
Neobiskanost zborov s strani mladih staršev je 
povod, ki je sprožil razmislek o tem, kaj se dogaja 
z nekaterimi delovno aktivnimi osebami po tem, 
ko si ustvarijo družino. Zaskrbljujoč je današnji 
»družinski egoizem«, kjer se skrbi le za svojega 
otroka oz. za svojo družino, brez ozira na doga-
janje v okolju, na (slabe) politične odločitve, ki 
bodo navsezadnje vplivale tudi na njih. Na zbo-
rih se veliko starejših udeleženk_cev čudi novim 
družbenim odnosom, ki v ospredje postavljajo 
individualne vrednote nasproti skupnostnim. 
Ker so spremembe družbenih odnosov globoko 
utemeljene v spremembah materialnega polo-
žaja ljudi, te pa so povezane z ekonomskim in 
političnim sistemom, so tovrstni egoistični od-
nosi povsem v skladu s kapitalistično ideologijo. 
S slabšanjem materialnega položaja ljudi smo 
priča vse večjim socialnim razlikam med druži-
nami. Revščina se je med letoma 2009 in 2014 
v Sloveniji povečala za skoraj 30 odstotkov. Pod 
pragom tveganja revščine je leta 2017 živelo 
280.000 ljudi, od tega kar 47.000 otrok. Števil-
ke pa so še višje, saj je revščina stigmatizirana 
– mnogi zaradi lastnega obtoževanja in sramu 
prikrivajo nedostojne razmere, v katerih živijo. 
Prav preko družine pa se reproducira social-
no razlikovanje. Družine z nizko plačo otroku 
ne morejo nuditi enakih možnosti (kvalitetno 

varstvo, izleti, knjige, tečaji, nadaljnje izobraže-
vanje) kot tiste z višjimi prihodki. V kapitalizmu 
je družba ujeta v začaran krog revščine in iz-
ključenosti, saj se revščina prenaša s staršev na 
otroke. S propagiranjem ideje zaprte družine, 
ki je docela stvar starša (staršev), pa se prelaga 
vsa sistemska odgovornost na posameznice_ke. 
Šele z močno socialno državo in kakovostnimi 
javnimi institucijami lahko ustvarimo podobne 
pogoje za vse otroke.
Prav nujnost, da ustvarimo enake pogoje za vse 
otroke, ne glede na njihov status, je eden od 
razlogov, da starši začnejo aktivno in politično 
participirati v družbi. Od staršev bi pričakovale_i 
razumno, zavestno, premišljeno, svobodno, od-
govorno družbeno aktivno starševstvo. K temu 
pa ne prištevamo zgolj družinske vzgoje, var-
nosti in vzpostavljanja individualne topline oz. 
ljubezni do otroka, temveč tudi starševsko aktiv-
no sodelovanje pri ustvarjanju boljših razmer in 
možnosti za otrokovo življenje. 
Prav aktivno sodelovanje in povezovanje ob-
čank_ov v lokalnem okolju lahko privede do 
izmenjave mnenj, prepoznavanja stisk ljudi v 
okolici in krepitve zavedanja, da lahko le skupaj 
prepoznavamo in spreminjamo škodljive pra-
kse, ki vplivajo na nas in bodo vplivale na naše 
potomke_ce.

Iniciativa mestni zbor
Od železnici 16, MB

T: 030 454 465
E: info@imz-maribor.org

#64
apr.18

DRUŽINSKI EGOIZEM
Prav nujnost, da ustvarimo enake pogoje za vse otroke, ne glede na njihov status, je eden od razlogov, da 
starši začnejo aktivno in politično participirati v družbi. 

Tina Podbevšek



2
NA ZBORIH

Zbor SKS Pekre, 4. 4. 
Udeleženi na zboru SKS Pekre, ki jih breme-
ni spremenjena trasa avtobusa št. 18, žal niso 
dočakali povratne informacije o vnovičnem 
skupnem sestanku vseh vpletenih, na kate-
rem bi poskušali najti rešitve, ki bi ustrezale 
širšemu krogu uporabnikov. Soglasje o se-
stanku bi moral podati svet KS Pekre, a žal 
zbor nima podatka, ali se je svet v tem času 
sestal ali ne. Na soglasje sveta KS Pekre pa 
čaka tudi pobuda za odstranitev sedaj nepo-
trebnih hitrostnih ovir na lokaciji, kjer je do 
lani deloval vrtec.
V nadaljevanju razprave je beseda tako vnovič 
stekla tudi o odzivnosti lokalnih predstavni-
kov in pristojnostih tega organa ožje lokalne 
skupnosti – namreč KS in MČ, ko se prebival-
kam in prebivalcem vse jasneje rišejo razlogi, 
zakaj se na zborih vse več aktivnosti izvaja 
»mimo njih« oziroma brez njihovega sodelo-
vanja.
V nadaljevanju so udeležene in udeleženi 
osvežili nekatere pobude, ki so bile v tem času 

