo glavno prednost vidijo, da imajo spoštovanja vredno (znatno) kritično maso in medijsko prisotnost,
kakovosten program (vedo, kam želijo), obenem pa njihovo članstvo zaradi močne zagovorniške funkcije vidi
tudi korist zase in za posamezna društva. Veliko delajo na ozaveščanju otrok v šolah, velik del članstva je
mlajšega (15-25 let) in za njih organizirajo različne igre in ekskurzije, za tiste po 25. letu, ki prevzemajo
kmetije in se začenjajo zanimati za kmetijsko politiko, pa nudijo tovrstno podporo. Ko so prevzeli aktivnosti
zastopanja aktivnosti v povezavi z mladimi kmeti, so pridobili tudi precejšnje število mladih, ki sicer niso člani
organizacije, jemljejo pa ZSPM kot svojo zagovorniško organizacijo. To je razširilo nabor vprašanj, s katerimi
se mreža ukvarja, obenem pa jim je tak pristop okrepil kompetence in javni ugled. Z vzpostavljanjem
komunikacije z ne-kmeti (prišleki) uspevajo tudi blažiti konflikte.
Pomembnejša kot nadaljnja širitev aktivnosti se jim trenutno zdi konsolidacija trenutnega obsega delovanja
in nadaljnja profesionalizacija. Kažejo se pozitivni rezultati strateškega premisleka izpred let (priprava
programa leta 2020, ko so si začrtali delo za naprej in ga strukturirali po področjih) in potem strateškega
delovanja pri oblikovanju struktur in procesov delovanja. Po strateškosti svojega delovanja so dober zgled
ostalim, saj ugotavljajo, da je za delovanje organizacije nujno skupno in zavezujoče strateško načrtovanje,
ki se v praksi odraža tudi v rednih delovnih sestankih, kjer rešujejo odprta vprašanja.

Povezovanje lokalnih deležnikov razvoja podeželja – Društvo za razvoj slovenskega
podeželja
Delovanje samega DRSP je v veliki meri odvisno od projektov. Ni stalnega vira, na podlagi katerega bi lahko
širili dejavnost. Mreža za podeželje na MKGP bi lahko bila kot v nekaterih drugih članicah EU prepuščena
zunanjim izvajalcem, kar bi ji omogočilo, da bi bila bolj vsebinska in vpeta v delo organizacij na podeželju.
Predstavniki društva so izpostavili širši okvir delovanja LEADER/CLLD politike, saj je to prvenstvena naloga
DRSP. Sodelujejo z MKGP in od njega tudi prejemajo nekaj virov za organizacijo (čedalje manj). Pri tem
ugotavljajo, da je širša in celovitejša politika razvoja podeželja še zmeraj v preveliki meri pastorek kmetijske
politike in je med prioritetami resornega ministrstva vedno na zadnjem mestu; področje je obravnavano
zaradi 'prisile' od zgoraj (z ravni EU), pri čemer je to do določene mere odvisno od vsakokratne vlade. Ta
podrejenost se odraža na nizkem deležu sredstev za LEADER/CLLD politiko in tudi izgubljanju že dogovorjenih
sredstev, ko prihaja do soočenja z deležniki kmetijske politike.
Poleg MKGP obstaja dobro sodelovanje s skupnostjo občin (ki pa po drugi strani posegajo po sredstvih za
CLLD za izvajanje infrastrukturnih projektov) ter po potrebi z drugimi resorji (Ministrstvo za gospodarstvo,
tehnologijo in razvoj – MGRT in Služba za regionalni razvoj in kohezijo – SVRK). Evropski socialni sklad (ESS)
in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) bi morala vstopiti v sistem CLLD. Težava, ki se
pojavlja na ravni države, je šibko medresorsko usklajevanje in negativni kompetenčni spori ('prelaganje
odgovornosti' z ministrstva na ministrstvo), kar je povezano tudi z neustreznimi kompetencami in
podatkovnimi podlagami administrativnega aparata (pomanjkanje ustreznih ukrepov, indikatorjev itd.).
Ključna težava pri oblikovanju širšega koncepta politike razvoja podeželja je poleg ozkega sektorskega
pristopa tudi centralizacija politike. Na socialnem področju je to vidno v tem, da zaradi tega na obrobju
posamezniki in cele skupine izpadejo iz socialne mreže in ostanejo brez osnovnih storitev, povezano pa je
tudi s pomanjkanjem vizije in strukture na nacionalni ravni. Pomemben del projektov LAS ima socialno noto
(200 skupaj!); v vseh 37 strategijah so zapisani tudi socialni cilji. Veliko se dela z mladimi in ostarelimi. Žal
veliko projektov po koncu financiranja LEADER/CLLD ukrepa usahne, ker jih javni sistem ne prevzame. Bi pa
bilo socialnih projektov še več, vendar so društva, ki zastopajo različne socialne skupine, slabo kadrovsko
opremljena. V prihodnje je mogoče pričakovati, da bo zaradi večje administrativne zahtevnosti in potrebe po
predhodnem financiranju projektnih aktivnosti odpadlo precej društev, ki danes izvajajo dobre socialne
projektu na podeželju.
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Humanitarne organizacije na podeželju – Karitas
Karitas je organizacijsko in finančno izjemno dobro organizirana mreža na podeželju. Predstavniki so
izpostavili svoje aktivnosti in izkušnje ter posebej vidike sodelovanja z javnimi organizacijami na socialnem
in humanitarnem področju.
Mreža Karitas opravlja zelo različne in lokalno specifične aktivnosti neposredne pomoči, prilagojene
obsežnosti problemov in potrebam ljudi v stiski, kot so plačilo denarnih izdatkov (npr. ogrevanje, elektrika,
zdravstveno zavarovanje), pomoč v hrani (razdeljevanje, ljudska kuhinja), učna pomoč, obiskovanje in
pogovor z onemoglimi in ostarelimi (blaženje osamljenosti), psihološka in čustvena podpora, oskrba s
prenočišči, oblačili in obutvijo, izposoja invalidskih pripomočkov in nudenje podpornih storitev (pravna,
zdravstvena pomoč, logoped). Organizirajo tudi izobraževanja, npr. usposabljanja za pomoč na domu in za
delo s skupinami. Ob izjemnih dogodkih (migranti, Covid, ukrajinska kriza) imajo veliko sposobnost
obsežnega angažiranja, občasno jim pomagajo tudi skavti, včasih pa tudi učiteljice iz osnovnih šol in učenci
v okviru izbirnih šolskih vsebin. Do ljudi pridejo na različne načine; izpostavili so informacije patronažnih
sester, ki v Sloveniji dostopajo do posameznikov s potrebami zdravstvene oskrbe in imajo ob tem tudi dober
uvid v stanje na terenu.
Sogovorniki poudarjajo pomen vizije in ideje o tem, kaj bodo zaposleni in prostovoljci počeli, za nadaljevanje
dobrega delovanja organizacije. Zlasti to velja za mlade, ki so projektno naravnani. Za mlade imajo tudi
Mlado Karitas, programe za letovanje in 16 medgeneracijskih skupin.
V smislu sodelovanja z javnimi institucijami so sogovorniki omenjali prejemanje hrane za razdeljevanje od
Evropske unije ter solidno sodelovanje s centri za socialno delo, kjer pa je možnost izmenjave informacij
omejena tako zaradi zaupnosti osebnih podatkov kot zaradi pridobivanja zaupanja in osebnosti odnosov z
uporabniki pomoči. Razmeroma dobro sodelujejo tudi s šolami. Financirajo pa se predvsem s prostovoljnimi
prispevki in internimi viri, do javnih virov imajo težji dostop (nenazadnje nosijo stigmo verske organizacije,
četudi pomagajo vsem, ne le vernikom), med drugim zato, ker niso sistemsko uvrščeni. Želijo si dodatnih
javnih projektov, saj bi z dodatno javno podporo lahko naredili več. Širijo dejavnost na storitve individualne
pravne, socialne in zdravstvene podpore, a za to ni sistematičnih javnih virov in večina aktivnosti ostane na
ravni prostovoljstva.

