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Dne 3.3.2021 je skladno s projektno prijavo potekala prva okrogla miza na temo Evropsko 
civilno delovanje in trajnostni razvoj. Dogodek je bil organiziral v sklopu letnega akademskega 
dogodka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, skupaj z Fakulteto za 
Informacijske študije v Novem mestu in Fakulteto za medije. Okrogla miza se je zaradi  pravil 
srečavanja v skladu z ukrepi proti Covid-19 odvijal v spletnem okolju Zoom. Kljub spletnemu 
okolju je dogodek potekal brez večjih zapletov in privabil veliko število poslušalcev (okoli 60 
udeležencev vse skupaj).   
 
Okrogla miza je bila tematsko razdeljena v dva sklopa, ki pa sta bila med seboj povezana in na 
koncu omogočila tudi skupno razpravo. Sodelovali so različni deležniki. Tako predstavnik civilne 
družbe g. Albin Keuc, podžupanja občine Brda ga. Teja Jelina, predstavnik gospodarstva dr. 
Janez Kolar in predstavnica akademske sfere, ki tesno sodeluje z gospodarstvom dr. Urška Fric. 
V programu so sodelovaliu še dr. Janja Mikulan Kildi, ki je članica projektne skupine in pa dva 
študenta z magistrskega študija Adreja Potočnik in Nik Obid. 
 
Na začetku dogodka je vodja projekta dr. Tea Golob predstavila glavne namene, cilje in 
aktivnosti projekta ter pedagoške  vsebine, ki so vključene v izvajanje aktivnosti. Poudarila je 
pomembnost modula pri krepitvi zavedanja o izzivih s katerimi se sooča Evropska Unija in so 
vezani predvsem na posledice pomanjkanja odgovornega delovanja v družbenem in naravnem 
okolju; ter pri krepitvi vloge državljanov EU-ja v blažitvi teh posledic in njihovem doprinosu k 
družbeni koheziji in okoljski trajnosti. Poudarjeni so bili tematski temelji modul, ki a so zgrajeni 
na prepoznavanju problemov vezanih na degradacijo družbenega okolja (neenakost, 
izključenost, revščina...), naravnega okolja (onesnaževanje, izguba biodiverzitete, gozda...) in 
posameznikov, ki se spopadajo z naraščajočimi osebnimi dveganji, ki so predvsem posledica 
individualizacije in karierne deziorientacije. 
 



 
Predstavila je tudi aktivnosti pri predmetih Raziskovalni seminar in Raziskovalni projekt, ki 
vključujeta študente is podiplomske in dodiplomske ravni študija. V tem okviru je poudarila 
uspešen potek raziskovalnih aktivnosti, ki so se odvijale v prvem semestru in se odrazile v zelo 
kvalitetnih in uspešnih raziskovalnih nalogah študentov. Moderirala je tudi nadaljevanje 
programa in drala rdečo nit pogovora med udeleženci.  
 
Zatem je besedo dobil g. Albin Keuc, SLOGA, ki že od zgodnjih 80-tih deluje na 
civilnodružbenem področju. Od ustanovitve ene prvih ekoloških skupin v času krepitve novih 
družbenih gibanj do boja za transparenco delovanja oblasti. Od  90-tih je deloval predvsem na 
področju trajnostnega razvoja, bil celo voljeni član prvega slovenskega Sveta za trajnostni 
razvoj in sotvorec evropskegacivilnodružbenega podviga v obliki Aarhuške konvencije. V 
aktivnosti modula Sustain4EU je bil aktivno vključen kot most med akademsko sfero in civilno 
družbenimi organizacijami, sodeloval je tudi kot vir informacij in podpora pri študentskih 
nalogah. V svojem govoru j poudaril pomembnost sodelovanja pri zavzemanju za trajnostni 
razvoj med različnimi deležniki in izrazil navdušenje ob sodelovanju s študenti. Močno je podprl 
tovrstne iniciative.  
 
S programom je nadaljevala Dr. Janja Mikulan Kildi, ki je aktivno sodelovala pri pripravi 
študentskih del. Predstavila je določene praktične vidike izvedbe in sodelovanja s študenti in k 
besedi povabila oba študenta. Predstavila sta ključne vidike svojega raziskovalnega dela, cilje, 
ki sta jih dosegla in svoje izkušnje delila s študenti podpilomskega študija, ki bodo svoje 
raziskovalno delo opravili v druge semestru.  
 
Ga. Andreja Potočnik (študentka MM) se je v svoji nalogi lotila teme udejstvovanja z 
umetniškimi dejavnostmi za pozitiven vpliv na različne marginalne skupine. Tema jo je 
pritegnila tako iz osebnega vidika kot tudi iz stališča njene civilno družbene organizacije 
organizacije. Opaža, da se pri rokovanju z integracijo ciljnih skupin preko kulturnih vsebin, 
pogosto soočamo s predsodki in stereotipi, sovražnim govorom in vsesplošnim 
nesprejemanjem ljudi, ki se razlikujejo od večine in le te so že vnaprej določene na podrejen 
položaj v družbi.  Pri tem poudarja, da je nevednost širše javnosti ljudi pogojena z njihovim 
vedenjem, ki se odraža pri sprejemanju posameznikov, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, 
kar pa pripomore k temu, da se te ciljne skupine ljudi prav zaradi tega nesprejemanja v družbo, 
prilagajajo novemu okolju na način, da bodo sprejeti in ob tem tvegajo izgubo lastne 
integritete. Poleg tega je poudarila, da s ciljne skupine ob tem pogosto zatrejo svoje talente, 
znanja, inovativnost in se predajo trgu dela kot nizkocenovna sila. 
 