potisnjene v ozadje. Tako se bodo vnovič ak-
tivirali glede javno dostopnega defibrilatorja, 
kjer jim bo, so prepričani, na pomoč priskočil 
lokalni odbor Rdečega križa. Če ne bo šlo dru-
gače, bodo sredstva za nakup in izobraževa-
nje zbrali med prebivalkami in prebivalci, raz-
mišljajo o dobrodelni noti na kakšnem izmed 
krajevnih dogodkov.
Nadaljnjih korakov za ureditev stanja in razja-
snitev poteka postopkov v zvezi z zemeljskim 
nasipom v Pekrah tokrat niso oblikovali. S 
strani pristojnih so pridobili zagotovilo, da se 
izvrševanje inšpekcijske odločbe, ki nalaga 
odstranitev več kot 1000 kubikov preveč na-
vožene zemljine, kljub spremembi prostorskih 
ureditvenih načrtov za to področje nadaljuje, 
a so hkrati prejeli še novico, da je bilo izdano 
novo okoljevarstveno dovoljenje, ki zdaj do-
voljuje navoz 5-kratnika prej omenjene količi-
ne zemljine. Ko bodo uspeli ugotoviti, kaj vse 
skupaj dejansko pomeni, nadaljujejo.
Na Snago se udeleženi obračajo še s pobu-
do, da se uredi dostop do zbirnega centra za 
odpadke v Radvanju, zanima jih tudi, če se 
bo urejala ne do konca urejena cesta okoli 
Pekrske gorce.

Zbor SČS Studenci, 5. 4.
Udeleženci tokratnega zbora SČS Studenci so 
se pogovarjali predvsem o prometu na Stu-
dencih. Eden od udeležencev je postregel z 
informacijo, da so redarji vendarle obiskali 
Korbunovo ulico, kot so jih s pismom mesec 
dni nazaj pozvali udeleženi na zboru. Videti 
je, da je imel dopis nek učinek, kljub temu 
da odgovora na dopis zbor še ni prejel. Na-
slednja točka dnevnega reda je bila prometna 
problematika na Občinski ulici, kjer je stanje 

PoroČilo o delu v 
samoorganiziranih
Četrtnih in krajevnih skupnostih

Nasip v Pekrah je vedno bolj birokratsko zapleten primer
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obupno. Ulica je ozka, vendar ima v njej sedež 
prevozno podjetje, ki se hkrati ukvarja tudi s 
predelavo tovornjakov. Pred podjetjem ne 
stoji nobena tabla ali znak, da bi uradno sploh 
vedeli, za koga gre. Tovornjaki imajo obrača-
lišče kar na občinskem zemljišču, za katerega 
je v dokumentih navedeno, da na njem ne bi 
smelo biti nobenih obremenitev. Tovornjaki 
v ulici uničujejo celotno infrastrukturo. Prav 
tako občani ne vedo nič o tem, kakšen status 
ima podjetje, in kako so pridobili soglasja za 
dejavnosti, ki jih opravljajo na tej lokaciji. Ude-
leženci bodo oblikovali dopis za inšpekcijo, za 
katero upajo, da bo preverila stanje na terenu.