3.2.2. Socialna vprašanja na podeželju
Socio-ekonomski in kulturni odnosi na podeželju se pospešeno spreminjajo. Spreminjajo se
tradicionalna razmerja in družbene vloge družinskih članov, mladih in starejših. Na večini kmečkih
gospodarstev kmetijstvo ni zadosten vir za preživetje, drugih virov preživetja pa predvsem v odročnejših
delih podeželja ni veliko. Pokojnine so pogosto nizke (posebej nizke so pri kmečkem prebivalstvu) in ljudje
so (tudi čustveno) obremenjeni z nepremičnino, katere lastništvo pa jih omejuje pri pridobivanju socialnih
pomoči; pogosto tudi nimajo informacij, ne vedo, kam se obrniti, ali pa tega ne želijo. Veriga
socialnih stisk ima tako praviloma izvor v materialnih stiskah, ki se jim lahko pridružujejo drugi
negativni pojavi. Zlasti so tukaj izpostavljeni starejši, pa tudi ženske; mladi v veliki meri odhajajo in
kdor ostane, se pogosto sooča z osamljenostjo in odvisnostjo. V nadaljevanju na kratko
izpostavljamo ključne sklope socialnih vprašanj slovenskega podeželja, kot smo jih lahko povzeli iz razgovorov
z udeleženci 4 predstavljenih podeželskih mrež in v okviru delavnic, opravljenih na sejmu AGRA.

