
Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.

Eden izmed postulatov starorimskega prava govori o tem, da nepoznavanje zakonov ni 
opravičilo, če si zakon kršil. Ta postulat lahko prenesemo tudi na druge ravni družbe, 
saj govori o nevednosti. 

Da bi pomen ignorance bolje razumeli, se zateci-
mo k hipotetičnim primerom, ki z realnostjo 
seveda nimajo nobene zveze.
Tako se, na primer, hipotetični župan ne bi smel 
izgovarjati na nevednost o neki problematiki. Ko 
si enkrat v vodilni, odločevalski vlogi je tvoja 
naloga, da poznaš potrebe področja, o katerih 
odločaš, recimo nekega mesta in njegovih prebiv-
alcev. Le tako lahko rešuješ težave za nazaj in se 
pravilno odločaš o možnostih za razvoj.
Zdaj pa vzemimo, da ta hipotetični župan kot 
nekakšen noj tišči glavo v pesek, da se kot Kali- 
mero venomer izgovarja na krivice, ki so mu jih 
prizadejali drugi in da deluje le na podlagi njemu 
lastnih fantazij. Odločitve, ki jih tak župan spreje-
ma, ne morejo biti dobre, saj nimajo podlage v 
realnosti, iz katere je ta odločevalec pobegnil ali 
se je skirl. Ker ima glavo v pesku, ne sliši ne kritike, 
niti konstruktivnih predlogov, niti stisk, niti potreb. 
Ker so vedno krivi drugi in se njemu dogajajo le 
krivice, se ne čuti zavezanega popraviti napak 
tistih, ki so bili pred njim, ampak kot nekakšen 
postrušnik rine vedno naprej, dokler ne zgrmi v 
prepad. In ker deluje na podlagi fantazij, ne pa 
konkretnih podatkov, takšen župan zida gradove 
v oblakih. Ne sliši, na primer, da so razni tuji 
investitorji lažni, saj je fantazija preveč lepa, da bi 
preveril dejstva. Seveda si takšen župan nabere 
tudi pušeljc prijateljev, ki njegove rožnate sanje 
podpihujejo, ne pa pomagajo razbliniti. In jih, po 
vzoru fevdalne gospode, za njihovo naklonjenost 

in zvestobo bogato nagrajuje.
Kaj lahko prebivalci namišljenega mesta storijo, 
da razbijejo tišino? Lahko podrejo prepreke, 
vdrejo v rožnate sanje namišljenega župana in 
mu povedo, kar mu gre. A jih verjetno ne bo slišal, 
saj je mamilo ignorance preveč močno. Lahko ga 
odstavijo in zamenjajo z novim. A tudi tu je kleč, 
saj se bodo vsi dvorjani prisesali na prišleka in bo 
novi župan postal prav tak kot njegov predhod-
nik. Tako ljudem ostane ena resna alternativa. Da 
sami prevzamejo breme odločanja. Da ne sedijo 
križem rok in se pridušajo o krivičnem vladarju, 
ampak da mimo njega in njegove volje zgradijo 
drugačen sistem odločanja. Da posameznik ne 
odloča o dobrobiti množice, ampak da ljudje sami 
skrbijo za skupno dobro. Bivši vladar pa lahko 
svoje rožnate sanje sanja v kakšni udobni postelji, 
daleč od javnega življenja.
Še sreča, da govorimo le o hipotezi, kajne?
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Radvanje, 6. 1. 2015
V letu 2015 aktivnosti v Radvanju ne pojenjajo. 
Osrednja tema tokratnega zbora je bila "Kaj 
storiti za lepše Radvanje?" Razpravljavci so 
bili zelo konkretni in predvsem konstruktivni. 
Sprejeli so nekaj kratkoročnih in dolgoročnih 
ukrepov, ki bodo polepšali njihovo četrt. 
Inšpektorju za okolje bodo prijavili kurjenje 
neprimernih odpadkov, ki onesnažuje zrak v 
naselju ob Lackovi cesti. Skupaj z osnovno 
šolo, Snago in krajani bodo izvedli skupno 
akcijo označevanja zabojnikov za odpadke. 
Vse Radvanjčane pa bodo povabili k sodelo-
vanju tako, da jih bodo vprašali, kako oni vidijo 
svojo četrt in kakšni so njihovi predlogi za 
lepšo podobo Radvanja. Preko mestne četrti, 
s katero zbor dobro sodeluje, bodo pozvali 
Snago, da zaposli čistilca za ulice. Preprečiti 
želijo tudi parkiranje na pločnikih pred vzpen-
jačo, zato bodo za pomoč prosili redarsko 
službo. Radvanjčane torej čaka še veliko dela, 
zagotovo pa bodo prvi rezultati olepševanja 
četrti vidni kmalu.

