Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora, s katerim javnost
seznanjamo s težavami, ki pestijo ljudi, kot tudi o možnih rešitvah zanje. Z njo obveščamo o kraju in času
zborov in poročamo, o čem razpravljamo na zborih, kako se reševanja problemov lotevamo.
Želeli bi si, da bi bili udeleženci zborov bolj vpeti v nastanek glasila

zato vas vabimo, da postanete soustvarjalci naše Četrtinke.
Drage sosede in sosedje, soustvarjajte! Posredujte svoja razmišljanja in mnenja v obliki sestavkov ali
krajših spisanih drobcev, fotografije, risbe, stripe, morda tudi poezijo – nič vas ne bomo omejevali.
Eno temeljnih načel, ki velja na zborih je to, da je slišan vsak. Kljub temu pa smo mnenja, da naj bodo
prispevki v glasilu takšni, da med nami ne ustvarjajo nove polarizacije in naj ne vlečejo na plano starih
zgodovinskih zamer, temveč naj bodo usmerjeni v sedanjo situacijo, ki je dovolj pereča že brez tega.
Veselimo se vaših prispevkov in sodelovanja z vami.
Prosimo tudi, da pri ustvarjanju upoštevate tudi ostala že znana načela samoorganiziranih mestnih
zborov in skupnostnih dogovorov.
Veselimo se vaših prispevkov in sodelovanja z vami.
Uredništvo

Navodila avtorjem prispevkov:
1. Pri pisanju bodite strpni in nežaljivi.
2. Upoštevajte zavezujoča temeljna načela delovanja IMZ.
3. Pisanje naj med nami ne ustvarja nove polarizacije in naj ne vleče na plano starih zgodovinskih
zamer, temveč naj bo usmerjeno v sedanjo situacijo, ki je dovolj pereča že brez tega.
4. Prispevke pošljite na e-pošto SČS.
5. Zaželjeno je, da se število znakov za uvodnik omeji na 1800 znakov s presledki, osrednji članek pa na
4000 znakov s presledki.
6. Objavili bomo podpisane (avtorske) izdelke.
7. Besedilo bo jezikovno pregledano.

Objavili bomo le besedila, ki upoštevajo zavezujoča temeljna načela delovanja naše iniciative in zborov (v
celoti dostopna na spletni strani Iniciative mestni zbor, na povezavi http://imz-maribor.org/Temeljnanacela-zavezujoca-za-udelezence.html). Poglavitni načeli sta "Vsi si moramo prizadevati za strpno,

demokratično in konstruktivno okolje" in "Vsakršna nestrpnost in diskriminacija glede na spol, starost,
barvo kože, vero je nesprejemljiva".
Zato pazite, da so sestavki spoštljivi, brez žaljivih in vulgarnih izrazov ter klevet.
Besedila bodo pred objavo jezikovno pregledana (lektorirana) – uredništvo pa si pridržuje pravico do
odpravljanja pravopisnih in slovničnih napak.
Kje lahko preverite, koliko znakov ste uporabili v besedilu? V Wordu to izgleda tako, kot na spodnji
sliki:

