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1 Izzivi poklicne profesionalizacije na
področju trajnostnih urbanih sosesk in 

prostorsko-razvojnih institucij

Matjaž Uršič, Samo Pavlin, Primož Medved



Izhodišče

• Glede na demografske trende, ki kažejo, da bo v prihodnosti vse več ljudi 
živelo v mestih, postaja vse bolj očitno, da je ena od ključnih točk 
trajnostnega razvoja uresničevanje koncepta  trajnostnega mesta. 

• Zasnova trajnostnega mesta je tako konceptualni kot tudi praktični izziv, ki je 
povezan z oblikovanjem novih kvalifikacij, izobraževalnih programov in 
formiranjem ustreznih poklicnih in profesionalnih struktur. 

• Razvoj kvalifikacij ima nekatere skupne značilnosti, kot so integracija 
različnih vidikov trajnosti (ekoloških, gospodarskih in družbenih) in 
poudarjanje aplikativnosti znanja, ki ga prenašajo. 

• Ob tem pa je v opisih programov čutiti tudi trenje med t.i. univerzalnim 
znanjem in znanjem, ki je zgrajeno na točno določenih primerih specifičnih 
lokalnih potreb. 

• Konkretne vsebine, prakse in konvencije, ki se posredujejo v okviru 
posameznega visokošolskega programa na tem področju, so vedno rezultat 
procesov, v katerih so bile na določeni ravni na podlagi prioritet in 
partikularnih pogledov odločevalcev selektivno opredeljene kot relevantne 
(Peck in Theodore 2010, 171).



Trije procesi

• Opisan proces zamejevanja polja družbene delitve dela 
ali zamejevanja (angl. jurisdiction) poklicnega polja je 
pred skoraj tremi desetletji opisal Abbot (1988). 

• Temu procesu sledita problema ujemanja med 
spretnostmi in izobrazbo pri čemer lahko govorimo o 
horizontalnih in vertikalnih (ne)skladjih ter 

• ujemanjem med dejanskimi in pričakovalnimi 
kompetencami (Allen in Van der Velden 2001; Green in 
Zhu 2010).

• Problematiko lahko opazujemo kot i) “naravni”
konstrukt reševanja posebnih družbenih problemov, ii) 
v celoti determiniran družbeni kontstruk ali iii) polje 
med eno in drugo skrajnostjo. 



Hipoteze (v formiranju)

• Prvič, kompetence na katerih temelji razvoj področja so 
odvisne od reševanja konkretnih tehnoloških in družbenih 
problemov. So predvsem 'prenosljive' in 'mobilne' ter ne 
univerzalne.

• Drugič, kljub svoji naravi 'mobilni' naravi je ogrodje razvoja 
kompetenc in kvalifikacij trajnostnih urbanih sosesk dodatno 
odvisno od procesa jurisdikcije profesionalnih skupin. 

• Tretjič, proces razvoja na področju trajnostnega razvoja 
temelji na potencialu možnosti promocije rezultatov, 
zaposlitve in dohodka, zaradi česar ima njihova tržna 
naravnanost prednost pred refleksivnim procesom 
soustvarjanjem ključnega znanja za trajnostni razvoj.



Namen raziskave

• Identifikacija ključnih kadrov ki so po posazemnih fazah
sodelovali pri implemetaciji trajnostnih urbanih sosesk

• Analiza sestave oz. heterogenosti znanj in pristopov, ki
je potrebna za uspešno implementacijo projektov
trajnostnega razvoja. Pri tem domnevamo da je prav 
heterogenost znanj, pristopov in kadrov nujna za 
uspešno implementcijo kakršnihkoli elementov 
trajnostnega razvoija v prostorsko načrtovanje.

• Primerjalna analiza kadrov v evropskih trajnostnih
soseskah in kadrov v prostorsko-razvojnih institucijah v 
Sloveniji



Izbrani primeri

• Soseka Vauban – Freiburg – Nemčija

• Soseska GWL – Terrein – Amsterdam –
Nizozemska

• Soseska Hammarby Sjöstad – Stockholm –
Švedska



Vauban

(Freiburg, Nemčija) 

GWL- Terrein

(Amsterdam, Nizozemska)

Hammarby Sjöstad (Stockholm., 

Švedska)

Leto nastanka 1990 1989 1990

Povod za nastanek 

trajnostne soseske

Prazne vojašnice, Odhod francoskih vojaških sil iz 

Freiburga, 

Prazen industrijski obrat, zaradi opustitve 

proizvodnje

Potencialna olimpijska vas –v okviru 

kandidature za Olimpijske igre

Idejni začetniki Skupina S.U.Z.I

(predvsem Študenti, ki so prihajali iz različnih 

koncev regije)

Aktivisti Staatsliedenbuurt (brezposelni, 

študenti, delavci, ki so živeli v bližini novo 

nastale soseske)

Občinska uprava Stockholma

Tipologija območja Brownfield - opuščeno militaristično območje Brownfield - opuščeno industrijsko območje Brownfield - degradirana poslovna 

zona

Implementacijski 

model

Bottom-up ali po slo.