SKS Pekre, 7. 1. 2015
Na preteklem zboru v Pekrah so največ časa 
posvetili debati o Domu kulture Pekre. Ta je 
bil z udarniškim delom in sredstvi krajanov 
zgrajen v 50-ih letih prejšnjega stoletja, 
kasneje pa je upravljanje nad njim prevzela 
občina. MOM ne najde več sredstev za 
dokončanje sanacije, ki je potrebna predvsem 
na nivoju temeljev, kjer prihaja do zatekanja 
vlage v kletne prostore, ki so trenutno neupo-
rabni. Oblikovala se je delovna skupina, ki bo 
v sodelovanju s svetom KS pripravila oceno 
potrebnih sredstev za obnovitvena dela, da bi 
v prihodnosti lažje pridobili sredstva s strani 
MOM ali lokalnih organizacij. Na zboru so se 
dotaknili tudi tega, da mladi v Pekrah nimajo 
prostora za preživljanje prostega časa. Svet 
KS bodo prosili, da omogoči vzpostavitev 
takšnega prostora v Pekrah. Ponovno sta bili 
izpostavljeni temi pogrešana lokalna trgovina 

in prostorska stiska v vrtcu. O teh temah 
bodo podrobneje razpravljali na prihodnjem 
zboru.

SČS Center in Ivan Cankar, 7. 1. 2015
Po vzoru drugih zborov bodo tudi v Centru 
pripravili delovno akcijo. Ko bo konec zime 
bodo očistili okolico Treh ribnikov. Na ta način 
se želijo povezati ter spodbuditi občino in 
javna podjetja, da bi bolje skrbela za zelene 
dele mesta. Po novici, da bo občina začela s 
prodajo prostorov krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti so sestavili protestno pismo in 
ga naslovili na župana. Udeleženci še naprej 
iščejo prostor za vzpostavitev sramotilnega 
stebra, s katerim bi opozarjali na packe mesta. 
Pri tem se bodo povezali z delovno skupino za 
radvanjske packe. Aktivno se išče tudi prostor, 
v katerem bi se odvijali zbori za prebivalce 
Košakov. Na naslednji zbor pa so v želji po 
odgovorih na vprašanja delovnih skupin ter 
prebivalcev in sodelovanju z mestno četrtjo 
povabili četrtno svetnico Melito Cimerman. 

