
ODPRTO ZADRUGE  
Praktičen priročnik, kako od začetka do konca izpeljemo vključujoč proces, 
kjer vsi predstavniki zadruge dobijo svoj glas 
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Stanovanjske zadruge so v Sloveniji relativno nov pojem. Veliko imamo teoretičnih zasnov in 
gradiva, ki nam pojasnjuje, kaj stanovanjske zadruge so, priročnik, kako participativno zasnovati 
stanovanjsko zadrugo, pa je sedaj tukaj, pred vami. Dejstvo je, da je načrtovanje stanovanjske zadruge vse prej 
kot lahka naloga. Potrebno je uskladiti veliko interesov, investirati mnogo prihrankov, vzpostaviti sistem sobivanja, ki odgovarja 
zelo različnim ljudem in še in še. Raznolikost ljudi in ozadij, iz katerih bodočih stanovalci prihajajo, zahteva pri oblikovanju 
posameznih faz participativnega procesa veliko premislekov in pozornosti. 

Participativni proces načrtovanja zadruge ima več faz, skozi katere morajo bodoči zadružni stanovalci iti, da bi lahko prišli 
do ustreznega in zaželenega modela stanovanjske zadruge. Priročnik predlaga metodološki okvir, kako se lahko odvijajo 
posamezne faze s pomočjo moderatorja, ki stanovalcem pomaga do dogovorov. Vloga moderatorja je zagotavljati nevtralnost, 
omogočati dialog ter strukturirati proces, ki vodi h končnim odločitvam. 
Kdo je lahko moderator? Oseba, ki ima izkušnje z vodenjem procesov ali je pripravljena to vlogo prevzeti in se nanjo 
dobro pripraviti. Gre za to, da skupina potrebuje nekoga, ki je dobro časovno organiziran, procesno orientiran in ve, kam 
želi s procesom pripeljati skupino. Glede na fazo procesa, v katerem je zadruga, se uporablja različne metodologije. Vlogo 
moderatorja lahko prevzame nekdo izmed članov skupine, v tej vlogi lahko moderatorji tudi rotirajo, lahko pa se odločijo za 
pomoč zunanjega izvajalca. 

Pričujoči priročnik naj služi predvsem kot vodilo, navdih in pomoč pri strukturiranju zadruge, saj se skupine bodočih 
zadružnikov med seboj vedno razlikujejo, procese pa je potrebno glede na potrebe prilagajati, o čemer sproti odloča celotna 
skupina. Priročnik ima skozi celoten proces tudi QR kode, ki omogočajo poglabljanje znanja o posamezni metodi. 

ZAKAJ priročnik?
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Na kakšen način lahko ta priročnik pripomore k izboljšanju načrtovanja zadruge? 

POVEČA ZAVEZANOST H KONČNEMU CILJU 
S participativnim pristopom ustvarimo okolje, kjer imajo ljudje občutek, da so v procesu polno sodelovali in ustvarjali okolje, 
ki omogoča visoko kakovost bivanja. Ustvarjanje skupnosti je ključnega pomena, saj zadruga lahko deluje zgolj takrat, ko se 
zgradi skupnost, ki med seboj dobro komunicira, soustvarja in skrbi za prijetno bivanje. 

IZBOLJŠANJE BIVALNIH POGOJEV 
Skupno načrtovanje in participativna arhitektura omogočata boljše rešitve, bolj podrobno razumeta potrebe posameznika in 
skupnosti ter tako skupno oblikujeta najboljše možne bivalne pogoje. 

KAJ VSEBUJE PRIROČNIK? 
‒ Usmeritve za fasilitacijo in moderacijo.
‒ Smernice za vzpostavitev varnega prostora in načina glasovanja.
‒ Vodila za debate.
‒ Priporočila za nadaljnje korake.
‒ Priporočila za izvedbo delavnic.
‒ Metode, ki vam lahko koristijo v posameznem koraku. 

ZAKAJ začeti in kaj vsebuje priročnik? 
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‒ Gre za vnaprej pripravljen proces in zastavljene cilje posameznega srečanja, za katerega je moderator odgovoren.

‒ Izbor metodologije je zapisan v posameznem sklopu, lahko se jo seveda tudi prilagodi glede na presojo moderatorja.

‒ Moderator mora ostati nevtralen v svojem usmerjanju procesa (osredotoča se zgolj na proces in ne na vsebino).

‒ Ključna naloga moderatorja je, da je dober poslušalec, poskrbi, da v prostoru vsi dobijo besedo ter z izmenično 
uporabo individualnega in skupinskega dela poskrbi, da skupina doseže skupni dogovor, ki je vsem sprejemljiv.

‒ Skrbi za časovni okvir in se ga drži.

‒ Poskrbi, da nerazrešene stvari ne ostanejo odprte, ampak se uredijo preden se nadaljuje naslednji sklop.

‒ Skrbi za posredovanje dokumentacije po koncu vsakega sklopa in zbiranje gradiv na enem mestu.

‒ Skrbi za prilagodljivost in prožnost (v procesih se lahko zgodi, da se skupina zatakne in ne ve, kako nadaljevati.  
V takem primeru mora moderator razviti lastne mehanizme zaznavanja tega pojava in takoj najti rešitev, kako dalje).

NAČELA in napotki za moderiranje
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PRIPRAVA NA DELAVNICO/SREČANJE: 
‒ Moderator pripravi dnevni red in določi cilje vsakega posameznega sklopa.
‒ Pripravi in razpošlje vabila na srečanje s kratkim opisom in z vsemi ključnimi informacijami.
‒ Pripravi vse potrebne materiale (vključno z načrti, fasilitacijskimi pripomočki, post it-i, itd.) ter prostor, ki mora biti svetel, z 

ustreznim številom stolov, postavljenih v krogu.
‒ Preveri udeležbo in jo po potrebi spodbudi.
‒ Pošlje opomnik za srečanje z vsemi potrebnimi informacijami.

POTEK srečanj
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Struktura delavnic je okvirno zastavljena in poteka po ustaljenem redu. V primerih, ko je prisoten arhitekt oz. 
drug strokovni sodelavec, ki potrebuje  posebej odmerjen čas, se je to potrebno pravočasno z njim dogovoriti. Vsak sklop ima svoj 
specifičen namen, ki ga je potrebno upoštevati pri makronačrtovanja posameznega sklopa in izvajanju celotne delavnic. 

5. SKLOP 
PO KONCU: 
VIZUALNI PRIKAZ  
IN ZAPISNIK

STRUKTURA delavnic

Uvod v delavnico je 
priporočljivo izvesti 
na vsakem srečanju, 
namenjen je temu, 
da se udeleženci med 
seboj povežejo in da se 
osredotočijo na namen, 
cilj in vsebino procesa in 
delavnice. Bistveno je, da 
ob uvodu vsi dobijo glas. 
Delavnica se lahko začne 
s preprostim pozitivnim 
vprašanjem:  
Kateri del mesta vas 
najbolj navdušuje? Kaj 
se vam zdi največja 
prednost sobivanja?

Udeležencem predstavite 
dnevni red, cilj delavnice 
ter tematiko, ki bo 
obravnavana. Vnaprej 
je potrebno premisliti 
ter izbrati izrazoslovje, 
ki ga uporabljamo: 
vidik vključevanja, kako 
ljudi vabimo v pogovor 
in jih spodbujamo ter 
vidik uporabe izrazov, 
ki so poznani vsem. 
Nerazumevanje 
besedišča hitro pripelje 
tudi do nerazumevanja 
v komunikaciji. 

Izmenjevanje idej 
in oblikovanje ciljev 
skupine.  
Glede na posamezen sklop 
pustimo udeležencem, da 
debatirajo, razmišljajo, 
iščejo rešitve, se 
dogovarjajo in sprejmejo 
skupne dogovore. 

Na koncu delavnice vedno 
naredimo kratek povzetek, 
se dogovorimo o nadaljnjih 
korakih in naredimo 
zaključni krog  
(lahko je ena sama 
beseda, pisno izražanje 
ali kakšna druga oblika). 

Vsako srečanje je potrebno 
tudi povzeti na papir oz. v 
digitalni obliki in članom 
zadruge deliti rezultate. 

