
 

 

 

 

 

 

VABILO NA PLENARNO SREČANJE VSTAJNIŠKIH SKUPIN CENTRALNE EVROPE 

 

Pozdravljeni! 
 
Iniciativa mestni zbor pripravlja plenarno srečanje vseh vstajniških skupin, nevladnih organizacij, ki 
delujete na področju neposredne demokracije, socialno in politično kritičnih skupin ter njihovih 
simpatizerjev. 
 
Srečanje bo 6. decembra 2013 v dvorani Gustaf, v Kulturnem centru Pekarna, Ob železnici 8 v 
Mariboru. Na srečanju želimo predstaviti različne poglede na konkretna vprašanja v zvezi z 
alternativno družbeno organizacijo. Sprva preko dveh diskusij, na katerih bosta govorca odprla temi 
participatornega proračuna in zagovorništva, odkrivati možne načine in rešitve, nato pa v plenarnem 
zasedanju spoznavati in prepoznavati, kaj se na področju aktivnega državljanstva v vseh oblikah že 
izvaja. 
 
V ta namen vas prosimo, da na spodaj navedeni elektronski naslov ali telefon potrdite svojo udeležbo 
z okvirnim številom udeležencev, do najkasneje 25. 11. 2013. Skupine prosimo tudi, da nam javite, v 
kolikor potrebujete prostor za nočitev. Skupinam bodo na voljo tudi stojnice, če želite na njih 
predstaviti svoje publikacije ali drug material. Kosilo bo vegansko. Mediji ne bodo prisotni, bodo pa o 
dogajanju obveščeni preko tiskovne konference in javnih besedil. 
 
Zaradi mednarodne udeležbe bo debata potekala v angleškem jeziku. Po potrebi bodo na voljo 
tolmači iz ali v nemški, angleški, slovenski in italijanski jezik. 
 
 
STIK: 
Iniciativa mestni zbor 
info@imz-maribor.org 
www.imz-maribor.org 
+386 40 552 199 
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PROGRAM 
PLENARNEGA SREČANJA VSTAJNIŠKIH SKUPIN CENTRALNE EVROPE 

 
 

6. 12. 2013 | od 9.00 do jutra 
Maribor | Pekarna Magdalenske mreže | Dvorana Gustaf 

 

 

9:00 Zbor in kava 

10:00-12:00 Diskusija:  Zagovorništvo v NVO | Rene Suša 
Osrednji poudarek bodo različne oblike zagovorništva ter njihove posebnosti. 
Govorili bomo o razlikah v zagovorniških pristopih v delu z mediji, s 
političnimi odločevalci ter o organiziranju javnih kampanj. Predstavljenih bo 
tudi nekaj orodij za analizo in izdelavo zagovorniških strategij. 

12:00-14:00 Diskusija: Participatorni proračun | Matic Primc 
Participatorni proračun je koncept upravljanja, ki občanke in občane 
neposredno vključi v proces upravljanja z mestom. Cilja na to, da se preskoči 
vsakršni vmesni korak med potrebami ali voljo občank in občanov, hkrati pa 
neposreden demokratičen princip, da se mora javna volja odražati v javni 
upravi, naredi za dejansko stanje.  
Tovrstno javno upravljanje prinaša vrsto prednosti: ljudje lahko neposredno 
vplivajo na zadovoljevanje potreb lokalne skupnosti, v kateri živijo, zaradi 
povečane transparentnosti se poveča zaupanje prebivalcev v nosilce oblasti, 
poraba javnih sredstev postane učinkovitejša, povečajo pa se tudi samozavest 
in samozaupanje prebivalcev ter občutek za medsebojno solidarnost. 

14:00-15:00 Kosilo in krajši glasbeni program 

15:00-18:00 Plenarno zasedanje 
Format: Vsaka skupina na kratko predstavi sebe in svoje delovanje, nato 
poskušamo poiskati skupne smernice.  
Kratkoročni cilj: skupna javna deklaracija usklajenih mrež,  
Dolgoročni cilj: ustvarjanje novih mrež in krepitev obstoječih, kot tudi 
povezovanje različnih skupin za bodoče konkretne akcije. 



 

 

 

18:00-21:00 Premor 
Razlog za daljši premor je več predavanj, ki se na ta dan in v tem terminu 
dogaja na lokacijah po Mariboru. Dvorana Gustaf pa se mora tehnično 
pripraviti na večerno druženje. 

21:00-5:00 Zabavni program 

21.30-23:00 Tadej Vesenjak 
Vesenjak je prleški kantavtor, ki poje v prleščini. Je trikratni nagrajenec 
kantavtorskega festivala, KantFEST v Rušah ter udeleženec Festivala Lent 2007 
in 2008. Njegova besedila so izpovedna, življenjska, družbenokritična in 
humorna. Glasba je mešanica folka in bluesa z močnim rockovskim pridihom. 
 
https://myspace.com/kantavtor 

23:30-1:00 Stari pes (hard funk) 
 
O 
Ves kosmat in ves premočen 
je iz blata vstal  
kakor feniks vsemogočen 
se je po komuni vscal 
vsi ga kar globoko zijajo 
seveda v letih je in ves prepit 
oj ta stari pes krvavi 
vseh je gospodar resnic 
 
Opis 
WOOF 
 
https://myspace.com/staripes 

1:00-5:00 Dj CiguleMigule (Radio Marš) in demokratične karaoke 
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