SČS Nova vas, 8. 1. 2015
Večina prebivalcev v četrti živi v več stano-
vanjskih objektih, kjer so se po stanovanjskem 
zakonu lastninili le stanovanjski prostori, 
večina funkcionalnih zemljišč in parkirišč pa je 
bila zemljiško knjižno prenesena na občino. 
Ker se že pojavljajo poizkusi privatizacije teh 
zemljišč, bodo v Delovni skupini za okolje do 
naslednjega zbora pripravili enostavno 
postopkovno navodilo za prebivalce, ki bi 
želeli status teh zemljišč urediti. Doslej so 
pridobili tolmačenje Zakona o vzpostavitvi 
etažne lastnine (ZVEtL), navodilo pravne 
službe MOM,kako se lotiti postopka in odgov-
or na vlogo, kje poiskati potrebno doku-
mentacijo. Z dodatnim obveščanjem o temi, 
bodo na prihodnji zbor privabili čim več 
krajanov, jim predstavili postopek ter pripravl-
jena navodila izobesili po večstanovanjskih 
objektih v četrti in tako olajšali delo zaintere-
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vo v mestnem svetu, ki odloča o porabi 
proračuna, v katerem vsako leto ostane manj 
denarja za pljuča mesta. Zbor na Taboru je 
pozdravil tudi ustanovitev Mestne delovne 
skupine za okolje, ki se bo ukvarjala z varst-
vom kulturne in naravne dediščine v mestu. Ta 
bo po vzoru delovne skupine za komunalo 
delovala na ravni vseh aktivnih samoorgani-
ziranih skupnosti v mestu. Udeleženci zbora 
so izrazili nezadovoljstvo nad trenutnim 
stanjem v občinski hiši. Sprašujejo se, zakaj 
novi direktor javne uprave ni iz Maribora. 
Menijo, da je sramotno, da med Mariborčani 
ne najdejo poštenega in primernega kandida-
ta, ki bi opravljal to funkcijo. Z aktivnostmi 
bodo nadaljevali tudi v prihodnje
SKS Kamnica, 14. 1. 2015
Vabilu na zbor prebivalcev samoorganizirane 
krajevne skupnosti se je odzval predsednik 
sveta KS Kamnica, Simon Hauptman. Razpra-
va se je vrtela okoli najbolj perečih vsebin. V 
zvezi z nevarnimi prometnimi točkami bodo 
krajani, kot kaže, primorani sami ukrepati. 
Odgovorni vedo, da obstoječe stanje zelo 
škodi tudi vodnim zajetjem mariborske 
občine, a vse ostaja pri obljubah. Podobno je 
tudi pri drugih problematikah. Čez dve leti, ko 
stopi v veljavo zakon, ki zapoveduje povezavo 
na kanalizacijski sistem ali izgradnjo čistilne 
naprave, bo zaradi neodgovornosti in neizpol-
njenih obljub v prekršku dobršen del 
Kamničanov. Razprava se je iz uvodnega 
poudarka, da krajevna skupnost nima pristo-
jnosti in ne denarja, v nadaljevanju prevesila v 
vzajemno željo, da poskusijo nekatere 
probleme skupaj nasloviti na odgovorne. 
Udeleženci so predstavnikom lokalne oblasti 
še položili na srce, da v vseh procesih sodelo-
vanja s pravnimi in fizičnimi osebami resnično 
poslujejo transparentno, ne glede na to, ali 
zakonodaja tako predpisuje ali ne, ter tako 
odpravljajo stare prakse, ki med ljudi vnašajo 
razdor in nezadovoljstvo.

SČS Magdalena, 15. 1. 2015
Prvi letošnji magdalenski zbor je bil živahen in 
razgiban. Udeležilo se ga je nekaj novih 
udeležencev, ki so se vključili v debato ter 
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in prostorska stiska v vrtcu. O teh temah 
bodo podrobneje razpravljali na prihodnjem 
zboru.
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bodo očistili okolico Treh ribnikov. Na ta način 
se želijo povezati ter spodbuditi občino in 
javna podjetja, da bi bolje skrbela za zelene 
dele mesta. Po novici, da bo občina začela s 
prodajo prostorov krajevnih skupnosti in 
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odgovorih na vprašanja delovnih skupin ter 
prebivalcev in sodelovanju z mestno četrtjo 
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vanjskih objektih, kjer so se po stanovanjskem 
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objektih v četrti in tako olajšali delo zaintere-

siranim krajanom. Prebivalce Nove vasi bodo 
v prihodnjih mesecih pozvali k izpolnjevanju 
ankete o željah kupcev ter prodajalcev, ki bi 
kupovali in prodajali na Tržnici Tabor, ki je 
trenutno zanemarjena. 

SČS Koroška vrata, 8. 1. 2015
V Koroških vratih se še vedno ukvarjajo z 
neodzivnostjo javnih služb. Veliko težav 
prebivalcem povzroča kršenje javnega reda in 
miru, predvsem ob večerih, ko so organizirane 
študentske zabave. Poleg neznosnega hrupa 
prebivalci trpijo tudi materialno škodo. Nekat-
eri študentje so v preteklosti razbijali šipe na 
avtih na parkiriščih ob cestah in goreče smet-
njake potiskali v stanovanjske zgradbe. Za 
pomoč so že večkrat poprosili komandirja 
policijske postaje, na katerega so naslovili 
protestno pismo, v katerem opozarjajo na 
kršitve. Pozivali so ga tudi, da se udeleži 
zbora, na katerem bi se pogovorili o možnih 
rešitvah. Odgovora pa ni in ni. Podobno je tudi 
z županom, ki ga razne delovne skupine že 
dlje časa pozivajo k dialogu. Da bi k sodelo-
vanju na zborih vzpodbudili čim več svojih 
sosedov, bodo v prihajajočih dneh izvedli 
akcijo plakatiranja in letakiranja.