1. SKLOP
UVOD V DELAVNICO
IN DOLOČITEV 
CILJEV 

3. SKLOP 
DEBATA IN 
OBLIKOVANJE 
ZAKLJUČKOV 

2. SKLOP
DNEVNI RED IN 
PREDSTAVITEV 
TEMATIKE

4. SKLOP 
POVZETEK VSEBIN, 
ZAKLJUČEK 
DELAVNICE IN 
NAČRTI ZA NAPREJ 
10 min10 min15 min 40 min
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CIKEL 
načrtovanja 

stanovanjske zadruge

OBLIKOVANJE SKUPINE 
STANOVALCEV

NAČRTOVANJE RAZVOJA 
PROJEKTA STANOVANJ

UGOTAVLJANJE POTREB, 
ŽELJA IN PRIČAKOVANJ

RAZPRAVA IN ODLOČANJE 
O USTANAVLJANJU 

ZADRUGE

VZPOSTAVITEV 
DELOVNIH SKUPIN Z 

DELOVNIMI NALOGAMI IN 
FUNKCIJAMI TER JASNA 

RAZDELITEV DELA

GRAJENJE SKUPNOSTI – 
BONTON KOMUNICIRANJA, 

NAČIN SPREJEMANJA 
ODLOČITEV

ODLOČANJE O 
UPRAVLJANJU ZADRUGE 

IN STANOVANJ TER
SPREJEMANJE 

ZADRUŽNIH 
PRAVILNIKOV

ODLOČANJE O 
STANOVANJSKI STAVBI IN 

NAČINU BIVANJA – 
PARTICIPATIVNA 

ARHITEKTURA

ODLOČANJE O TEM, 
KAKO SOBIVATI

DEFINIRANJE NAČINA 
ORGANIZIRANJA IN 

DELOVANJA SKUPINE



10NEKAJ možnih metodologij, 
ki se jih lahko uporabi pri zadružnih participativnih prosesih
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Sociokracija je proces sprejemanja odločitev, ki omogoča vsakemu članu, da ima glas pri upravljanju 
organizacije. Sociokracija ustvarja povratne zanke v sistemu, ki pomagajo pri pretoku informacij ne samo od zgoraj navzdol, ampak tudi od 
spodaj navzgor. Vsak posameznik je del celotnega sistema (organizacije ali skupnosti), zato sociokracija upošteva glas vsakega posameznika 
z zavedanjem, da je za sprejem odločitve potrebno soglasje vseh. To pa ne pomeni, da se morajo vsi popolnoma strinjati z odločitvijo. To zgolj 
pomeni, da se v tistem trenutku strinjajo, da se predlog izvede in noben član nima kakšnega izjemno tehtnega pomisleka. Vsi lahko živijo s 
predlagano rešitvijo in vedo, da se lahko čez nekaj tednov ali mesecev (kot je določeno v predlogu) ponovno vrnejo k odločitvi ter jo po potrebi 
prilagodijo. “Dovolj varno za poskusiti, dovolj dobro za zdaj.” V nasprotju s prakso pri večinskem glasovanju tu lahko udeleženci dejansko 
dosti bolj poglobljeno razpravljajo o predlogih, vse dokler se ne sprejme predlog, ki nikogar ne pušča izjemno nezadovoljnega. Pri večinskem 
glasovalnem sistemu, kjer sta možna samo “da” in “ne”, se lahko volitve zaključijo z npr. 60 % udeležencev, ki se strinjajo s predlogom, ostalih 
40 % pa je lahko povsem proti predlogu. Tak predlog bo sprejet, ker je bil dosežen večinski delež, ne glede na to, da bo 40 % ljudi imelo tehten 
razlog za nasprotovanje.

SOCIOKRACIJA
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DEFINIRANJE NAČINA 
ORGANIZIRANJA IN 

DELOVANJA SKUPINE

GRAJENJE SKUPNOSTI – 
BONTON KOMUNICIRANJA, 

NAČIN SPREJEMANJA 
ODLOČITEV
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Metoda svetovne kavarne omogoča, da v majhnih skupinah udeleženci na participativen način debatirajo o 
določenih vprašanjih, ki so vnaprej jasno določena v smeri, kamor s procesom želimo priti. Poteka po določenih 
pravilih (največ 5 ljudi sedi za enim omizjem), spodbuja se kultura dialoga, na vsaki mizi je kavarniški bonton. Z namenom aktivacije obeh delov 
možganov ‒ tako ustvarjalnega, kot racionalnega, je na mizi pripravljen list papirja in svinčniki ter barvice različnih barv, da lahko udeleženci 
tako rišejo kot pišejo svoje ideje na papir. 

V skupinah po omizjih naslovimo, kateri so aspekti, ki jih želimo z bodočimi sostanovalci predebatirati.

En od udeležencev ostane za omizjem (običajno je to ali strokovnjak ali nekdo, ki ga specifična tema zelo zanima). Ostali udeleženci se 
premaknejo naprej. Posamezni krog traja 15 minut, potem se udeleženci zamenjajo.

Primer vprašanj za metodo svetovne kavarne: 
‒ Katere so dobre prakse? 
‒ Kaj ne funkcionira? 
‒ Kaj so izzivi in problematike? 
‒ Kaj je potreba zadruge in njenih članov?

SVETOVNA kavarna
ČAS: 40–60 minut
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ŽELJA IN PRIČAKOVANJ

RAZPRAVA IN ODLOČANJE 
O USTANAVLJANJU 

ZADRUGE

ODLOČANJE O 
STANOVANJSKI STAVBI IN 

NAČINU BIVANJA – 
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ARHITEKTURA
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Metoda »proaktivna kavarna« (t. i. ProAction Café) odpira prostor za ustvarjalne in k akciji naravnane 
pogovore. Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo iniciative, projekte, ideje, vprašanja  ali  karkoli  drugega, za kar čutijo, da jih 
nagovarja ter potrebujejo pomoč pri udejanjanju tega v zadrugi. 

»Proaktivna kavarna« je preplet in nadgradnja metod »svetovna kavarna« (t. i. World Café) in »odprti prostor« (t. i. Open Space).

KDAJ UPORABLJAMO »PROAKTIVNO KAVARNO«? 
Kot dialoški proces je »proaktivna kavarna« kolektivna, inovativna, a hkrati preprosta metoda  za  vodenje  pogovorov o pobudah, vprašanjih 
in projektih, ki nagovarjajo udeležence. Medtem, ko se udeleženci skozi proces selijo od mize do mize, se pogovori med seboj povezujejo, 
razvijajo in nadgrajujejo, ideje pa se med seboj »oprašujejo ali oplajajo«. Udeleženci drug drugemu nudijo nove poglede in uvide o vprašanjih 
in temah, ki so pomembne v njihovih življenjih, delu, organizacijah ali skupnosti. Proces »proaktivne kavarne« prebudi in prikliče na površje 
kolektivno ali skupinsko inteligenco skupine ter opolnomoči posameznike za delovanje v dobrobit družbe, v našem primeru zadruge. Uporabimo 
jo lahko v tistih kontekstih, kjer posamezniki vnaprej pripravijo rešitve za posamezen sklop, o katerem potem celotna skupina debatira in 
sodeluje pri razvoju. 

PROAKTIVNA kavarna
ČAS: 120 minut
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VZPOSTAVITEV 
DELOVNIH SKUPIN Z 
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RAZDELITEV DELA
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Metodologijo »Lego serious play« lahko uporabimo na različne načine. Bistveno je, da razpolagamo z večjim številom 
Lego ali drugih kock in udeležencem omogočimo, da lahko zgradijo konkretne stvari. Lahko se uporablja za zelo imaginativne procese (kako 
bomo živeli skupaj?), lahko pa tudi za načrtovanje, kako bi želeli, da naša skupnost izgleda. 

Različne metode lahko med seboj tudi povezujemo -  recimo v sklopu Svetovne kavarne na kakšni točki ponudimo tudi kocke. 

Bistvo procesa igre s kockami je, da kocke aktivirajo tudi druge dele možganskega delovanja in spodbudijo k bolj zanimivi razpravi in iskanju 
boljših rešitev. 

