
 
 
2. nacionalna konferenca 

Spodbujamo zelena delovna mesta 
Hotel Lev, Ljubljana, 4. november 2014 

Poročilo moderiranega dela v skupinah 

 
Moderatorska ekipa: mag. Marjeta Novak, Jaka Kovač, Lara Kastelic / Humus, d. o. o. 
 
Uporabljena tehnika: proaktivna kavarna (pro action café), prirejena za večja omizja in konferenčni 
kontekst 
 
Na povabilo moderatorjev je šestnajst udeležencev konference samoiniciativno predstavilo 
ideje/projekte, ki lahko prispevajo k razvoju zelenih delovnih mest in za katere bi si želeli podporo 
kompetentne skupnosti. Preostali udeleženci pa so svojimi kompetencami (znanji, izkušnjami, 
veščinami, kontakti …) podprli pobudnike pri razvijanju idej. Vsak izmed udeležencev je imel 
možnost prispevati k razvoju treh predstavljenih idej/projektov.  
 
Udeleženci so projektne ideje razvijali v treh krogih, vsakič z novim (vodenim) vprašanjem: 

 1. krog: »Kaj je vaš notranji klic, ki žene pobudo?« – poglabljanje razumevanja notranje 
motivacije ter zunanje potrebe, ki botrujejo ideji. 

 2. krog: »Kaj še manjka k celi sliki?« – skupinski razmislek o tem, kaj bi lahko pomagalo 
projektu k večji celovitosti in uresničljivosti. 

 3. krog: »Kaj sem spoznal o projektu? Kateri so naslednji koraki, ki jih bom naredil? 
Kakšno pomoč še potrebujem?« – oblikovanje konkretnih nadaljnjih korakov. 

 
V zaključku je vsak izmed pobudnikov vsem udeležencem predstavil en drzen korak, ki ga bo naredil 
v zvezi z idejo/projektom kot rezultat pogovorov ob omizjih. Vsi pobudniki so tudi pustili svoje 
kontaktne podatke z vabilom, da jih udeleženci konference kontaktirajo tudi naknadno in po svojih 
močeh pripomorejo k nadaljnjemu razvoju ideje/projekta. 
Pobudniki so med zaključnimi mislimi izrazili navdušenje nad procesom ter nad veliko podporo in 
pomočjo, ki so je bili deležni s strani preostalih udeležencev. 



Predstavljeni projekti in kontaktni podatki pobudnikov: 
 

Omizje Naslov projekta Pobudnik Kontakt 

1 Lan v Beli krajini Natalija Žalec natalija.zalec@acs.si 

2 PIAAC Medresorsko sodelovanje Petra Javrh petra.javrh@acs.si 

3 E-tri Nakup z namenom Lenka Puh lenka@jazon.si 

4 Ozaveščanje o domači pitni vodi Valerija Teraž valerija.teraz@gmail.com 

5 Slovenski park turizma Stanislav Sivec info@sipark.si 

6 Gorska kolesarska transverzala Lenart Zajc lenart.zajc@gmail.com 

8/15 Ekološki kulturni center/Tržni center 
ponovne uporabe 

Metka Šori metkafizika@gmail.com 

9 Varstvo narave kot vir novih 
zaposlitev 

Marko Gabrovšek marko.gabrovsek@ess.gov.si 

10 Reševanje problematike lokalne 
krajine skupaj z lokalno skupnostjo 

Leonora Mark 
Gaja Mežnarič 

leonoramark@gmail.com 
gaja.meznaric@gmail.com 

11 Regionalna/lokalna samooskrba-
neodvisnost 

Gaja Trbižan gaja.trbizan@ljubljana.si 

12 Lesno predelovalni center Bojan Pogorevc bojan.pogorevc@siol.net 

13 Varuhi mokrišč Nina Erbida nina.erbida@gmail.com 

14 Pralne plenice  kiss@pralneplenice.si 

16 Gozdni vrtec Zala Fister zala.fister@gmail.com 

17 Zavod Pod strehco Sonia Pust sonia.pust@gmail.com 

 
 
Več o proaktivni kavarni 
 
Proaktivna kavarna je preplet in nadgradnja dveh moderatorskih metod - odprtega prostora (open 
space) in svetovne kavarne (world café) ter je namenjena skupnostnemu razvijanju pobud za višjo 
kakovost življenja z uporabo poglobljenih vprašanj. Zasnovala sta jo Rainer von Leoprechting in Ria 
Baeck iz skupnosti Art of Hosting Conversations That Matter (www.artofhosting.org).  
 
Odprte proaktivne kavarne v Mestnem muzeju 
 
V Sloveniji proaktivne kavarne potekajo redno v Mestnem muzeju (začenši z jesenjo 2014 skoraj 
vsak mesec); v partnerstvu z Društvom moderatorjev.  
Zadnja letošnja proaktivna kavarna bo 20. novembra 2014 (od 17.30 – 20.30, kavarna Mestnega 
muzeja Ljubljana). Dobrodošli vsi, ki bodisi imate pobudo, ali bi želeli prispevati pobudam drugih!  
S proaktivnimi kavarnami bomo po prazničnem premoru nadaljevali februarja 2015. 
 
Izobraževanje za izvajanje proaktivne kavarne 
 
Četudi je proces navidezno enostaven, pa za njim stoji veliko ekspertize in izkušenj. Zato Društvo 
moderatorjev Slovenije 9. februarja 2015 prireja celodnevno usposabljanje za vodenje proaktivne 
kavarne. Natančnejše informacije bodo na voljo na spletni strani društva do konca novembra 2014. 
 
 
Projekt "Spodbujamo zelena delovna mesta" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Medijski partner projekta je Dnevnik, d.d. 
Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 
parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije ali 
Evropskega parlamenta. 
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