SČS Tabor, 14. 1. 2015
Na 11. zboru so se prebivalci Tabora dogovorili, 
katere poti bodo ubrali pri izgradnji prijazne-
jšega mesta. Prebivalce jezi, kako neodgovor-
no pristojni ravnajo z mestom in našim denar-
jem. Delovna skupina, ki se ukvarja z manjka-
jočimi drevesi v Taboru in Magdaleni, bo svoje 
delovanje razširila še na Studence. Še naprej si 
bo prizadevala, da ta problem pride v razpra-
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Menijo, da je sramotno, da med Mariborčani 
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krajani, kot kaže, primorani sami ukrepati. 
Odgovorni vedo, da obstoječe stanje zelo 
škodi tudi vodnim zajetjem mariborske 
občine, a vse ostaja pri obljubah. Podobno je 
tudi pri drugih problematikah. Čez dve leti, ko 
stopi v veljavo zakon, ki zapoveduje povezavo 
na kanalizacijski sistem ali izgradnjo čistilne 
naprave, bo zaradi neodgovornosti in neizpol-
njenih obljub v prekršku dobršen del 
Kamničanov. Razprava se je iz uvodnega 
poudarka, da krajevna skupnost nima pristo-
jnosti in ne denarja, v nadaljevanju prevesila v 
vzajemno željo, da poskusijo nekatere 
probleme skupaj nasloviti na odgovorne. 
Udeleženci so predstavnikom lokalne oblasti 
še položili na srce, da v vseh procesih sodelo-
vanja s pravnimi in fizičnimi osebami resnično 
poslujejo transparentno, ne glede na to, ali 
zakonodaja tako predpisuje ali ne, ter tako 
odpravljajo stare prakse, ki med ljudi vnašajo 
razdor in nezadovoljstvo.

SČS Magdalena, 15. 1. 2015
Prvi letošnji magdalenski zbor je bil živahen in 
razgiban. Udeležilo se ga je nekaj novih 
udeležencev, ki so se vključili v debato ter 
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predstavili nekaj idej in rešitev. Govora je bilo 
predvsem o gradbeni luknji na območju 
stanovanjskega kompleksa Magdalena IV in V 
ter o možnih spremembah na tem območju. 
Govora je bilo tudi o problematiki nepra- 
vičnega deljenja stroškov ogrevanja. Poleg 
tega so bila podana poročila delovnih skupin. 
Delovna skupina za okolje je predstavila 
akcijo na Kalvariji in varne poti otrok v šolo na 
Preradovičevi. O svojem delu je poročala tudi 
Delovna skupina za drevesa, ki se povezuje z 
aktivnimi prebivalci na Studencih in na 
Taboru. Predstavljene so bile aktivnosti 
skupine za solidarnostne prakse in napredek 
na tem področju. Zbor se je zaključil s poroči-
lom in debato o načrtovanem železniškem 
podhodu, ki se nikamor ne premakne in s tem 
občino še vedno drži v kršenju zakonodaje.

SČS Studenci, 15. 1. 2015
V delovni skupini za podaljšek Ceste proletar-
skih brigad še naprej pridno zbirajo podpise v 
podporo reševanju dolgoročne cestne 
problematike Studencev. Trenutno imajo 
zbranih nekaj več kot 600 podpisov podpore. 
Konec meseca januarja je delovna skupina 
povabljena na sejo MČ Studenci, kjer bo 
predstavila svoje probleme in zahteve v zvezi 
s prometno problematiko. Ker se na 
Studencih zavedajo, da je za preboj potrebna 
širša podpora, se bodo v bodoče še bolj 
povezali s SČS Radvanje in SKS Pekre. Zaradi 
počasnega reševanja oziroma nereševanja 
prometne problematike in ker ljudje že počasi 
izgubljajo potrpljenje ter zaupanje v pristojne 
organe, je zbor sprejel sklep, da bodo sestavili 

program reševanja prometne problematike 
za tekoče leto. Zboristi so razpravljali tudi o 
politični (ne)angažiranosti prebivalcev. 
Predlaganih je bilo nekaj rešitev, s pomočjo 
katerih bi bilo možno v bodoče privabiti in 
aktivirati večje število sokrajanov.