KDAJ UPORABIMO LEGO SERIOUS PLAY? 
Ko želimo, da udeleženci nekaj prikažejo na konkretnih primerih, npr. ko se pogovarjamo o zapletenih stvareh, ki potrebujejo več podpore in 
medsebojnega sodelovanja. 

»LEGO serious play« / 
Resna igra z Lego (ali drugimi) kockami   ČAS: 60–80 minut
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ORGANIZIRANJA IN 

DELOVANJA SKUPINE



15

Je metoda, kjer si udeleženci med seboj pripovedujejo in delijo zgodbe, poslušalci pa so pozorni na 
posamezne vidike zgodbe. Metodo izvedemo tako, da eden izmed udeležencev (lahko tudi glavni moderator) govori zgodbo ali izraža 
svoje skrbi/pomisleke, medtem, ko poslušalci poslušajo in poskušajo izluščiti pomembne elemente zgodbe. 

V kontekstu zadrug jo lahko uporabimo na različni načine ‒ v začetnih fazah, ko poskušamo ljudi navdahniti za zadruge, lahko pa jo tudi 
uporabimo v točkah, ko ljudje naslavljajo svoje izzive, skrbi, pomisleke, ki jih imajo z delovanjem zadrug. Poslušalci si zapisujejo pomembne 
elemente zgodbe, ki potem služijo kot material za razpravo. Zgodbe so lahko krajše (med 5‒10 minut) ali daljše (15‒30 minut).

SKUPINSKA žetev zgodb / 
(t. i. »Collecting story harvesting«)     ČAS: 40–60 minut
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Tehnologija odprtega prostora omogoča hkratno naslavljanje različnih tematik, ki so posameznikom v 
skupini pomembne. Je učinkovita tehnika, ki zagotavlja prostor za razpravo in ustvarjalno učenje med ljudmi. Uporablja se lahko 
za izvajanje kateregakoli projekta, ki zahteva prisotnost in sodelovanje. Metoda je še posebej učinkovita za obvladovanje zapletenih in 
potencialno konfliktnih situacij. Spodbuja inovativen in produktiven pristop ter uporabo aktivne razprave za reševanje skrbi in težav, ki si jih deli 
lokalna skupnost. V tem smislu metoda spodbuja občutek pripadnosti, ki je močno orodje za aktivacijo skupnosti. Organizira se na način, da 
posamezniki na predhodnem srečanju predlagajo teme s področij, na katere se dobro spoznajo in potem oblikujejo svoj del ter ga predstavijo 
ostalim. Temo predstavlja  3‒5 ljudi, ostali so udeleženci posameznih sklopov. Tehnologija odprtega prostora ima 4 načela: 

‒ kdorkoli pride, je prava oseba, 
‒ karkoli se zgodi, je edino, kar se je lahko zgodilo, 
‒ ko se nekaj začne, je to ravno pravi čas za začetek, 
‒ ko je konec, je konec. 

Vsak izmed vodji svojega sklopa pripravi tudi povzetek, kaj se je dogajalo na njegovem delu delavnice. 

TEHNOLOGIJA odprtega prostora 
ČAS: 40–120 minut
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Je metoda, kjer si udeleženci med seboj pripovedujejo in delijo zgodbe, poslušalci pa so pozorni na 
posamezne vidike zgodbe. Pri slikovnem participativnem mapiranju gre za uporabo slik, zemljevidov in risb, ki jih udeleženci 
uporabljajo za načrtovanje posameznih procesov. Slikovni material pomaga udeležencem vizualizirati ali na papir prerisati posamezne elemente 
pogovora, v katerem sodelujejo ali pa to izraziti preko zemljevidov in fotografij. Vsi ti pristopi pospešijo proces in vizualnim tipom ljudi 
omogočijo, da lažje izrazijo svoja mnenja. Potrebujemo veliko različnih fotografij, zemljevidov in praznih listov, kjer potem združujemo ideje in 
se o njih pogovarjamo.