Zbor SČS Nova vas, 5. 4.
Člani_ce delovne skupine za projekt park ob 
Pekrskem potoku so tokrat poročali_e, da se 
v kratkem sestanejo s predstavnikom civilne 
iniciative za skate park, saj se projekta v do-
ločeni meri lokacijsko prekrivata in je zato 
sodelovanje smiselno. Na sestanku se jim bo 
pridružila tudi skupina Stopinje mesta, ki 5. 
maja v okviru urbanih sprehodov Jane’s Walk; 
ob potoku pripravlja sprehod skupaj s prebi-
valkami_ci. Tako se bo tudi Maribor ponovno 
pridružil mednarodni kampanji spodbujanja 
aktivnega vključevanja prebivalk_cev v ure-
janje bivalnega okolja in sočasnega razvijanja 
urbane pismenosti. Slednja je tista, ki manjka 
tudi posameznicam_kom, ki svoje avtomobile 

parkirajo na zelenicah, pločnikih in neposred-
no pred bloki, ne pa na označenih parkiriščih, 
so ugotavljale_i na zboru. 
Spregovorilo se je tudi o neurejenih kolesar-
skih poteh in avtomobilih, ki s parkirišč svoje 
“nosove” molijo na kolesarske steze ter tako v 
nevarnost spravljajo vse vključene v promet. 
Javna razsvetljava je še zmeraj pereča točka 
v Novi vasi, glede na poročilo o stanju javne 
razsvetljave in po poročanju udeleženih na 
ostalih zborih pa je enako tudi drugod po 
Mariboru. Zboristke_i v Novi vasi pozivajo 
tudi ostale samoorganizirane skupnosti, da 
problematiki posvetijo čas na zborih, da se z 
združenimi močmi kaj premakne na bolje.

SČS Magdalena, 10. 4.
Na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti 
Magdalena so prebivalke_ci govorile_i o izbo-
ru materialov za razstavo, ki jo skupaj z ostali-
mi SČKS pripravljajo ob petih letih delovanja 
zborov. Odločene_i so, da prispevajo fotogra-
fije odmevnejših dogodkov, delovnih akcij in 
izobraževalnih srečanj. Poleg tega so bile_i 
informirane_i o aktivnostih SSVUJD in o vpra-
šanjih, ki so jih v SSVUJD pripravile_i za Snago. 
Govora je bilo tudi o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu glede Taborskega nab-
režja, katerega predstavitev bo v prostorih MČ 
Magdalena v sredo, 25. aprila 2018, ob 16.00. 
Magdalenčankam_om se zdi zelo smiselno, 
da se predstavitve udeležijo. Pred tem si na-
meravajo pogledati dostopno dokumentaci-
jo, saj bodo tako veliko lažje sledile_i predsta-
vitvi in se vanjo aktivneje vključile_i. Na koncu 
so naslovile_i še za posek označena drevesa v 
Magdalenskem parku, kar naj bi bil del splo-
šnih vzdrževalnih del, kot so javnost obvestili 
izvajalci – javno podjetje Snaga. 

SČS Radvanje, 10. 4.
Prostorska problematika v Radvanju postaja 
čedalje bolj aktualna. Ker je bil sedaj veljav-
ni prostorski akt narejen v zelo specifičnih 
okoliščinah - izdelan predvsem za potrebe Zastarela razsvetljava je problem celega mesta



propadlega projekta Univerzijada, je zbor SČS 
Radvanje mnenja, da je potrebno pristopiti k 
javnemu natečaju za ureditev celotnega pros-
tora med obronkom Pohorja, načrtovano tra-
so Pod pohorske ceste, tako imenovano južno 
obvoznico in na vzhodu do gradu Betnava. Tak 
natečaj bi lahko v ta prostor vnesel določene 
nove vsebine, ki so bližje potrebam tukaj žive-
čih ljudi, menijo na zboru, vsekakor pa bi bile 
te vsebine dosti bolj povezane med seboj. Se-
daj se namreč drug za drugim pojavljajo po-
samezni tako imenovani investitorji, s projekti, 
ki v ta prostor ne sodijo in so v nasprotju z 
interesi krajank in krajanov Radvanja. Ključno 
vlogo pa bi tukaj morala odigrati stroka, ki bi 
pomagala sooblikovati javni natečaj. 
Na zboru SČS Radvanje so se tako odločili, da 
s tem stališčem seznanijo člane in članice sve-
ta MČ Radvanje, jih pozovejo k podpori, obe-
nem pa prenesejo stališče zbora na mestni 
svet, mestno upravo in na župana.