Ekonomski položaj in revščina na podeželju
Veliko kmečkih gospodarstev, pa tudi drugih podeželskih gospodinjstev, ima šibek ekonomski položaj, ki
je praviloma vzrok za različne oblike socialnih vprašanj in stisk slovenskega podeželja. Na najbolj
izpostavljenih odročnejših delih podeželja lahko tudi deset in več odstotkov gospodinjstev uvrstimo v
kategorijo socialno izrazito ogroženih gospodinjstev (velja vsaj za področje severovzhodne in jugovzhodne
Slovenije, potrebne dodatne raziskave). Med njimi najdemo v ekstremih tudi takšna gospodinjstva, katerih
člani nimajo sredstev niti za plačilo zdravstvenega zavarovanja in elektrike in so zaradi nekaj neplačanih
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položnic soočena z visokimi zneski obresti in izvršbami. Pojav revščine na podeželju je tudi izrazito povezan
z izgubo delovnih mest (primeri propada večjih industrijskih podjetij v Pomurju). Količina humanitarne
pomoči, razdeljene v obliki hrane, se tako z leti povečuje.
Revščina na podeželju je pogosto skrita, saj je ljudem to težko priznati. Pri njenem odkrivanju imajo
pomembno vlogo humanitarne organizacije, otežuje pa ga izginjanje določenih javnih servisov, kot je pošta,
pri katerem je obstajala vsaj določena mera fizičnega stika.
Kakovost življenja predvsem v odročnejših delih podeželja je pomembno odvisna tudi od infrastrukture, kot
so trgovine, banke in šole. Njihov izostanek povečuje socialno stisko in osamljenost ter praznjenje teh
območij. Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje infrastrukture je bilo pomembno poudarjeno s strani
vseh sogovornikov, tako v okviru intervjujev kot v okviru delavnic.
Na področju kmetijstva se manj rentabilne, manjše kmetije, soočajo z začaranim krogom, ki je delno
posledica večnih cenovnih pritiskov po eni strani, po drugi pa več pozitivnih povratnih zank: kmetje, ki jim
po prenosu ni zagotovljena nikakršna pravica do lastnih sredstev (žepnine), kmetij ne
prenašajo na mlajše, in številne se zato ne razvijajo. Pogosto pa takšne kmetije tudi ne konkurirajo
(uspešno) na razpisih za investicijska sredstva zaradi velikega administrativnega bremena. Nesorazmerno
administrativno breme za kmete na splošno je bilo izpostavljeno tudi v zvezi s samim opravljanjem
dejavnosti in uveljavljanjem pravic iz socialnih zavarovanj. Prenose kmetij po mnenju nekaterih sogovornikov
zavirajo tudi posledice pridobitve sredstev v okviru tega ukrepa kmetijske politike, ki štejejo v cenzuse kot
povečanje premoženja in posledično zmanjšujejo upravičenost do ukrepov drugih (socialnih) politik. Ker gre
po njihovem videnju za osnovna sredstva za dejavnost, ne pa za povečanje premoženja, so predlagali
dodatne ugodnosti za mlade prevzemnike, kot so oprostitev plačila davkov, ugodnosti pri plačilu vrtca in
podobno.

Fizično in duševno zdravje, odvisnosti in nasilje
Na podeželju je običajen znatno slabši dostop do zdravstvenih in drugih storitev, vključno s
psihoterapevti. Obenem je informiranost o vidikih duševnega zdravja slabša, tema pa je še vedno
relativni tabu, zato si ljudje ne znajo poiskati pomoči in se ne pogovarjajo, temveč se zatekajo k
odvisnostim (alkohol, hrana, druge opojne substance), težave pa se odražajo tudi v različnih oblikah
psihičnega in celo fizičnega nasilja, ki je prisotno znotraj družin, tudi s posebno medspolno in
medgeneracijsko noto. Ustaljeni patriarhalni vzorci, v okviru katerih ima ena oseba glavno besedo, ostali
pa so prisiljeni slediti 'komandi', še vedno močno definirajo odnose na kmetijah, tudi (ali zlasti) ob prenosih
na mlade prevzemnike, ko prenosniki ne želijo ali ne zmorejo prenesti naprej tudi poslovnega odločanja oz.
ni mogoče vzpostaviti dialoga.
Pogosto je duševno stanje povezano z revščino in občutkom nemoči; več je bilo primerov samomorov
prezadolženih kmetov. Izvor težav je tudi tukaj lahko v medgeneracijskih konfliktih, včasih povezanih
tudi s primoženimi oz. priženjenimi člani kmetij, ki lahko s seboj prinesejo drugačne navade in poglede.
Močno poudarjen je bil vidik osamljenosti, zlasti med starejšimi, povezan z zapuščanjem podeželja oz.
opuščanjem kmetovanja zaradi nerentabilnosti. Izrazit socialni fenomen je tudi pojav samskih moških (včasih
tudi mlajši), ki živijo sami na kmetiji ali pa pri starših, običajno materah, z vsemi posledicami za kvaliteto
življenja in pojavom socialnih stisk, ki so lahko še izrazitejše po smrti mater, kadar ti moški niso sposobni
dostojno skrbeti zase.

Posamezne družbene skupine

Ženske
Žensko vprašanje in vprašanje enakopravnosti spolov na podeželju, posebej na kmečkih gospodarstvih,
ostaja, je pogosto prikrito in le dobiva nove oblike. Javni sistemi tega vprašanja ne zaznavajo, oz. nimajo
neposrednih ukrepov, financ in kadrov za njegovo razreševanje. Ekonomska nemoč oz. odvisnost je zelo
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prisotna – večina kmečkih žena (80 % po oceni udeležencev) je brez svojega bančnega računa in lastnih
prihodkov, premoženja in prihrankov. Pomemben del jih je izločen iz pokojninskega sistema. Položaj v družini
je pogosto neenakopraven in podvržen družbenim stereotipom – le redko so nosilke kmetije ženske, saj
'ženska ni nekdo, ki dela na traktorju', obenem pa se na področju izobraževanja za kmetijski poklic dogaja
razmeroma močna feminizacija.
Nevidno delo žensk je še vedno močno prisotno, podcenjeno in samoumevno. Nekateri sogovorniki so kot
eno od potencialnih rešitev omenili predporočne in partnerske pogodbe oz. de-tabuizacijo te tematike.
Posebno občutljiva kategorija na podeželju so matere samohranilke s šoloobveznimi otroki.