Ko načrtujemo razvoj projekta zadrug in vzpostavljamo delovne skupine, nam lahko vizualna podpora pomaga k bolj strukturiranem 
razdeljevanju dela in bolj učinkovitem načrtovanju razvoja. Hkrati lahko pri participativni arhitekturi in pri oblikovanju stanovanjske stavbe z 
združevanjem več fotografij in s slikovnimi prikazi dobimo jasno in zelo živo sliko, česa si posamezniki v zadrugi želijo, kako lahko združimo 
želje in sprejmemo skupne odločitve o tem, kako bo izgledal prostor, v katerem bomo živeli. 

SLIKOVNO participativno mapiranje
ČAS: 30–50 minut
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VZPOSTAVITEV 
DELOVNIH SKUPIN Z 

DELOVNIMI NALOGAMI IN 
FUNKCIJAMI TER JASNA 

RAZDELITEV DELA

Oblikovalsko razmišljanje (angl. Design Thinking – DT) je oblikovalska metoda, ki ponuja inovativen pristop 
za reševanje problemov. Zelo koristna je pri reševanju zapletenih problemov, ki so slabo opredeljeni ali še neznani. Oblikovalsko 
razmišljanje  želi razumeti dejanske človeške potrebe ter preoblikovati in reševati probleme na način, ki je osredotočen na človeka. Slednje 
izvaja s spodbujanjem iskanja inovativnih idej z metodo nevihte idej ter s sprejemanjem praktičnega pristopa pri izdelavi prototipov in 
testiranja skozi pet stopenj:

‒ Vživljanje (empatija): razumevanje dejanskih človeških potreb.
‒ Definiranje: preoblikovanje in opredelitev problema na način, ki je osredotočen na človeka.
‒ Iskanje idej: ustvarjanje idej na sejah za iskanje idej.
‒ Izdelava prototipa: sprejetje praktičnega pristopa pri izdelavi prototipa.
‒ Testiranje: razvijanje prototipa/rešitve problema.

OBLIKOVALSKO razmišljanje
ČAS: 40–120 minut
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1. OBLIKOVANJE SKUPINE STANOVALCEV
Skupina se lahko oblikuje na dva načina: z javnim pozivom in s pomočjo socialne mreže pobudnikov (ali kombinacijo obojega). 
V uvodu je potrebno organizirati več »predstavitvenih dogodkov«, ki imajo lahko različne formate s cilji seznanitve:
‒ s stanovanjskimi zadrugami, njihovim delovanjem in dobrimi praksami iz tujine,
‒ z osnovno idejo zadružnega projekta, fazami vzpostavljanja zadruge in pričakovanji do bodoče skupine stanovalcev. 

Pomembno je, da se vzpostavi kanal komuniciranja, kamor se lahko interesenti obrnejo po več informacij in kjer lahko izrazijo 
svoj interes. Informacije morajo biti jasne, vsebinsko dovršene in vnaprej premišljene.

2. UGOTAVLJANJE POTREB, ŽELJA IN PRIČAKOVANJ
Za to je potreben daljši proces, ki se ga izvede v kombinaciji srečanj v živo in z uporabo enega izmed spletnih orodji (npr. 
Jamboard, Mural ali Miro) ali spletne ankete, kjer lahko bodoči člani zadruge oddajo svoje potrebe, želje in pričakovanja. Zbran 
material na spletu se potem prečisti, združi podobne predloge v skupine, ki jih nato moderator predstavi celotni skupini članov 
zadruge. Ob prestavitvi se ponovno odpre razprava o željah in potrebah članov zadruge, na podlagi katerih se skupaj postavi 
osnovne prioritete zadružnega projekta.

STRUKTURA procesa načrtovanja zadruge
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3. DEFINIRANJE NAČINA ORGANIZIRANJA IN DELOVANJA SKUPINE 
Proces, ki bo določil jasne usmeritve, kako naj se skupina organizira. Predviden je en dan, v katerem se izvaja in prepleta 
delavnice team buildinga in iskanja skupnih vrednot članov, na katerih bo zadruga temeljila ter pogovoru o časovnih zmožnostih 
oz. omejitvah članov. Rezultat te faze je protokol delitve dela med člani ter odločitev o načinih in kanalih komuniciranja. 

4. GRAJENJE SKUPNOSTI - BONTON KOMUNICIRANJA, NAČIN SPREJEMANJA ODLOČITEV
V tem delu se člani zadruge posvetijo grajenju skupnosti ter ustvarjanju varnega prostora za komuniciranje in sprejemanje 
odločitev. Določijo bonton komuniciranja, ki se ga v nadaljevanju tudi držijo. 