SČS Tabor, 11. 4.
Zbor je potekal konstruktivno in časovno 
učinkovito. Najprej so zboristi pozdravili od-
govor sveta MČ Tabor glede ureditve Koseske-
ga ulice, iz katerega je razvidno, da je stališče 
sveta MČ in zboristov SČS Tabor popolnoma 
usklajeno. S skupnimi močmi se lahko naj-
hitreje nadejajo izboljšav na problematič-
nih lokacijah v četrti. Prav tako so pozdravili 

novico, ki so jo zasledili v medijih - da naj bi 
končno prišlo do obnove že leta zapuščenega 
športnega igrišča ob Metelkovi ulici. Pomnijo 
še, da so s prostovoljnim delom v preteklosti 
vzpostavljali in vzdrževali igrišče, ko pa je to 
prešlo v zasebne roke, je leta ostalo nevzdrže-
vano. 
Nazadnje so udeleženi načeli tudi temo pri-
hajajočih lokalnih volitev, ki bodo jeseni. Iz-
postavili so, da vedno politiki govorijo, kaj 
bodo naredili, volivci pa le poslušajo in izbira-
jo. To se jim ne zdi smiselno. Bolj prav bi bilo, 
če bi prebivalci povedali, kaj od kandidatov 
pričakujejo, in bi lahko na volitvah izbirali 
glede na to, kako so se kandidati na njihove 
zahteve odzvali. Zato so sklenili, da bodo pri-
čeli aktivnosti, ki bodo omogočile, da bodo 
vsi zbori izpostavili težave, zahteve ali ukrepe, 
katere naj bodoči izvoljeni predstavniki reši-
jo, naslovijo ali izvedejo. Z nastalimi temami 
bodo potem soočili kandidate v jeseni, ko se 
bodo le ti potegovali za glasove.

SČS Pobrežje, 11. 4.
Tokratni zbor SČS Pobrežje je pokazal, da 
obstajajo teme, o katerih se težko ali pa sploh 
ne želimo pogovarjati. Na neprebojni zid je 
na zboru naletel predlog, da se na dnevni 
red uvrsti pobuda o prepovedi nacifašističnih 
simbolov. Temo se je takoj povezalo s polpre-
teklo zgodovino Slovenije in rdečo zvezdo - 
torej s temami, ki prebivalke in prebivalce že 
tako delijo. Prav zato in prav o takih temah, 
pa bi bili strpni in argumentirani pogovori, 
kakršne uspešno prakticirajo zbori SČS in SKS, 
najbolj potrebni. Načela in sprejeti skupno-
stni dogovori na zborih prav to omogočajo, 
saj zahtevajo odkrito, strpno, vse vključujo-
čo in spoštljivo razpravo, brez diskriminacije, 
brez preglasovanja. Skozi tak pogovor se da 
preseči marsikatera razlika, kar se je na večini 
zborov do zdaj že izkazalo.
Zboristi so sicer dosegli soglasje, da se pod 
točko razno pogovarjajo tudi o tej temi, žal pa 
so delo že pred tem prekinili.
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Zapostavljeno športno igrišče ob Metelkovi



To je bila prisiljena storiti moderatorka, ker se 
je zapletlo pri temi nadzora nad ravnanjem 
s komunalnimi odpadki v Mariboru. Udele-
ženec, ki je temo predlagal, na zbore prihaja 
poredko in navadno z agendo. Tudi tokrat je 
bilo tako. Ob tem, ko je obširno predstavljal 
svoj pogled na upravljanje z odpadki v Mari-
boru, novo sortirnico, osebne probleme, ki jih 
ima z občino in Snago, je šele na neposredno 
vprašanje udeležencev, kaj z vsem skupaj želi 
povedati, nakazal, da pričakuje, da ga zbor 
SČS Pobrežje predlaga za nadzornika nad rav-
nanjem z odpadki v MČ Pobrežje. Zboristi so 
bili o tem pripravljeni razpravljati in zavzeti 
stališče, žal pa je predlagatelj normalno raz-
pravo z nenehnim skakanjem v besedo pov-
sem onemogočil. Moderatorka je zato debato 
prekinila in zaključila zbor, ki mu je med tem 
tudi čas dveh ur, ki je predviden za zbor, prak-
tično potekel.