Mladi
Kakovost življenja na podeželju marsikoga odvrača. Delovna mesta izven kmetijstva so na večini
podeželskih območij šibka – bodisi redka bodisi razmeroma slabo plačana. Šibek ekonomski položaj v
kmetijstvu (pretežno male in srednje kmetije) vodi v stisko. Po drugi strani številni mladi čakajo na prevzem
kmetije, v vmesnem času pa nimajo pravic soodločanja, ni dialoga; po prevzemu pa je zaradi sprememb
pogost medgeneracijski konflikt, ki jih obe skupini dojemata drugače. Težavo predstavljajo tudi neopredeljeni
odnosi med sorojenci, ki ne morejo vsi prevzeti kmetije, solidarnost med njimi pa se krha.

Starejši na podeželju
Ta skupina je posebej deprivilegirana in pri njih je odrinjenost največja, socialna mreža
najšibkejša, osamljenost pa najmočnejša. Šibki pokojninski sistem ostarele kmete in nekatere
tovarniške delavce brez drugih dohodkov drži v revščini. Do določene starosti še gre, potem pa postanejo
breme za družine, ne morejo pa si privoščiti domov za ostarele. Nekateri svoj socialni položaj rešujejo s
predajo svojih nepremičnin občinam ali cerkvi, kar lahko sproža konflikte z drugimi deli družine, ki ne živijo
na kmečkem gospodarstvu, a se čutijo upravičene do nasledstva. Pogosto prenosniki po prenosu na kmetijo
ostanejo brez lastnih sredstev (v obliki pokojnine ali žepnine – rente).
Zapostavljenost izvira med drugim tudi iz digitalne nepismenosti in zato slabega dostopa do informacij.
Socialna dejavnost (npr. dnevno bivanje, obiski na domu, medgeneracijsko sodelovanje, digitalno
usposabljanje itd.) se vzpostavi preko različnih pobud in projektov (DRSP, Karitas), potem pa ni prenosa teh
projektov v javni sistem oz. za to manjka sredstev.

Sprememba socialne strukture vasi : »prišleki«
Različni priseljenci in vikendaši pogosto prihajajo v vrednostne (in praktične) konflikte s 'staroselci',
predvsem kmeti, pogosto zaradi trivialnih zadev, kot je smrad zaradi gnojišč, hrup zaradi nujnih kmečkih
opravil in podobno. Še zlasti so ti odnosi problematični, ko se priselijo (ali pridejo na deželo na počitek) urbani
prebivalci, ki imajo od novega okolja določena pričakovanja, niso pa pripravljeni na dialog ali kompromise.
Vsekakor je med temi skupinami premalo dialoga, ki pa se širi predvsem v razvitejšem delu podeželja, kjer
vasi spreminjajo demografsko strukturo. Zaradi naraščajočih pritiskov in družbenih zahtev so v okviru
delavnic nekateri udeleženci predlagali celo, da bi se pravico do kmetovanja vpisalo v Ustavo RS.

Romi
Romi so razmeroma posebna marginalna skupina, katerih pripadnike po eni strani prizadeja revščina in
so zato pogosto prosilci za pomoč, po drugi strani pa njene kulturne specifike (vsaj navidezno zavračanje
dominantnega vrednostnega sistema in družbenega ustroja) otežujejo ali onemogočajo integracijo v običajne
socialne sisteme; stopnja njihove integriranosti je sicer v različnih delih Slovenije različna.
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3.3. Priporočila
3.3.1. Priporočila za prihodnje javne politike za podeželje
Družbene mreže na podeželju
Vse štiri v tej analizi obravnavane organizacije so pripravljene in zmožne ob izdatnejši javni in projektni
podpori še močneje širiti dejavnost (to sicer vse skušajo početi, pri čemer še zlasti izstopa ZSPM, ki pospešeno
dela na funkcionalnem usposabljanju članov), vključno s prevzemom določenih javnih storitev (npr. pravne,
psihoterapevtske ali informacijske pomoči). Neizkoriščen potencial se kaže tudi pri organizaciji in nudenju
socialnih storitev. Številne dobre ideje ne pridejo do realizacije zaradi vse večje zahtevnosti pridobivanja
sredstev, potrebne profesionalizacije prijav, pa tudi izločanja nekaterih deležnikov. Pogosto je tudi, da tisti
projekti, ki so izvedeni in dokazano kakovostni in koristni za uporabnike, izzvenijo po prekinitvi financiranja,
če organizacije niso zmožne zagotoviti nadaljnjega delovanja.
Glede na to, da so med obravnavanimi organizacijami uspešnejše (v smislu naraščanja oz. padanja števila
članov, jasne vizije ter dolgoročnega preživetja) tiste, ki so vsaj delno profesionalizirane, je mogoče skleniti,
da je pomemben vidik njihovega obstoja zmožnost dostopanja do virov sredstev, bodisi v smislu stalnega
javnega financiranja bodisi v smislu javnih ali celo tržnih projektov. Morebitne podpore za njihovo delovanje
bi zato lahko bile v obliki podpore pri profesionalizaciji, prijavi projektov in poenostavitvi
administrativnih zahtev na razpisih.
Naslednji pomemben vidik je povezanost ne tako maloštevilnih organizacij, delujočih na tem področju, ki
sicer v zadnjem času narašča, ne obstaja pa nobena zares organizirana ali vsaj delno formalizirana oblika
stalnega sodelovanja, zaradi česar je sodelovanje prepuščeno iniciativi posameznikov. Ena možna rešitev bi
bili skupni sekretariati, ki bi pomagali koordinirati tako vsebinsko delo kot administracijo in komunikacijo z
vladnimi organi.
Podobno velja za javne sisteme, kjer vlada izrazito pomanjkanje medresorskega sodelovanja (primer
tega je tudi izključenost ESS iz CLLD) ob hkratni centralizaciji, zaradi katere je najbolj na udaru odročno
podeželje. Kljub številnim dobrim idejam in sodelovanju med prostovoljnimi (in drugimi) mrežami in javnim
sistemom socialni kapital podeželja zaradi pomanjkljivih pristopov javnega sistema ni ustrezno aktiviran.

