
četrtek, 6. septembra 2018 Maribor 7

Na celjskem sejmišču bo v prihodnjih dneh že 
tretjič organizirano Stičišče znanosti 

in gospodarstva

Mladi so z delavnico izpostavili razlike,  
neenakosti med ljudmi

Predstavili bodo 
kmetijskega robota

INOVATIVNO

N a Mednarodnem obr-
tnem sejmu v Celju, 
k i bo od 11.  do 16. 

septembra, bo že tretjič orga-
nizirano Stičišče znanosti in 
gospodarstva. Projekt ministr-
stva za izobraževanje, znanost 
in šport vodi Janez Škrlec, član 
Sveta za znanost in tehnologi-
jo RS. Sodelovalo bo več kot 50 
partnerjev z inštitutov, fakul-
tet, iz strokovnih združenj in 
podjetij, tudi iz Maribora. Pred-
stavljeni bodo inovacije, nove 

tehnologije in tehnološki pro-
cesi. Med njimi bionski človek 
v virtualnem okolju, implanta-
bilni stimulatorji za medicinske 
aplikacije, produkti s področja 
vesoljskih tehnologij, pripravi-
li bodo tudi demonstracijo delo-
vanja posameznih podsistemov 
satelitske platforme NANOsky. 
Te vesoljske tehnološke dosež-
ke bosta predstavila podjetje 
SkyLabs in mariborska Fakulteta 
za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko. Fakulteta za kme-

tijstvo in biosistemske vede bo 
predstavila malega avtonomnega 
kmetijskega robota, Kemijski in-
štitut iz Ljubljane pa bio plastiko, 
namenjeno končnim uporabni-
kom, in sodobne baterijske siste-
me ter termoindikativne barve za 
tiskanje na živila in zdravila. In-
stitut Jožef Stefan bo predstavil 
inovacije na področju elektron-
ske keramike, področje senzorjev 
in aktuatorjev. Ljubljanska fakul-

teta za elektrotehniko bo pred-
stavila mikrofluidne sisteme in 
mikročrpalke za različne apli-
kacije, FERI pa visokotehnološke 
inovacije in zanimive vmesnike 
za neinvazivno spremljanje in vi-
zualizacijo aktivnosti skeletnih 
mišic med rehabilitacijo. (štr)

Janez Škrlec je z bionskim člove-
kom predlani prejel zlato sejemsko 

priznanje. Foto: Jan Štrukelj

Simona Dijak

Privilegirani naprej, 
ostali ostanejo zadaj

JAVNI PRIVILEGE WALK

M inuli petek se je na 
Glavnem trgu v Ma-
riboru precej hodilo. 

V okviru mednarodne mladin-
ske izmenjave študentov je sku-
pina Moving Border Team, ta je 
del Društva študentov psiholo-
gije Maribor, z litovsko organiza-
cijo Tavo Evropa pripravila javni 
shod privilegiranosti (Privilege 
Walk). Ob tem so izvajali delav-
nico, v katero so se lahko vključili 
tudi mimoidoči. Udeleženci so se 
tako soočili s privilegiji, ki so jih 
deležni ali pa ne. Postavili so jih 
namreč v vrste, nato pa so nare-
dili korak naprej, če je zanje velja-
la določena trditev, sicer so ostali 
na mestu. "Privilegiji, ki smo jih 
vključili, so bili ti, ki jih zagota-
vlja primarna družina, denimo 
ali imaš doma starševsko figuro, 
ali ti nikoli ni bilo treba finančno 
pomagati doma, imaš diagnosti-
cirano kakšno bolezen, ali imaš 
zastonj šolstvo, ali nisi bil nikoli 
priča nasilju ali alkoholizmu v 
družini," je naštela soorganiza-
torka projekta Maja Mataln. Na 
dogodku je skupno delovalo 40 
ljudi. Tudi mimoidoči so razmi-
šljali o svojih privilegijih in se na 

Eni so ostali zadaj - nazoren prikaz 
neenakih razmer v družbi  
Foto: Polonca Borko

za uspeh. Veliko ljudi je dogodek 
predramil in so se prišli zahvalit, 
da smo izpostavili problematiko, 
ki se ji množično izogibamo," je še 
dejala Matalnova.

Glavno vodilo projekta je torej 
spodbudilo opažanje, da v lokal-
nem okolju ni zadostne podpore 
za aktivno participacijo socialno 
ogroženih mladih. Veliko mladih 
namreč nima dovolj orodij, sred-
stev ali upanja za uspeh na evrop-
skem trgu dela, še menijo v 
društvu. Cilji izmenjave so opol-
nomočenje področja samopodo-
be, motivacije in iskanja načinov 
zaposlitve. "Z izmenjavo želimo 
opozoriti na problematiko so-
cialne vključenosti v lokalnem 
okolju. Z medkulturnim sodelo-
vanjem mladih z različnimi sto-
pnjami izobrazbe želimo porušiti 
meje med ovirami in privilegiji, 
se skupaj združiti v smeri oseb-
nostne rasti in boljše zaposlji-
vosti, med drugim želimo tudi 
spodbujati raznolikost, socialno 
vključenost, medkulturni dialog, 
enakost in solidarnost," so še jasni 
člani društva.

tak način priključili shodu. "De-
lavnica je v sodelujočih vzbudi-
la zanimanje in zavedanje, da 
nimamo vsi enakih možnosti 
pri vključevanju v vsakdanje ži-
vljenje in izobraževalne sisteme. 
Opozarjanje in dejanski vpogled 

v to, da veliko neprivilegiranih 
ljudi ostaja zadaj, sta vzbudila 
veliko pogovorov o problemati-
ki. Prav tako so se nekateri prvič 
srečali z realno sliko družbe in 
iluzijo enakosti, ki nas prepriču-
je, da imamo vsi enake možnosti 