SČS Pobrežje, 16. 1. 2015
Pobrežani se tudi tokrat niso izognili promet-
nim težavam, kjer so v zvezi s predvideno 
zaporo C. XIV. divizije na območju poko-
pališča udeleženci sprejeli sklep, da na 
naslednji zbor povabijo direktorico Pogreb-
nega zavoda in od nje pridobijo natančnejše 
informacije o spremembi prometnega režima. 
Največ pozornosti je dobila tema daljinskega 
ogrevanja v naselju S31. Po prenovi kotlovnice 
in z uvedbo delilnikov so se stroški ogrevanja   

enormno in neenakomerno povečali ter s tem 
povzročili ogromno nejevolje med uporabni-
ki. Ker se s podobnim problemom že leto dni 
ukvarjajo v Novi vasi in Mestni delovni skupini 
za komunalo, bodo na naslednji zbor povabili 
člana le-te, ki bo pojasnil sisteme obračuna-
vanja, naloge upravnikov in popisovalcev, da 
bodo lažje in konkretneje zastavljali vprašanja 
Staninvestu, katerega predstavnika bi zatem 
tudi povabili na zbor. Da bo udeležba šte- 
vilčnejša so se odločili za ponovno plakatiran-
je, kjer bodo tokrat pomagali tudi sami. 
Končno je pozitiven odgovor dobila na 
mestno četrt naslovljena prošnja za sprem-
embo termina zborov SČS Pobrežje, ki je bil 
po mnenju mnogih vzrok za slabši obisk. 
Odslej bodo zbori vsako drugo sredo.
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To vlogo in moč so nekoč imeli vrači, duhovni-
ki, učitelji, zdravniki in sodniki, pozneje pa člani 
mirovnih gibanj, aktivisti za človekove pravice 
in pravice žensk ter člani drugih civilnod-
ružbenih gibanj. V 19. stoletju, ko se je 
psihologija začela intenzivno razvijati, je 
razcvet doživel tudi pojem moderiranja. 
Moderiranje, kot ga poznamo danes, je svojo 
formalno obliko začelo dobivati v 60-ih letih 
prejšnjega stoletja, v 80-ih pa je bilo že splošno 
razširjeno. 
Če današnji pomen moderiranja strnemo v 
definicijo*, se ta glasi tako: Moderiranje je način 
komuniciranja v skupini, ki želi doseči določen 
cilj. Je spodbujanje in usmerjanje ustvarjalnega 
razmišljanja v okviru skupinskega procesa, 
katerega cilj je porajanje idej ali sprejemanje 
odločitev.

Metodo moderiranja smo zaradi njenih 
prednosti in učinkovitosti prevzeli tudi v Inicia-
tivi mestni zbor. Moderatorji na zborih skrbijo, 
da zbor poteka v skladu s skupinskim dogovo-
rom. Moderatorji ne usmerjajo stališč udele- 
ženk in udeležencev zbora, saj je njihova nalo- 
ga zgolj omogočati ploden potek razprave. Na 
posameznem zboru samoorganiziranih četrt- 
nih in krajevnih skupnosti so zato običajno trije 
moderatorji: 
- vsebinski moderator (skrbi za ploden potek 
razprave, usmerja k sklepom),
- tehnični moderator (skrbi za tehnične 
zadeve, pomaga vsebinskemu in predloge, 
pobude in sklepe zapisuje na tablo),
- zapisnikar (piše zapisnik in novice za splet).
Če moderator svoje naloge ne opravlja ustrez-
no, ga zbor lahko kadarkoli odpokliče in 
zamenja.

POSTANI MODERATOR/-KA ZBOROV!

Ko slišimo besedo moderiranje pogosto najprej pomislimo na radijske in televizijske moderator-
je, ki vodijo interaktivne prireditve. Moderiranje pa zajema več kot to. Moderiranje je staro 
toliko, kot zgodovina človeštva. V vseh družbah so obstajali posamezniki, ki so pomagali pri 
urejanju težav v odnosih in reševanju nesporazumov. 

Moderator zborov lahko postane vsak, ki to 
želi. Iniciativa mestni zbor zato pripravlja 
praktične delavnice, ki posameznike dobro 
pripravijo na to nalogo. Na delavnicah se 
naučimo, kakšni sta naloga in vloga modera-
torja, kako se dosega konsenz in kako ravnati v 
napetih situacijah.