Socialna vprašanja na podeželju
Slovenija ima urejen javni zdravstveni in pokojninski sistem ter sorazmerno široko paleto ukrepov socialne
politike. Z izjemo sistema kmečkega pokojninskega zavarovanja ni specifičnih ukrepov, namenjenih za
podeželsko prebivalstvo. Pričujoča raziskava nakazuje, da predvsem v odročnejših delih prihaja do pojavov
izrazitih socialnih stisk, ki jih zaradi specifičnosti, prostorske razpršenosti javni sistem socialne politike le
delno zasledi in rešuje. Kmetijska politika, ki skozi evropsko vizijo prisega na trajnost, socialne vidike le
obrobno naslavlja preko parcialnih projektov, ki jih najdemo predvsem v obliki LEADER/CLLD ukrepov. Slednji
prinašajo precej dobro prakso, ki pa po končanju projektov ne postane del javnega sistema. Rešitev vidimo
v vključitvi ESS v politiko LEADER/CLLD, kar bi omogočilo boljšo naslovitev rastočih (ali vsaj vse bolj
razkritih) socialnih problemov podeželja. Med predlogi na področju kmetijske politike, katerih izvedba ne bi
zahtevala velikih zakonodajnih posegov in tudi ne nesorazmernih stroškov, so tudi zagotovitev sredstev za
prenosnike kmetij, pretvorba ukrepa za mlade prevzemnike iz razpisnega v stalnega ter zmanjšanje
administrativnega bremena za upravičence. Na boljše odnose v družini ob prenosu kmetij na
prevzemnike bi bilo priporočljivo uvesti tudi dodatno svetovanje, v okviru katerega bi bilo predstavnikom
obeh generacij na kmetiji razloženo, kaj prenos pomeni z vidika odločanja in odnosov na kmetiji.
Razgovori s predstavniki uspešno delujočih družbenih mrež so jasno pokazali, da obstajajo pereča socialna
vprašanja slovenskega podeželja, ki zahtevajo temeljito prenovo socialne politike za podeželje, ki bo
upoštevala njegove specifike – torej v številnih primerih vezanost na kmetijstvo, lastništvo nad pogosto
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propadajočimi nepremičninami, slabši dostop do informacij, v povprečju starejše (in nižje izobraženo)
prebivalstvo ter manjša pripravljenost poiskati zunanjo pomoč. Ključni elementi:
a) Ureditev javnih socialnih podpor:


nadgradnja in izboljšanje pokojninskega sistema za kmečke zavarovance (vse, obvezna
vključitev tudi žensk)



posebne socialne podpore za revnejša kmečka gospodarstva (oz. prilagoditev splošnih, da
ustrezajo - pogosto namreč kmetije zaradi nepremičnega premoženja presegajo cenzuse za
pridobitev socialnih podpor)



štipendijske podpore za kmečko mladino (podobno kot pri gospodinjstvih na splošno: zaradi
nepremičnega premoženja presegajo cenzuse za štipendije)

b) Drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja na podeželju:


ohranitev oz. javna podpora osnovni življenjski infrastrukturi tam, kjer je trg ne zagotavlja
zaradi nerentabilnosti; ob tem tudi dodatna podpora povezovalnih, posebej kulturnih
aktivnosti na podeželju



zmanjševanje administrativnega bremena za kmete (in druge podeželane) pri uveljavljanju
pravic iz naslova kmetijske in drugih politik, kar posebej velja za ukrepe generacijske
prenove



posebni in dodatni ukrepi regionalne in socialne politike za odročnejše dele podeželja
(dodaten fokus in sredstva)

c) Podpore informiranju:


informacijske pisarne (info-točke) za pravno in socialno pomoč (vplesti v obstoječe mreže,
okrepiti nevladni sektor, …), SOS-telefoni in druge oblike nudenja pomoči v primeru
čustvenih in duševnih stisk



kampanje in skupine za dialog, de-tabuizacijo in destigmatizacijo socialnih vprašanj
(revščine, zdravstvenih in duševnih težav ter težav v odnosih in z odvisnostmi); vključevanje
teh tem v formalno izobraževanje, prilagojeno za različne skupine na podeželju

d) Institucionalne spremembe v socialni politiki do podeželja:


Evropski socialni sklad naj vstopi v LEADER/CLLD s širitvijo ukrepov in sredstev;



v okviru kmetijske politike bi bilo treba znatno okrepiti socialni steber, tako z vidika
namenjenih finančnih sredstev kot v smislu podatkovne in kadrovske podkovanosti
ustreznih institucij (npr. javne svetovalne službe); ob tem kaže jasno razmejiti med ukrepi
kmetijske politike in drugih (socialnih) politik.



dobri projekti, ki organizirajo socialne storitve, bi morali preiti v javni sistem nudenja teh
storitev (prispevek k deinstitucionalizaciji)



okrepitev medresorskega sodelovanja in ustanovitev medresorske delovne skupine za
socialna vprašanja na podeželju

3.3.2. Priporočila za prihodnje raziskave
Prva težava, ki se pojavi pri oblikovanju priporočil za raziskave (in politike) v zvezi s podeželjem, je ta, da to
niti ni ustrezno definirano. Statistični podatki, zlasti o socialnih zadevah (npr. IRSSV, 2021) in kazalniki
kakovosti življenja obstajajo (pri čemer bi bilo verjetno treba potrditi tudi njihovo kakovost; gl. npr. ESPON,
2021), vendar so agregirani na ravni administrativnih enot – občin, statističnih ali kohezijskih regij, nimamo
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pa jasne definicije, kaj v Sloveniji sploh predstavlja podeželje. Obenem potekajo raziskave o različnih vidikih
delovanja družbenih mrež na podeželju in kakovosti življenja v okviru posameznih organizacij, ki pa so
parcialne in nimajo sistemskega financiranja (Klemenčič in sod.., 2018; Nared in sod., 2019; Nared, in sod.,
2019; Potočnik Slavič, 2010, 2019). O tem smo v okviru stičišča SVARUN opozarjali že v enem od predhodno
oblikovanih stališč (SVARUN, 2020). Vendarle pa skušamo v nadaljevanju podati nekaj predlogov
raziskovalnih vprašanj oz. področij, kjer je treba zapolniti podatkovne vrzeli.

Družbene mreže na podeželju


Kako povezati organizacije, ki lahko nudijo izven-institucionalne socialne storitve? Kakšna je možnost
in smisel vzpostavitve registra takšnih organizacij?



Kakšna je vloga, razširjenost družbenih mrež na podeželju? Kakšne vrste mrež poznamo? Kako
spodbujati njihovo nastajanje?



Podeželske ženske: kakšen je model učinkovitega organiziranja, izbor in vrste aktivnosti, pristop do
ljudi in njihova motivacija za organiziranje?



Kako opolnomočiti in nuditi podporno okolje za podeželane na področju skrbi za duševno zdravje?



Možnosti širitve dela humanitarnih organizacij na storitve in formalizirana podpora pri izvedbi javnih
nalog na področju socialne politike.

Socialna vprašanja na podeželju


Ali in kakšne razlike obstajajo v socio-ekonomskem položaju na podeželju in v mestih? Koliko je
prikrite revščine? Kako doseči tiste, ki si ne poiščejo pomoči? V kakšnem položaju so tisti, ki si niso
mogli plačevati prispevkov za pokojninsko zavarovanje – kako je poskrbljeno zanje?



Kakšen je položaj marginalnih skupin na podeželju (ostarelih, žensk, priseljencev)? Koliko jih je in
kakšno podporo potrebujejo?



Kakšno je stanje na področju enakosti spolov na podeželju?



Kakšne so možnosti deinstitucionalizacije socialnih storitev, zlasti za starejše in matere
samohranilke?