Od spodaj navzgor pristop

Bottom-up oz. mešan pristop

Od spodaj navzgor pristop v prvi fazi, v drugi 

fazi k projektu pristopijo manjši investitorji 

(male lokalne gradbene firme)

Top-Down ali po slo.

Od zgoraj navzdol

Začetni proces 

nastajanja trajnostne 

soseske

Kooperative (decentralizirano načrtovanje 

posameznih objektov, v skladu z glavnim master-

planom) 

Mestna občina z lokalnimi prebivalci 

(centralizirano načrtovanje z nadzornim 

odborom aktivistov)

Občina ( v celoti)

Prostor izvajanja 

trajnostnih politik 

Skupnostni prostor »Haus37« Skupnostni prostor »Toegangshuis« Skupnostni prostor 

»Glashaus«

Naloge / zaposlitvene 

funkcije upravnika 

soseske

Upravljanje vseh aktivnosti in društev soseske Skrb za tehnične funkcije soseske (oskrba 

stanovanj, popravila, urbani vrtovi, itd.)

(Kot sekundarna funkcija:) 

upravljanje skupnostnih prostorov, 

izvajanje izobraževanj

Skupnostne prakse 

/aktivnosti izvajane iz 

strani uporabnikov/ 

stanovalcev/ 

zaposlenih/

prostovoljcev  v 

soseski 

Festival soseske,

izobraževalni seminarji, razstave, dnevno varstvo,

združenja za mladinsko delo, vrtec, družinske 

pobude, likovne delavnice, gledališče, koncerti, 

filmi, predavanja, tečaje joge, meditacije, 

združenje »Vauban brez avtomobila«, okoljska 

pobuda - Regiowasser, lokalni časopis Vauban 

Actuel, delovna skupina "Sosedska delo" , itd.

Poletni festival, nogometni turnirji, razstava 

slik, novoletna zabava, dnevi sajenja dreves, 

dan čiščenja soseske, dnevi pobiranja jabolk, 

itd.

Poletni festival, okoljevarstvene 

pobude za dijake, omogočanje 

prostorov za društvo tabornikov, 

izobraževanje glede rabe vode in 

ravnanje z odpadki, zbiralna 

referenčna točka soseske za 

"posebne bio vrečke", razstave in 

razprave za informiranje 

energetskih vprašanjih

Formalizirano 

pogodbeno razmerje 

upravnikov sosesk (viri 

financiranja)

Občina Freiburg Samoprispevek soseske Gwl- terrein Stockholm Water Company



Prisotnost strokovnih znanj s posameznih področij glede na posamezne faze projekta

ZGODNJA, IDEJNA FAZA (OBLIKOVANJA IDEJE) VMESNA FAZA PRIPRAVE PROJEKTA 

(PRIPRAVA NAČRTOV)

FAZA IMPLEMENTACIJE 

(GRADNJA)

Vauban

(Freiburg, Nemčija)

Urbanizem M URB. M URB. S

Sociologija, politolog.(zn.o 

družb.)

M DRUŽ. VEDE M DRUŽ. VEDE S

Arhitektura /kraj. 

Arhitektura

M ARH. M ARH. M

Ekonomija (bančništvo, 

finan.)

S EKON. M EKON. S

Gradbeni inženiring M GRADB. M GRADB. M

Komunikologija (marketing) S KOM. O KOM. O

Prometne vede M PROMET M PROMET S

Pravne vede M PRAVO M PRAVO O

Urbani inženiring 

(energetika, vodar., 

agronom., druga infrastr.)