Ob ustanovitvi Iniciative mestni zbor smo si 
med drugim zadali cilj, da prebivalke in prebiv-
alce Maribora spodbudimo k aktivnemu vklju- 
čevanju v ustvarjanje boljšega in lepšega 
mesta. Eden izmed načinov za gradnjo boljše-
ga mesta so zbori samoorganiziranih četrtnih 
in krajevnih skupnosti. Ti utrjujejo vezi v skup- 
nosti, so odprt prostor za razpravo o skupnem 
dobrem in ljudi spodbujajo k uresničevanju 
skupnih interesov. Zbori trenutno potekajo v 
devetih mestnih četrteh in dveh krajevnih 
skupnostih. Da bi zbori nemoteno potekali v 
vseh četrteh in krajevnih skupnostih, pa Inicia-
tivi mestni zbor primanjkuje moderatorjev. 

Zato se sedaj obračamo nate. Pridruži se nam 
in tudi ti postani moderator/-ka zborov. 
Pomagaj graditi politiko od spodaj navzgor in 
spremembo družbeno-političnega sistema ter 
soustvarjaj aktivnosti, ki krepijo skupnost za 
aktivno neposredno politično udejstvovanje in 
soupravljanje. 

*Zgodovinski pregled moderatorstva in definicija sta 
povzeta po knjigi Cirile Toplak Moderiranje skupinskih procesov: priročnik za moderatorje.
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Metodo moderiranja smo zaradi njenih 
prednosti in učinkovitosti prevzeli tudi v Inicia-
tivi mestni zbor. Moderatorji na zborih skrbijo, 
da zbor poteka v skladu s skupinskim dogovo-
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- vsebinski moderator (skrbi za ploden potek 
razprave, usmerja k sklepom),
- tehnični moderator (skrbi za tehnične 
zadeve, pomaga vsebinskemu in predloge, 
pobude in sklepe zapisuje na tablo),
- zapisnikar (piše zapisnik in novice za splet).
Če moderator svoje naloge ne opravlja ustrez-
no, ga zbor lahko kadarkoli odpokliče in 
zamenja.

Moderator zborov lahko postane vsak, ki to 
želi. Iniciativa mestni zbor zato pripravlja 
praktične delavnice, ki posameznike dobro 
pripravijo na to nalogo. Na delavnicah se 
naučimo, kakšni sta naloga in vloga modera-
torja, kako se dosega konsenz in kako ravnati v 
napetih situacijah.

Ob ustanovitvi Iniciative mestni zbor smo si 
med drugim zadali cilj, da prebivalke in prebiv-
alce Maribora spodbudimo k aktivnemu vklju- 
čevanju v ustvarjanje boljšega in lepšega 
mesta. Eden izmed načinov za gradnjo boljše-
ga mesta so zbori samoorganiziranih četrtnih 
in krajevnih skupnosti. Ti utrjujejo vezi v skup- 
nosti, so odprt prostor za razpravo o skupnem 
dobrem in ljudi spodbujajo k uresničevanju 
skupnih interesov. Zbori trenutno potekajo v 
devetih mestnih četrteh in dveh krajevnih 
skupnostih. Da bi zbori nemoteno potekali v 
vseh četrteh in krajevnih skupnostih, pa Inicia-
tivi mestni zbor primanjkuje moderatorjev. 

Zato se sedaj obračamo nate. Pridruži se nam 
in tudi ti postani moderator/-ka zborov. 
Pomagaj graditi politiko od spodaj navzgor in 
spremembo družbeno-političnega sistema ter 
soustvarjaj aktivnosti, ki krepijo skupnost za 
aktivno neposredno politično udejstvovanje in 
soupravljanje. 

»Po treh 
obiskih na zborih krajanov  samoorganizirane 

mestne četrti Center sem spoznala, da someščani v tem 
mestu resnično želijo spreminjati naše življenjsko okolje tako, da vsak 

problem občanov dobiva pozornost skupine, ki ga moderatorji pomagajo 
oblikovati v sklepe celotne skupine za izvajanje usklajenih akcij. Opazila sem, da nekateri 
udeleženci na zborih ne spregovorijo, čeprav na neverbalni način izražajo svoja stališča. 