SČS Center in Ivan Cankar, 12. 4.
Če ne bomo bolje skrbeli za drevesa v parku, 
bo ta kmalu precej daleč od stare slave, so 
razmišljali tokrat na zboru SČS Center in Ivan 
Cankar. V parku so drevesa in druge rastline, 
ki so bila Mariboru podarjena s strani različnih 
gostov in domačih popotnikov. Veliko jih ima 
zgodovinsko in spomeniško vrednost. In če se 
danes sprehodiš po parku na lastne oči vidiš, 
kako z vsakim padlim drevesom del zgodovi-
ne izgine. 
Obkroženi z izobiljem gozdnatih površin in 
razvajeni od drevoredov, parkov in mestnih 
gozdičkov, se obnašamo, kot da je zmeraj bilo 
in zmeraj bo tako. V našem mestu dreves ne 
vzdržujemo. Ker občasnemu obrezovanju pač 
ne moreš reči vzdrževanje. Gre le za prilagaja-
nje oblike drevesa želji ljudi. Ko pa naša dre-
vesa okupirajo paraziti, kot je bela omela, pus-
timo drevesu, da se bori samo. Če mu omela 
izpije vso energijo, ga pač posekamo. Če dre-
vo napade kakšna druga bolezen, ga ne zdra-
vimo. Posekamo ga. In nato morda zasadimo 
kakšno novo sadiko, ki bo vlogo umorjenega 

odraslega drevesa dodobra prevzelo šele po 
več desetletjih. 
Na Švedskem, po poročanju udeleženke na 
zboru, s starostjo dreves nimajo problemov. 
Tristoletni orjaki so zelo cenjeni. Če drevo na-
pade bolezen, okuženi del izdolbejo, votlino 
zaščitijo, da preprečijo širjenje okužbe, prazni-
no zalijejo s cementom in drevo živi dalje. 
Tudi, na primer, na Slovaškem. 
V parku se v tem trenutku, glede na izjavo 
podjetja Snaga, seka stara in poškodovana 
drevesa, ki ogrožajo varnost ljudi. Več deset 
je letos takšnih. Na mestu je vprašanje, kdo 
v Mariboru res ogroža koga? Drevesa ljudi ali 
obratno? Med tem, ko brnijo motorke v par-
ku, pred tem pa so iz okoliških gozdov odpe-
ljali precej zajetne količine posekanih debel, 
pa zbor SČS Center in Ivan Cankar že skoraj 
dve leti opozarja občino in inšpekcijske služ-
be na posušeno drevo, ki se nevarno nagiba 
nad cesto v Ribniško selo, pa to še kar ostaja. 
Toliko o varnosti.
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Podrto drevje v mestnem parku
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V šoli morajo vladati demokratični odnosi že 
zgolj zato, ker smo del demokratične družbe 
in mora šola zato vzgajati z vzgledom, torej z 
modeliranjem demokratičnih razmerij v družbi 
(Šimenc 2016: 73). K temu spada tudi možnost 
demokratične družbe, da državljanom omogo-
ča sodelovati pri zanje pomembnih odločitvah. 
Demokracijo v razredu naj bi gradili na občut-
kih pripadnosti skupnosti, šole in razredi pa 
so oblike skupnosti. Strokovnjaki trdijo, da naj 
bi demokracija v šoli pomenila bolj dejavno 
vključevanje učencev ali dijakov pri ustvarjanju 
lastnih, torej razrednih in deloma šolskih pravil.

 »Glavni sovražnik discipline je 
odtujenost. Pripadnost skupnos-
ti je njeno zdravilo« 
(Kroflič 2005: 8). 
Demokratični odnosi pa seveda kršijo in pre-
izprašujejo vcepljeno paradigmo avtoritete. 
Avtoriteta je namreč neizogibno povezana »z 
uveljavljanjem družbene moči v politiki in vzgoji, 
pri čemer so njene konkretne oblike vedno tesno 
povezane s statusom nadrejenega in podrejene-
ga pola, s pravicami podrejenega pola, da se uve-
ljavlja kot subjekt (tudi ko gre za otroka oziroma 
mladoletno osebo /…/« (Kroflič 2010: 138).
Za preprečevanje vedenjskih odklonov je po-
membna oddelčna klima in povezanost njenih 
članov na podlagi skupnih interesov, lojalnosti 
in čustvene podpore, pri čemer ne pozabimo, da 

− si disciplino zagotavljamo z realnimi, pra-
vičnimi in razumnimi pravili v podpor-
nem ozračju in s pravili zaželenega vede-
nja; s spoštovanjem in empatijo, fizičnim 
in čustvenim varstvom;

− je manj disciplinskih težav tam, kjer so 
učenci dejavno vključeni v naloge (Jauše-
vec 2013: 11−12).