G. Nik Obid (študent MM) se je v svoji nalogi ukvarjal z opisom in analizo stanja železniške 
storitve v Goriški statistični regiji s predlogi za njegovo izboljšanje. Opaža, da je železniški 
promet v Goriški statistični regiji izrazito podhranjen, vlaganj praktično ni. Med prebivalstvom 
nesprejeta alternativa osebnemu transportu zaradi slabe kakovosti servisa, zastarele 
infrastrukture in prevoznih sredstev. Prav tako je poudaril, da trajnostni razvoj usodno 
spreminja oblike transporta, Slovenija pri tem na regionalnem razvoju zaostaja. Kljub 
sorazmerno dobro razvejanemu železniškemu omrežju se predvsem na določenih območjih 
(Koroška, Goriška) železniški transport zelo zanemarja zaradi oddaljenosti od centra in manjših 
krajev. V svoji nalogi je poudarul, da je zaradi lepote in tehničnih presežkov (Solkanski viadukt, 
Bohinjski predor, različni viadukti in mostovi, historične železniške postaje) ter edinstvene 



trase, umeščene med Alpe in Jadran, velikanski in še vedno neizkoriščen turistični potencial , ki 
ima tudi velik vpliv na trajnostni turizem brez uporabe osebnih prevoznih sredstev. Pri tem skrb 
vzbuja dejstvo, da je zavedanje zavedanje lokalnega prebivalstva o pomenu železniškega 
transporta v trajnostni mobilnosti še vedno premajhno. 
 
V drugem delu je ga. Teja Jelina (podžupanja občine Brda) predstavila vizijo in implemenatcijo 
strategije trajnostnega razvoja v svoji občini. Poleg splošnih besed o občini je najprej 
predstavila mejnike trajnostnega razvoja v prostoru. Nadaljevala je s projekti in naložbami in 
jih tudi podrobneje predstavila. Večji poudarek je dala na trajnsotni razvoj v turizmu, ki je tudi 
paradni konj občine. Predstvila je tudi možnosti za sodelovanje z različnimi deležniki. Tematsko 
se je osredotočila tudi na skrb za mlade in starejpe ter na nadaljnje spodbude trajnsotnega 
razvoja. 
 
Dr. Janez Kolar (sinHRo s.p.) je predstavil vidike trajnostnega podjetništva. Poudaril je 
pomebnost kreativnega mišljenja, inovativnosti in sodelovanja pri doseganju podjetniških 
uspehov. Trajnostni razvoj mora postati neločljiva komponenta podjetniških izzivov in vodilo 
pri uresničevanju kariernih izzivov. Predstavil je tudi lastne izkušnje s tega področja, povezave 
z različnimi deležniki im izzivi s katerimi se je srečeval na svoji poti. 
 
Dr. Urška Fric (FIŠ) je predstavila e-Simbioza, torej platformo za podporo krožnemu 
gospodarstvu Slovenije. V uvodnih besedah je predstavila skrb vzbujajoč podatek, da količina 
odpadkov v Sloveniji narašča. Rešitev je v industrijski simbiozi. Predstavila je tudi povezavo med 
EU zakonodajo in slovenskim institucionalnim okoljem. E-simbioza je primer dobre prakse, ki 
spodbuja krožno gospodarstvo. Namen projekta je bil (1) identificirati ponudnike, posrednike 
in povpraševalce po odpadnih virih glede na seznam oseb ARSO, ki v Sloveniji ravnajo z odpadki; 
(2) ugotoviti prisotnost industrijske simbioze in delovanje industrijskih simbiotskih omrežij; (3) 
prepoznati potencialna sodelovanja med ponudniki, posredniki in povpraševalci; (4) izdelati 
osnutek spletnega mesta oz. platformo, kjer se lahko srečajo in sodelujejo ponudniki, 
posredniki in povpraševalci po odpadnih virih. 
  
Na koncu je bil tudi čas namenjen skupni razpravi, izmenjavi mnenj in izkušenj. Tematika 
okrogle mize je bila neposredno vezana na Agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj (The 
UN 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs), ki je bila poudarjena v diskuziji 
in predstavitvi Modula. Predstavljene tematike na dogodku so del naslednjih ciljev, mi zadevajo 
trajsnotni razvoj: Cilj 7, ki se zavzema za čisto in dosegljivo energijo, Cilj 8, ki se zavzema za 
dostojno delo in ekonomsko rast, Cilj 12, ki se zavzema za odgovorno potrošnjo in Cilj 16, ki se 
zavzema za človeške pravice. V tem kontekstu je bila podarjena tudi povezava ciljev 
trajnostnega arzvoja Združenih narodov z doprinosom Evropske Unije. Slednje se neposredno 
povezuje z dokumentom Investing in Sustainable Development: The European Union's 
Contribution. Omenjeni so bili tudi primeri povezovanja javnega sektorja  in EU - SDG Watch 
Europe.  
 
Tematske predstavitve in diskusija na okrogli mizi so ponudile izhodišča za nadaljnje 
sodelovanje med različnimi deležniki in bile hkrati tudi podpora za raziskovalno delo študentov. 
Dogodek je med seboj povezal relevantne predstavnik akademske sfere (vključno s študenti), 
politične sfere, civilne družbe in gospodarstva. Bil je odprtega dostopa in oglaševan preko 
socialnih omrežij in spletne strani. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/investing-in-sustainable-dev-report-april-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/investing-in-sustainable-dev-report-april-2018_en.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://www.sdgwatcheurope.org/


 
Udeleženci so bili nad okroglo mizo zadovoljni, kar kažejo tudi anketni podatki namenjeni 
evalvaciji dogodka. 
 
Utrinek iz okrogle mize: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 
mnenja avtorja, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 
vsebuje. 
 