5. RAZPRAVA IN ODLOČANJE O USTANAVLJANJU ZADRUGE 
Razprava in odločanja o organizaciji in ustanavljanju zadruge je participativni proces, za katerega je predvidenih več krajših 
srečanj, z zelo jasnim dnevnim redom, skozi katere se skristalizira osnovni okvir stanovanjske zadruge ter razmerja med 
zadrugo in njenimi člani.
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6. NAČRTOVANJE RAZVOJA PROJEKTA STANOVANJ
V procesu se določijo projektne aktivnosti, časovnice, pogostost skupnih sestankov, oblikujejo se delovne skupine, preko 
katerih se bo projekt načrtoval, uresničeval in upravljal. Na srečanju se pogovorja tudi o znanjih, veščinah in poznanstvih 
vsakega člana, ter se strateško premisli, kako lahko pripomore k razvoju projekta.  Ugotovijo se tudi potrebe po angažiranju 
zunanjih sodelavcev.

7. VZPOSTAVITEV DELOVNIH SKUPIN Z DELOVNIMI NALOGAMI IN FUNKCIJAMI TER  
JASNA RAZDELITEV DELA

Tako načrtovanje kot upravljanje zadrug je samorganizirano. Delo praviloma poteka v delovnih skupinah (npr. finance, pravna 
vprašanja, arhitektura, promocija). V procesu vzpostavljanja delovnih skupin se definirajo njihove funkcije ter delovne naloge. 
Ob koncu srečanja se sprejme najbolj smiselno organizacijo delovnih skupin in njihovih nalog, naredi se Gantt časovnica z 
aktivnostmi in določi se nosilce  posameznih dejavnosti, ki služijo kot smerokazi razvoja projekta, h katerim se vedno znova 
vračamo. Stanovalci se v delovne skupine vključujejo na podlagi njihovih znanj, veščin in afinitet do posameznih področji. 
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8. ODLOČANJE O STANOVANJSKI STAVBI IN NAČINU BIVANJA –  
PARTICIPATIVNA ARHITEKTURA

Proces participativne arhitekture poteka v več fazah, od priprave izhodišč, zbiranja prvih zamisli do dajanja povratnih informacij 
na rešitve, ki jih predlagajo arhitekti. V ta del procesa so torej zelo aktivno vpleteni arhitekti, v sodelovanju s katerimi se 
oblikujejo posamezna stanovanja, skupni, skupnostni in javni prostori ter program stanovanjske stavbe. To se lahko naredi 
preko proaktivne kavarne, kjer je zaželjeno, da vsak izmed vpletenih predstavi svoje ideje, ki jih v skupinskem procesu 
oblikujemo v končne predloge in odzive. V procesu se uporabljajo tudi vizualni pripomočki (prikazi tlorisov, pohištva itd.), ki 
pomagajo udeležencem vizualizirati in razmišljati o prostorih in njihovih funkcijah.

9. ODLOČANJE O UPRAVLJANJU ZADRUGE IN STANOVANJ TER SPREJEMANJE  
ZADRUŽNIH PRAVILNIKOV

Participativne aktivnosti sprejemanja pravilnikov potekajo v treh fazah. V prvi se predstavijo dobri primeri pravilnikov in 
oblikuje prvi osnutek zadružnega pravilnika (v katerem so opredeljene pravice, odgovornosti, dolžnosti), ki se ga nato dodela v 
sodelovanju s pravnimi strokovnjaki. V drugi fazi se ga pregleda in po potrebi dopolni po načelu konsenza, v tretji pa se potrjuje 
končni dokument. 

10. ODLOČANJE O TEM, KAKO SOBIVATI
V skladu s sprejetimi pravilniki in predhodno dogovorjenimi parametri zadružnega projekta se oblikuje protokol skupnega 
bivanja, ki je sprejet na podlagi konsenza vseh članov zadruge. V njem je opredeljeno tudi, kako se postopa v primeru 
neupoštevanja skupnih pravil.  
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