Postavljena pravila in delovanje  moderatorjev omogoča, da lahko na zboru vsakdo pride do 
besede, je slišan in spoštovan. Način delovanja moderatorjev IMZ je pomemben prispevek k 

oblikovanju pravične in radostne družbe - temu sem želela prispevati tudi jaz, zato sem se pridružila 
skupini moderatorjev IMZ.«

Jolanda

Če želiš sodelovati v tej vlogi, to povej 
kateremu izmed moderatorjev na zboru ali pa 
se nam pridruži na sestanku, ki potekaja vsak 
ponedeljek ob 18.00 v prostorih Centra za 
alternativno in avtonomno produkcijo, Tkalski 
prehod 4, Maribor. 

ZAKAJ SEM POSTAL(A) MODERATOR(KA)?ZAKAJ SEM POSTAL(A) MODERATOR(KA)?
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ZAKAJ SEM POSTAL(A) MODERATOR(KA)?

»V Iniciativi mestni zbor sem se aktiviral kot 
moderator iz enostavnega razloga, namreč 
samo od sebe se nič ne spremeni. V mestu je 
nastalo stanje, ki ga nisem zmogel več samo 
opazovati, potrebno je bilo nekaj storiti. Kot 
način vključitve sem izbral IMZ, kajti videl sem 
jo kot edino organizacijo, ki jo dejansko zanima 
mnenje navadnih občanov in sicer vedno, ne 
samo dva tedna pred volitvami, kot je navada 
med politiki. Moderatorskih znanj pred 
aktivacijo nisem imel, sem se pa skozi 
delovanje tega priučil. Posebno zadovoljstvo in 
zagon mi dajejo izkušnje iz skupščin občanov, 
kjer prebivalci neprestano dokazujejo, da so t.i. 
navadni ljudje še kako sposobni razumeti 
okoliščine in odločati o lastnem okolju, hkrati 
pa tudi vidim, da si lahko prebivalci skozi 
skupščine direktno izboljšajo življensko okolje.«
Matic

»Ko smo se odločili aktivirati prebivalce 
Maribora z organiziranjem zborov po MČ in KS, 
sem odločno povedala, da bom sodelovala, 
vendar ne kot moderator, saj nisem nikoli javno 
nastopala in sem bila prepričana, da se pri 
mojih letih tega pač ne morem več naučiti. Pa 
sem že po nekaj zborih zobala zarečeni kruh. 
Učimo se lahko vse življenje in vsako novo 
znanje lahko pride še kako prav. V prenekateri 
situaciji sem zdaj samozavestnejša, naučila sem 
se aktivno poslušati in iskati točke v razpravi, ki 
vodijo h konsenzu in zaključkom. Uživam, ko 
prizadeti z nasprotnih bregov, najdejo skupno 
rešitev za problem, ki jih muči, to zadovoljstvo 
pa mi daje moč, da bom še naprej sodelovala 
kot moderatorka na zborih SČS in SKS.«
                                                                           Cilka

ZAKAJ SEM POSTAL(A) MODERATOR(KA)?
»Pri IMZ sem od 

samih začetkov in o 
moderiranju takrat nisem imel 

pojma. Po nekaj delavnicah in 
aktivni udeležbi na zborih, sem ugoto- 

vil, da je moderirati hkrati izziv in zado- 
voljstvo. Pri tem ni uspehov ali neuspehov, 

napak ali pravilnih odločitev, pri moderiranju 
je čar v iskanju konsenza, saj največkrat vsi 
razmišljamo v enaki smeri, le da tega ne 
opazimo. Najlepše je, ko zbor konsenzualno 
sprejme sklep in stopi v akcijo, včasih pa je 
pot do tja dolga in tu nastopi na vrsto izziv, 
kako debato voditi skozi čeri in jo pripeljati do 
nekega zaključka.«    Jure