Prenos dobre prakse med 
skupnostmi 
Principi moderatorstva IMZ, za katere menim, 
da bi jih bilo dobro posnemati tudi v razredu, 
so: 

1. Lepe stvari
Gre za prakso vzpostavljanja trdnejših odnosov 
med člani skupine in hkrati pozitivno naravna 
nadaljnji potek diskusije. Učenci imajo tako 
priložnost spoznavati svetove tudi ostalih, bolj 
tihih, ki se redkeje vključujejo v socialne inte-
rakcije. Ob enem tudi učitelj spozna njihove 
želje, zanimanja … in to lahko s pridom upora-
bi za načrtovanje učnega procesa. Ob tem ne 
pozabimo, da je tudi učitelj del kroga – tudi on 
mora s skupino deliti, kaj se mu je lepega zgo-
dilo v minulih dneh. To ga približa učencem, 
ker v tej vlogi ne govori s pozicije moči, poleg 
tega lahko tudi motivira bolj zadržane učence, 
da spregovorijo o svojih življenjih. 

2. Skupnostni dogovor in konsenz
Razredna pravila lahko poimenujemo skupno-
stni dogovor in že takoj dosežemo drugačen 
prizvok. Koristi sodelovanja učencev so skla-
dno s teorijami demokracije (Kroflič, Šimenc): 
če smejo sooblikovati pravila, je verjetneje, da 
se jih bodo držali. Plakat, ki ga lahko tudi pod-
pišejo, ostane izobešen na vidnem mestu, da 
lahko učitelj vsakič opozori na dogovor. 
Menim, da bi se pri uporabi teh tehnik zgodilo 
to, kar opisuje Šimenc pri metodi filozofskega 
razgovora: začnejo poslušati in spoštovati dru-
ge, povezujejo teme, ki jih osebno zanimajo, 
postanejo bolj premišljujoči, raziskujejo prepri-
čanja in vrednote drugih itd. Smisel tega je, 
da skušamo dobiti kritičnega, sodelovalnega, 
ustvarjalnega, dejavnega člana družbe.

IZ ZBORA V RAZRED
Kako principe moderiranja samoorganizranih srečanj prenesti na delo v šoli in vzdrževanje 
discipline. Vanesa Škornik



3. Ročni signali
Enega izmed signalov bodo dobro poznali, še 
preden ga predstavimo: dvigovanje roke. Po-
sebej jim bo zanimiv signal za strinjanje, pri 
čemer moramo paziti, da ga ne bi začeli upo-
rabljati za drug pomen (če roke držimo preveč 
pri glavi, s tako nebesedno komunikacijo v naši 
kulturi sporočamo, da je nekdo nor).

4. Postavitev stolov v krog
S tem ustvarimo ugoden prostor za pretok idej 
in zrušimo hierarhične vezi podrejenosti učen-
ca in nadrejenosti učitelja. 

5. Menjavanje moderatorskih vlog
Ni nujno, da je moderator zmeraj učitelj. Do-
deljevanje in menjava moderatorskih vlog 
(zapisnikar, vsebinski moderator, pomožni mo-
deratorji, ki so podpora vsebinskemu pri do-
deljevanju besede) lahko pomaga pri gradnji 
samozavesti, učenci pa se učijo prevzemanja 
vlog in s tem določenih odgovornosti znotraj 
dinamike skupine. Določimo lahko tudi doda-
tne vloge, npr. osebo, ki meri čas ali kaj podob-
nega.
Težave, za katere sklepam, da bi se lahko poja-
vile, so na ravni nehierarhije. Zelo hitro lahko 

prestopimo mejo iz nehierarhije v anarhijo, če 
smo učiteljsko avtoriteto pripravljeni povsem 
predati v roke učencev. 
Pravilo direktne akcije lahko prinese največ od-
pora, ker zahteva, da se nekdo osebno zavza-
me za izpeljavo predloga, ki ga je sam predla-
gal. V tem primeru lahko učitelj nudi podporo 
tako, da učenca pomiri, da naloga vendarle ni 
tako težka in naj poskusi poiskati sošolce, ki bi 
prostovoljno pomagali pri izvedbi.
Glede na preučeno literaturo in primerjavo 
procesa v razredu z moderiranjem zborov bi 
lahko rekla, da ima metoda moderatorstva 
potencial za uporabo v šolskem okolju. Učitelj 
z njo v razredu ustvari zavedanje o skupnosti 
in tako doseže disciplinski nadzor v razredu, 
spodbuja učence k dejavnosti in sooblikovanju 
pravil ter jih hkrati uči, kako presojati o števil-
nih problematikah in se pogovarjati o stvareh, 
ki jih neposredno zadevajo. Pri tem so nekatere 
pasti, predvsem zaradi močne tradicije avtori-
tarnega pristopa in morebitnega strahu učite-
lja pred izgubo moči. Vendar je težave mogoče 
premostiti, saj se je bolje usmeriti v končni cilj, 
ki ga vidimo v učencih – v zvedavega, aktivne-
ga državljana.