M INŽ. M INŽ. S

GWL- Terrein

(Amsterdam, 

Nizozemska)

URB. M URB. M URB. S

DRUŽ. VEDE M DRUŽ. VEDE M DRUŽ. VEDE S

ARH. M ARH. M ARH. S

EKON. M EKON. S EKON. M

GRADB. S GRADB. S GRADB. M

KOM. MO KOM. MO KOM. MO

PROMET M PROMET S PROMET MO

PRAVO S PRAVO MO PRAVO MO

INŽ. M INŽ. M INŽ. M

Hammarby Sjöstad 

(Stockholm., 

Švedska)

URB. M URB. M URB. M

DRUŽ. VEDE M DRUŽ. VEDE M DRUŽ. VEDE M

ARH. M ARH. M ARH. S

EKON. M EKON. S EKON. S

GRADB. MO GRADB. M GRADB. M

KOM. S KOM. S KOM. MO

PROMET S PROMET S PROMET S

PRAVO S PRAVO MO PRAVO MO



Diagram stukturne integracije za sosesko Vauban, Freiburg



Hierarhija izraženih potrebnih znanj, veščin in kompetenc glede na zaposlene v 
prostorsko-razvojnih institucijah v Sloveniji (Temeljotov-Salaj et al., 2010)

Kategorija Znanja, veščine in kompetence 

s področja prostora

%

A

(močneje izpostavljena 

potrebna znanja, veščine in 

kompence)

Urbanizem 7.1

Komunalna infrastruktura 6.8

Gradbeno inženirstvo 6.5

B

(srednje izpostavljena 

potrebna zn., vešč. in komp.)

Arhitektura 6.0

Ekologija 6.0

Pravo 5.8

Prometno inženirstvo 5.8

C

(relativno manj izpostavljena 

potrebna zn., vešč. in komp.)

Kulturna dediščina 5.5

Energetsko inženirstvo 5.4

Geodezija 5.1

Krajinska arhitektura 5.0

Upravljanje z nepremičninami 5.0

D

(manj izpostavljena potrebna 

zn., vešč. in komp.)

Ekonomija 4.2

Upravljanje 4.2

Psihologija 4.0

Geografija 3.8

Geologija 3.7

Sociologija 3.7

Arheologija 3.3

Mehansko inženirstvo 3.1



Zaključki

• Analiza razkriva izrazit poudarek zaposlenih na
pomembnih prostorsko-razvojnih institucijah v Sloveniji
na 'tehničnih' dimenzijah znanostih o prostoru in precej
manjši poudarek na 'družboslovnih' dimenzijah
znanostih o prostoru, ki igrajo pomembno vlogo pri
implementaciji bolj zapletenih projektov povezanih s 
trajnostnim razvojem. Izrazito prevladujoča prisotnost
tehnicističnega vidika lahko močno vpliva na procese
vključevanja različnih deležnikov v proces prostorskega
načrtovanja za trajnostni razvoj. 

• Potreba po omilitvi obstoječih kadrovskih hierarhij v 
prostorsko-razvojnih institucijah v Sloveniji???



2 Koncept trajnostnega razvoja v 
slovenskih izobraževalnih programih

(gimnazijah)

Samo Pavlin, Drago Kos



Trajnostni razvoj (Bourn 2008)

• Ljudem omogoča razumevanje soodvisnosti vseh oblik 
življenja in posledic, ki jih imajo njihove odločitve za naravne 
vire, globalno in lokalno skupnost in okolje nasploh;

• Povečuje zavedanje ljudi o gospodarskih, političnih, 
družbenih, kulturnih, tehnoloških in okoljskih silah, ki 
vzpodbujajo ali zavirajo trajnostni razvoj;

• Razvija zavedanje, kompetence, odnose in vrednote ljudi, ki 
jim omogoča učinkovito vključevanje v trajnostni razvoj na 
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ter jih usmerja k 
delovanju za bolj trajnostno prihodnost z združevanjem 
okoljsko in gospodarsko utemeljenega odločanja;

• Utrjuje veljavnost različnih pristopov okoljskega in razvojnega 
izobraževanja ter potrebo po njihovem nadaljnjem razvoju z 
vključevanjem konceptov trajnosti.



Izobraževanje za trajnostni razvoj
(UNESCO, 2005)

• izboljšanje dostopnosti in kakovosti osnovnega 
šolstva, 

• preusmeritev fokusa obstoječih izobraževalnih 
programov na povezavo z vsebinami trajnostnega 
razvoja, 

• razvijanje javnega zavedanja in razumevanja 
trajnosti, 

• zagotavljanje usposabljanja iz trajnostnih praks. 