»Moderator sem 
postal, ker se počutim 
osebno odgovornega, da 
prispevam k izboljšanju situacije v 
Mariboru. Ker nimam težav z javnim 
nastopanjem, sem to vlogo sprejel mirno, 
vendar brez velikega navdušenja. Kot 
drugim, bi bilo tudi meni bolj udobno sedeti na 
moji debeli zadnjici in se pridušati čez krivice. 
Tako sem vsaj tedaj razmišljal. Pa sem se uštel. 
Moderatorstvo mi je dalo izjemen nabor znanj, 
ki jih lahko uporabljam v vsakodnevnem življe- 
nju, pomagalo mi je tudi, da sem bolje spoznal 
mesto in stiske ljudi, ki živijo v njem. Bolje sem 
se naučil poslušati, motivirati in usmerjati ljudi k 
skupnemu cilju. Vloga moderatorja me napaja z 
velikim zadovolj- stvom, saj sem v vlogi, ko 
skupaj s sokrajani gradim neko boljšo družbo.«

Gregor

»Kot moderatorka sodelujem zato, ker se mi zdi pomembno prispevati k samoorganiziranju prebivalk 
in prebivalcev. Všeč mi je predvsem povezovanje ljudi, grajenje skupnosti in občutki tovarištva, ki se 
vzpostavljajo na zborih; vse kar smo v preteklih 25 letih uspešno pozabili. Z nehierarhičnim modera- 
torstvom predtem nisem imela izkušenj, a sem se skozi brezplačna razumljiva izobraževanja, ki jih 
imamo moderatorji vedno na voljo, tega naučila. Neprecenljivo je biti del širše skupine, ki se angažira 
in bori. In dosega rezultate.«   Urška



sreda, 28. 1. 2015 | 18.00

sreda, 28. 1. 2015 | 18.00

sreda, 28. 1. 2015 | 18.00

četrtek, 29. 1. 2015 | 18.00

četrtek, 29. 1. 2015 | 18.00

torek, 3. 2. 2015 | 18.00

sreda, 4. 2. 2015 | 17. 00

sreda, 4. 2. 2015 | 18.00

četrtek, 5. 2. 2015 | 18.00

četrtek, 5. 2. 2015 | 17.00

Delavnica bo v torek, 27. 1. 2015, 
od 17. do 19. ure v MISC Infopeka, 
Ob železnici 8. Na delavnico se lahko 
prijavite do 26. 1. 2015 na naslov 
infopeka@infopeka.org. 
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BREZPLAČNA DELAVNICA 

MČ Tabor, Metelkova 63

KS Kamnica, Vrbanska 97 

MČ Pobrežje, Kosovelova 11

MISC INFOPEKA, Ob železnici 16

MČ Studenci, Erjavčeva 43

MČ Radvanje, Lackova 43

Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

MČ Nova vas, Radvanjska 65

MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori ta teden: SČS Radvanje, 20. 1. 2015; SKS Pekre in SČS Center in Ivan Cankar 21. 1. 2015; 
SČS Nova vas in SČS Koroška vrata 22.1.2015.

Izdaja glasila je podprta s 
sredstvi finančnega 

mehanizma 
EGP 2009 -2014.

ČETRTNI ZBORI: KJE IN KDAJ SE SREČAMO?
SČS Tabor

SKS Kamnica

SČS Pobrežje

SČS Magdalena

SČS Studenci

SČS Radvanje

SKS Pekre

SČS Center in Ivan Cankar

SČS Nova vas

SČS Koroška vrata

Dobre prakse participatorne demokracije ter 
kako o njih komunicirati z mediji in odločevalci
Na delavnici bodo predstavljene dobre prakse 
participatorne demokracije na mednarodni, 
nacionalni in lokalni ravni z namenom prebival-
ke in prebivalce spodbuditi k aktivni partici-
paciji v civilnodružbenih gibanjih. Hkrati bodo 
predstavljene metode in orodja za učinkovito 
komuniciranje z mediji in odločevalci na temo 
omenjenih dobrih praks. 
Udeleženci se bodo seznanili s sledečim:
• kaj je neformalna družbena pobuda,
• kaj je samoorganiziranje,
• legalnost delovanja,
• legalnost direktnih akcij,
• različne oblike protestov (bojkoti, sit-ins, 

walk-ins).
• kako pristopiti do različnih medijev,

• kako napisati dopis medijem,
• kako organizirati tiskovno konferenco,
• kako vzpostaviti in razviti kakovosten odnos 

s predstavniki medijev,
• kako napisati dopis odločevalcem (organom 

občine, ministrstvom),
• metode in načini komuniciranja z odloče- 

valci,
• kako se pripraviti na sestanek z odločevalci.