7
TEMA

Viri:
Kroflič, Robi (2005): Glavni sovražnik discipline je odtujenost. Pripadnost skupnosti je njeno zdravilo. Sodobna pedagogi-
ka, letnik 56, št. 4, str. 14–23. 
Kroflič, Robi (2010): Dialoški model avtoritete kot spopad za vzajemno pripoznanje. Sodobna pedagogika, letnik 61/127, 
št. 3, str. 134–154. 
Jauševec, Ines (2013): Spodbujanje občutka skupnosti v razredu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
Šimenc, Marjan (2016). Nove prakse filozofije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Metode z zborov bi lahko bile uporabne tudi v učilnici
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PP

Participatorni proračun je pri nas vse bolj uveljav-
ljen, izvedlo ga je že pet občin, vsaj še dve novi sta 
že sprejeli odločitev, da bosta PP izvedli še letos, 
krepi pa se tudi zanimanje med drugimi občinami. 
Praksa se je že tako močno uveljavila, da je 17. 4. 
državni zbor na 60. izredni seji obravnaval predlog 
vpisa participatornega proračuna v Zakon o lokal-
ni samoupravi in ga z 37 proti 7 tudi izglasoval.
Ob formalnem vpisu participatornega proračuna 
v zakon je dokončno, v prid trditvam IMZ, rešena 
dilema mariborskega participatornega proračuna 
glede tega, ali MOM sploh izvaja participatorni 
proračun ali pa ne. 

Zakonsko določilo se tako glasi: 
48.a člen

Občina lahko v postopku priprave predloga pro-
računa določi višino sredstev,  namenjeno finan-
ciranju projektov, ki jih predlagajo občani. O pre-
dlaganih  projektih občina izvede posvetovanja s 
prebivalci najkasneje do predložitve proračuna ob-
činskemu svetu v sprejem.

Torej za izvajanje participatornega proračuna za-
kon zahteva, da se določi jasna količina sredstev, 
ki so predmet PP-ja, česar pa župan Fištravec ni 
želel narediti. Posledično MOM ne more več trdi-
ti, da izvaja participatorni proračun.

ČETRTNI IN KRAJEVNI ZBORI
Vključi se v Iniciativo Mestni Zbor in prispevaj svoj delež izboljšanju mesta! Pridružiš se nam lahko vsak 
ponedeljek ob 18. uri, v pritličju Tkalke (Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

SČS Radvanje torek, 24. 4., 18.00 MČ Radvanje, Lackova 43

SČS Magdalena torek, 24. 4., 18.00 MISC INFOPEKA, Ob železnici 8

SČS Pobrežje sreda,  25. 4., 18.00 MČ Pobrežje, Kosovelova 11

SČS Tabor sreda, 25. 4., 18.00 MČ Tabor, Metelkova 63

SČS Center in Ivan Cankar četrtek, 26. 4., 18.00 Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

SČS Studenci četrtek, 3. 5., 18.00 MČ Studenci, Erjavčeva 43

SČS Nova vas četrtek, 3. 5., 18.00 MČ Nova vas, Radvanjska 65

SKS Pekre sreda, 9. 5., 18.00 Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

SKS Kamnica sreda, 16. 5., 18.00 KS Kamnica, Vrbanska 97

SČS Koroška vrata četrtek, 17. 5., 18.00 MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Zbori v tem tednu:  sreda, 18. 4.: zbor SKS Kamnica; četrtek, 19. 4.: zbori SČS Nova vas, SČS 
Studenci in SČS Koroška vrata

VABLJENI_E NA ZBORE

Participatorni proračun vpisan 
v zakon o lokalni samoupravi
Čeprav se zdi, da v Mariboru na področju participacije ni premikov naprej, se mehanizem, ki ga je v 
Slovenijo vpeljala IMZ, nezadržno širi. Matic Primc