Kako umestiti socialna vprašanja podeželja v javne politike na tem področju, posebej v mehanizme
ukrepov Skupne kmetijske politike?
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Zaključki
Vprašanje kakovosti življenja na podeželju ponovno odkrito
Pred petindvajsetimi leti je ruralna sociologinja Ana Barbič (1997) opozorila na dejstvo, da se slovenska
kmetijska politika in njene ustanove, kot je npr. kmetijska svetovalna služba, niso ukvarjale niti z revščino
kmetov kot svoje ciljne populacije niti z revščino podeželskih skupnosti kot svojih ciljnih območij. Kot že
zgoraj omenjeno, je opozorila tudi na specifičnosti revščine in socialne izključenosti kmečke/podeželske
populacije, ki bi ju bilo treba meriti z dodatnimi kazalniki poleg tistih, upoštevanih v obsežnejših raziskavah,
kot sta longitudinalno Slovensko javno mnenje in pred leti potekajoča raziskava Kakovost življenja v Sloveniji.
Primerjava med kazalniki, ki jih je Barbičeva opredelila na podlagi raziskav v tujini in svojih raziskovanj
kmečke družine in drugih skupin, ki živijo na podeželju (povzetimi v razdelku 2.2), in naborom socialnih
vprašanj, ki so jih navedli in poudarili sogovorniki izbranih podeželskih nevladnih organizacij, daje vtis, da se
v zadnjih petindvajsetih letih na tem področju ni prav veliko spremenilo na bolje. Glede na še večji nabor
identificiranih problematičnih tem se zdi, da je težav danes pravzaprav še več. Po drugi strani pa je po vsej
verjetnosti ravno delovanje izbranih organizacij prispevalo, da se o nekaterih temah, kot npr. o duševnem
zdravju in nasilju v družini, danes tudi na podeželju govori bolj odprto in kritično, kot se je v preteklosti.
Da se bodo v tem pogledu lahko zgodili še dodatni premiki na bolje, so poleg zavzetega delovanja nevladnih
organizacij potrebne tudi spremembe v delovanju javnih ustanov tako na lokalni kot na nacionalni ravni.
Zlasti je treba povečati njihovo družbeno odgovornost, strokovnost in dialog na medsektorski ravni ter se
posvetiti razmeram na »terenu«; preveriti in dodelati prakse, npr. administrativne ovire in slab pretok
informacij do upravičencev storitev, ki omejujejo kakovost življenja ljudi na podeželju, še posebej najbolj
ranljivih. Kot je bilo že zapisano, je Slovenija socialna država z urejenim javnim zdravstvenim in socialnim
sistemom s sorazmerno široko paleto ukrepov socialne politike. Vendar obstaja razkorak med črko na papirju
in dejansko blaginjo ljudi; primerov neuresničenih pravic zaradi narave dela in nevključenosti v sistem
socialnih zavarovanj je veliko, npr. v primeru pravice do starševskega in materinskega dopusta, oskrbe
starejših, ustreznih delovnih pogojev na kmetijah itd. Domnevamo lahko, da taka in podobna neskladja med
pravno ureditvijo in vsakdanjo življenjsko prakso, ki pri ljudeh ustvarjajo stiske, stres in slabe odnose, med
drugim spodbujajo odhajanje mladih s podeželja in kmetij.

Potrebna temeljita revizija socialne politike do kmečkih gospodinjstev
Opravljena analiza kaže na specifično izražanje splošnih socialnih vprašanj v oblikah, vezanih zgolj na
podeželje. Na novo poskušamo opredeliti tradicionalne pojave socialne izključenosti in šibke kakovosti
življenja za znaten del slovenskega podeželskega prebivalstva. Pojavi hude, a skrite revščine, razširjena
neenakopravnost spolov v kmečkih gospodinjstvih (z enim najbolj kritičnih položajev žensk v družbi sploh),
rastoči konflikti v medgeneracijskih odnosih, duševna nemoč, osamelost in siromaštvo ostarelih, pomanjkanje
informacij in neposredne podpore prizadetih, zahtevajo temeljito revizijo javnih politik.
Med predlogi, ki zahtevajo natančno presojo in podrobno argumentacijo, pa kaže izpostaviti še vprašanje
kmečkih pokojnin in predvsem ekonomski položaj kmetic, ureditev svetovanja za različne vrste vprašanj,
prilagojenega podeželskemu prebivalstvu, in odnos družbe do ostarelih na podeželju.
Stališča lahko tako jemljemo tudi kot poziv institucijam in posameznikom, vključenih v to razpravo, k
temeljitemu razmislek in spremembi javnih politik na tem področju. Predlagamo večjo vključitev sredstev in
ukrepov Evropskega socialnega sklada v ukrepe politike razvoja podeželja (predvsem LEADER). Prav tako
mora kmetijska politika razmisliti, kako in v kakšnem deležu bo razpoložljiva sredstva namenila tudi za tretji
steber trajnosti. Raziskave in razprava v okviru priprave teh stališč so jasno pokazale na pomen različnih
vprašanj kakovosti življenja prebivalstva na podeželju, ki v mnogočem presegajo ozke okvirje pogledov na
kmetijsko politiko, doslej omejene na zgolj na proizvodne in v zadnjem času razširjene na okoljske vidike.