ITR 1 in ITR 2 (Vare in Scott, 2007); 
(Argyris, 2005)

• ITR 1: Teme, probleme in rešitve trajnostnega razvoja v tem 
pogledu opredeljujejo strokovnjaki, vsi ostali pa pri svojem 
delovanju sledijo tem smernicam s kratkoročnim ciljem 
njihovega uresničevanja: takšno delovanje vodi k nekaterim 
konkretnim, četudi bolj kratkotrajnim, pozitivnim učinkom, 
hkrati pa nas usmerja k uresničevanju nekaterih očitnih 
ukrepov, ki jih je pač treba sprejeti

• ITR 2 gre korak dlje: gradi na sposobnosti kritičnega 
razmišljanja o strokovnih tezah in zapovedih in vrednotenja 
idej trajnostnega razvoja z raziskovanjem njihovih inherentnih 
nasprotij. ITR 2 tako trajnostni razvoj ni zgolj odvisen od 
izobraževanja, ampak sam po sebi je izobraževalni proces 
(Vare in Scott 2007, 193-194).

•



Raziskovalna vprašanja

• Kako pogosto se v učnih načrtih različnih 
gimnazijskih programov pojavljajo termini, povezani 
s konceptom trajnostnega razvoja?

• Kateri so različni vidiki oziroma predmeti, skozi 
katere je trajnostni razvoj vključen?

• Pri katerih predmetih trajnostni razvoj sploh ni 
vključen v učnem načrtu?



Operacionalizacija raziskovalno-
terminskega okvirja

• Trajnostni razvoj  

• Sonaravni razvoj 

• Varstvo okolja (okoljska vzgoja, varovanje okolja, 
varstvo okolja, okoljevarstvo, naravovarstvo, varstvo 
narave, ohranjanje narave, varovanje ekosistemov, 
ohranjanje ekosistemov, ekologija)

• Onesnaževanje (onesnaženost) 

• Biotska raznovrstnost (biotska pestrost, 
biodiverziteta)  

• Obnovljivi viri  



Število učnih načrtov (predmetov), ki
vsebujejo posamezen ključni termin



Trajnostni razvoj po predmetih



Poklicno in strokovno izobraževanje

• Med programi srednjega poklicnega izobraževanja (teh
je 45) je približno 20 odstotkov tistih, ki imajo veliko
relevantnost s področja trajnostnega razvoja. Ti
programi so cvetličar, gospodar na podeželju, gozdar, 
mesar, mlekar, pek, slaščičar, vrtnar in živilec. 

• Enako na programih srednjega strokovnega
izobraževanja : geotehnik, gozdarski tehnik, 
hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, 
naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, 
ustvarjalec modnih oblačil in živilsko prehranski tehnik.



Razvojna vprašanja

• Ostali vidiki TR

• Visokošolsko izobraževanje

• Mednarodna primerjava

• Profesionalna jurisdikcija



3 Meje – migracije – javno mnenje: 
mehanizmi klasifikacij, „mi in oni“ skozi 

percepcije javnega mnenja

Simona Zavratnik, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder 

CPS, Fakulteta za družbene vede

19. 12. 2016 



Izhodišča, konceptualni del 

• Uokvirjanje t.i. begunske krize (2015) v kontekstu historičnega narativa
migracij

• - EU politike, mit o „invaziji“ ali migracije iz Afrike v Evropo; cikličnost 
„migrantskih kriz“ izvira iz neučinkovitih EU politik (Lampeduza, balkanska 
pot ipd.)

• - moralne panike, mediji in sporočanje EU politik (odmev selektivnih 
politik) 

• Segmentirano sprejemanje migrantov, mi – oni, vezano na kulturno 
dimenzijo, podobnost. Dihotomija kultura – ekonomija je ena ključnih.  

• Avtonomija družbenega gibanja migrantov vs. mehanizmi klasifikacij 
(tradicionalne klasifikacije „zaželeni – nezaželeni“, nove spolne 
klasifikacije, to je spregledan/utišan moški begunec, dihotomije begunec –
ekonomki migrant)

• Prostorska dimenzija (Destinacija: Evropa. Pot: od schengenske „e-meje“ 
do rezalne žice/ avtonomija migracij, sodobni družbeni upori kot odgovor 
na razvojne disparitete in neenakosti S – J / Calaijska džungla kot drugačen 
model mobilnosti)



Izhodišča, empirični del 
• Namen je analizirati mikro in makro dejavnike vpliva na stališča javnosti do 

migracij, migrantov, integracije kot dvosmernega procesa vzpostavljanja 
kulturno različnih  družb. 