Stran | 23

Socialna vprašanja na podeželju še precej neraziskano področje
Vpogled v razmere na terenu in dodelava delovanja javnih ustanov potrebujeta tudi strokovno in znanstveno
oporo. Kot je bilo zapisano zgoraj, manjkajo tovrstni podatki in evidence. Kot je pokazal pregled opravljenih
in potekajočih projektov v okviru Obzorja 2020 (Černič Istenič 2022), so bile teme projektov, ki pokrivajo
socialno dimenzijo podeželja na evropski ravni, do nedavnega še dokaj skromne, v senci interesa in
ukvarjanja raziskovalcev z bolj okoljskimi, kmetijsko-tehnološkimi in poslovnimi (inovacijskimi) temami.
Nedavni razpisi za projekte v okviru Obzorja Evropa pa kažejo na prebujajoč interes in večji poudarek na
socialnih temah.
Mednarodne primerjave, v katere se preko takih projektov lahko vključujejo tudi raziskovalci iz Slovenije,
prispevajo k dobremu uvidu v razmere na nacionalni in lokalni ravni, vendar je ob tem na omenjeno temo
treba izvajati in financirati tudi projekte na nacionalni ravni. To je pomembno tako zaradi pridobivanja še bolj
natančnih in kontinuiranih informacij s terena, uporabnih za politično odločanje in ukrepanje, kakor tudi
zaradi ohranjanja in razvoja akademskega in raziskovalnega kadra, visoko usposobljenega in kompetentnega
za preučevanje družbenih dimenzij podeželja. V Sloveniji tačas take strokovnjake žal lahko preštejemo na
prste ene roke.
V stališčih navajamo nekatere konkretne teme, ki bi jih bilo treba raziskati – omenjamo predvsem vprašanja
medgeneracijskih odnosov, enakopravnosti spolov, zaupanja in pripravljenosti za sodelovanje. A to je šele
začetek razmišljanja. Če se bomo kot družba želeli resneje soočiti s vprašanji kakovosti življenja na podeželju,
bo treba narediti tudi resen razmislek o potrebi po raziskavah in predvsem po oblikovanju kritične mase
raziskovalcev in svetovalcev, ki bi delali na multi-disciplinarnem področju ruralnega družboslovja in pomagali
reševati kompleksni izziv blaginje prebivalstva in kakovosti življenja v Sloveniji.

Zahvala
To stališče je nastalo pod okriljem projekta SHERPA, financiranega s strani Evropske komisije na podlagi
pogodbe št. 862448. Avtorji se zahvaljujejo vsem sodelujočim v intervjujih in na delavnici v okviru sejma
AGRA, kot tudi samemu sejmu AGRA za nudenje prostorov.
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Priloga 1 – Vprašalnik
VPRAŠALNIK ZA ORGANIZACIJE – INTERVJU O SOCIALNIH VPRAŠANJIH (VPLIV SOCIALNIH MREŽ NA
KAKOVOST ŽIVLJENJA) NA PODEŽELJU

Splošno o delovanju organizacije kot družbene mreže na podeželju:
a.

Na kratko opišite delovanje svoje organizacije – način dela, organizacijske značilnosti, število članov,
socio-demografske značilnosti članov (npr. spol, starost, izobrazba, kraj bivanja, itd.), naloge članov,
koliko časa že delujete, itd.

b.

Kaj smatrate za svoje glavne dosežke in uspehe? Kakšen napredek beležite v zadnjih (npr. petih)
letih? Čemu bi jih pripisali?

c.

Katere močne točke v delovanju in organiziranosti vaše organizacije vidite kot ključne za vaše
uspešno delovanje? Kaj pa šibke točke? Kaj bi bile možne izboljšave? Kje vidite priložnosti in
nevarnosti za vaše delovanje v prihodnosti?

d.

Katere javne politike in predpisi vplivajo na institucionalno delovanje vaše organizacije in sorodnih
organizacij? (tukaj nas zanimajo bolj predpisi in podpore s področja delovanja nevladnih organizacij
kot vsebinske politike)

Kakovosti življenja na podeželju (s poudarkom na socialnih vprašanjih)
a.

Kot poznavalci stanja na podeželju, katera socialna vprašanja prepoznavate na podeželju nasploh
(revščina, vprašanja ostarelih, žena, mladih, položaj marginalnih skupin, težave v medsebojnih
odnosih, odvisnosti, osamljenost, duševno zdravje, omejen dostop do storitev, infrastrukture …)? S
katerimi perečimi socialnimi vprašanji se srečujete pri svojem delovanju v vašem okolju na
podeželju?

b.

Kako bi jih razvrstili po pomembnosti? Določite prve tri (Na sploh in posebej v vašem neposrednem
okolju)!

c.

Katere pereče tematike konkretno ste se lotevali v zadnjem obdobju? Kdo je dal za to pobudo?

d.

Kako, na kakšen način rešujete oz. poskušate reševati ta vprašanja, če se z njimi neposredno
ukvarjate);?

e.

Z zasebnimi iniciativami; Preko javnih politik (nacionalne in EU); V sodelovanju z javnimi službami,
raziskovalci-znanstveniki in drugimi organizacijami; s socialnimi inovacijami

f.

S kom pri tem najbolj uspešno sodelujete? Ste s kom imeli pri tem težave v smislu neodzivnosti?

g.

Kakšen je uspeh reševanja teh vprašanj? Katere ovire pri tem prepoznavate? Kje so možnosti za
izboljšanje položaja?

h.

Kako bi lahko izboljšali javne politike (zlasti EU, npr. SKP, kohezijsko politiko), da bi lahko izboljšali
pereča vprašanj?

i.

Kakšne raziskave so potrebne za podporo politikam – obstoječim ali potencialnim? Od tega, ali vemo
dovolj o teh vprašanjih, o njihovi pojavnosti, učinkih politike?

Oblika izvedbe:


Polstrukturirani intervju z izbranimi sogovorniki



Čas 2-3 h



Način zapisa: snemanje in potem povzetek govorjene mreže.
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