• Kateri makro dejavniki so pomembni/potencialni vpliv? (nezaposlenost, 
število migrantov, delež GDP, namenjenega socialnim transferjem) 

• Komparativna analiza obdobje pred-po recesiji 2008, t.i. begunska kriza 
2015. 

• ESS podatki, 2002 – 2014, vključno s podatki, ki so na voljo za 2016. 
• Ali veliki družbeni dogodki (ekonomska kriza, politična kriza, „begunska“ 

kriza) pomembno definirajo premike v stališčih JM? Ali se je 
nenaklonjenost do migrantov povečala po letih 2008, 2015?

• V kakšni korelaciji je populizem? Ena od tez je, da recesija v Evropi ni 
bistveno povečala nenaklonjenosti do migrantov, je pa močneje začrtala 
nenaklonjenost do političnih elit. S tem korelira vzpon populističnih 
desničarskih strank. (V izbiri koga sovražimo bolj, se zdi, da so migranti za 
elitami.)  

• Kultura vs. ekonomija. Teza o diferenciranem sprejemanju. 
(multikulturnost pogojno da, službe ne!). Razkorak tudi na relaciji begunci 
– ekonomski migranti; humanitarnost vs. „izkoriščanje“ trga dela. Podatki 
govorijo o popolnoma nasprotnem trendu. 



B29:
Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim 
izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? 



B30:
Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? 



B30a:
V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših evropskih držav?



B31:
In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz  revnejših držav zunaj Evrope? 



B32-B34:



B32-B34: 
ESS 2014 – mednarodne primerjave



4 PROSTORSKA MOBILNOST IN RAZVOJ 
DRUŽBE: 

Križanje družbene in prostorske mobilnosti: vpliv 
poselitvenega vzorca in bivanjske izbire na zaposlenost

Marjan Hočevar



Križanje družbene in prostorske mobilnosti: vpliv poselitvenega vzorca in bivanjske izbire na 
zaposlenost

KONCEPTUALNO OZADJE:

„Najprej hišca, pol pa kravca“ (služba, nevesta…)

Nasprotujoči vrednoti bivanjske sedentarnosti in delovne 
mobilnosti/fleksibilnosti

- Sedentarnost/mobilnost (teritorialna družba, integracija, 
pripadnost)

- Družbena/prostorska mobilnost (struktura/kontekst???)

- Migracije/mobilnost (čas: trajno, začasno, občasno: izvor-
destinacija-cirkulacija)



Križanje družbene in prostorske mobilnosti: vpliv poselitvenega vzorca in bivanjske izbire na 
zaposlenost

Kako iz teorije v prakso?

Urry: „Mobilnost bi morala nadomestiti družbo kot objekt 

raziskovanja v sociologiji, če želimo raziskovati morfologijo 

družbenosti in njeno transformacijo“ (vprašanje delovanja 
akterjev in strukture).

Evropska komisija/CORDIS: “An extended mobility of employees is 

considered as both a requirement and a precondition of the 

knowledge-based society and essential for social and territorial 

cohesion in Europe”. (vprašanje integracije, razvoja, 
pripadnosti).



Križanje družbene in prostorske mobilnosti: vpliv poselitvenega vzorca in bivanjske izbire na 
zaposlenost

Razlogi za vztrajno sedentarnost/amobilnost v Sloveniji: a) družbeno-
prostorske (in demografske), b)vrednotne in c) individualne omejitve:

Rigidnost razmerja med bivanjsko in zaposlitveno mobilnostjo

- (Zatečena) razpršena poselitev v individualnih hišah:  nesorazmerje 
lastništvo/najemništvo

- (Pričakovana) intergeneracijska bivanjska integracija/solidarnost: gradnja hiše 
za dve ali več generacij – fizična bližina = socialna bližina, družinska omrežja

- Šibkost procesa (bivanjske) urbanizacije: ljudjem se, v pomembnem deležu, ni 
bilo treba seliti/preseliti, navezanost, vkoreninjenost na zemljo/kraj

- (Pričakovana) zaposlitvena ponudba blizu doma/trajnost/urnik: delovno 
intenzivno gospodarstvo, trajna zaposlitev, obvladljivo vozaštvo, prosti čas

- Nizek individualni mobilnostni kapital („motilnost“): agilnost, spretnost, 
pripravljenost, usposobljenost za gibljivost v geografskem, ekonomskem in 
socialnem prostoru:   varnost/svoboda/izbira


