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Vabljeni
na sklepno svečanost ob prazniku Mestne četrti Nova vas,
ki bo v torek, 29. maja 2018, ob 18. uri
v dvorani Mestne četrti Nova vas, Radvanjska cesta 65 v Mariboru.
Pripravili bomo kulturni program s podelitvijo priznanj MČ Nova vas.
Prisrčno vabljeni, vstop prost.

Program prireditev
Sobota in nedelja, 12. in 13. maj 2018
V soboto ob 16.00 uri in v nedeljo ob 11.00 uri na BMX progi pri OŠ Tabor1, Alpe-Adria BMX
prvenstvo 2018, pridite navijati za naše tekmovalce.
Ponedeljek, 14. maja 2018
Ob 19.00 uri Revija kratkih filmov – Film in video kluba Maribor, v dvorani MČ Nova vas.
Sreda, 16. maj 2018
Ob 18.00 uri v dvorani MČ Nova vas, predavanje Stanislav Rožman, Po Jakobovi poti v
Santiago de Comupostelo.
Petek, 18. maj 2018
Ob 18.00 uri v dvorani MČ Nova vas, predavanje Borut Cerkvenič, Zdravilne rastline.
Četrtek, 24. maj 2018
Ob 17.00 uri streljanje z zračno puško na strelišču Elektra Maribor, Veselova ulica 6:
tekmovanje med MČ, možnost prijave tudi krajanov do 25. maja 2018 na sedežu MČ Nova vas.
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Spoštovane krajanke in krajani Mestne četrti Nova vas!

Mesta postajajo pomembnejša od držav.
Da Maribor postane del skupne svetovne
mreže, povezanih pametnih mest in
dobi svoj pristni življenjski »glas«, je
naša skupna naloga. Ne le »glas« pri
sprejemanju odločitev na državni ravni,
ki odločilno kroji usodo našega mesta
(davčna decentralizacija - poprečnina),
ampak v vsakodnevnem življenjskem
utripu mesta, pri iskanju rešitev za izzive
in težave s katerimi se meščani srečujemo,
pa tudi z vključitvijo v skupno svetovno
mestno »družino«. To je naloga, ki jo lahko
uresničimo le s skupnimi močmi vseh
posameznikov. Za razvoj Maribora so zato
najpomembnejši karizmatični kadri na
posameznih razvojnih področjih, ki morajo
biti iskreno povabljeni k sodelovanju
in dobiti možnost, da s svojimi znanji
doprinesejo k večji kritični masi za 4.0
razvojni preboj mesta. Za to pa moramo
najprej pridobiti njihovo zaupanje.
Svojo zgodbo, v čem smo najboljši,
moramo povedati sami, sicer bomo
izpadli iz povezovalnega tekmovalnega
dialoga svetovne mreže povezanih mest,
ki ustvarjajo prihodnost. Za to vključenost
pa mora Maribor identificirati svoja

področja mednarodno prebojnih znanj,
sposobnosti in primerjalnih prednosti.
Ne samo, da moramo vedeti v čem smo
najboljši, ampak moramo tudi vedeti, in se
samokritično zavedati področij, v katerih
smo najslabši. Mesto mora iti v tisto
smer, v katero gredo uspešni daljnovidni
poslovneži kot je npr. Pipi Strel. Seveda
pa ob skrbi za prijazno poslovno okolje in
urejeno mestno infrastrukturo ne smemo
pozabiti, da mora akcijski prebojni program
razvoja mesta imeti vgrajene tudi elemente
socialne države. Maribor bo uspešen le, če
bo povezal razlike in nasprotja kot je npr.
urbani center-primestje, individualnoskupnostno … v sinergijo ubrane celote.
Vstopili smo že v zadnje leto mandata
predstavnikov v svetu mestne četrti in
mestnem svetu. Pogosto je pri tem delu v
javnosti in medijih najbolj pomembno tisto,
kar ni storjeno, pa bi morda lahko bilo, kar
je bilo storjenega pa je manj pomembno.
Veliko aktivnosti je potekalo na pobudo g.
Milenka Granulića – predsednika sveta MČ
ter članov sveta in tajnice MČ ge. Marine
Tošić, tako na mestnem nivoju - v svetu
predsednikov mestnih četrti in krajevnih
skupnosti, na posameznih občinskih
uradih, kakor tudi v vaši mestni četrti. V
sodelovanju z MČ Tabor je svet mestne
četrti vlagal energijo v oživitev in ureditev
Tržnice Tabor in realizaciji načrtovanih
investicij MČ Nova vas v letošnjem mestnem
proračunu. Vaša mestna četrt sodeluje
tudi pri participativnem proračunu. Mesto
in mestna četrt mora povezovati ljudi v
skupno mrežo pripadnosti, sicer je mrtvo,
povezovati moramo sličnosti, različnosti in
nasprotja v skupen mestni življenjski tok.
Povezovanje pa je zahtevna naloga, saj ima
vsak svojo predstavo kaj in kako zadeve
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urejati, da bodo takšne kot morajo biti.
Svet mestne četrti in mestna uprava je
prejemnik zelo različnih predlogov in
interesov občanov. Pogosto si predstave
in predlogi meščanov medsebojno
nasprotujejo. Aktivnosti so sledile iskreni
želji po reševanju zadev ne da bi jih še
bolj zapletali. Seveda nikoli ne moremo z
doseženim biti zadovoljni. Vseh problemov
ni mogoče takoj in sporazumno razrešiti,
nekatere zadeve v javno-upravnem
postopku potrebujejo čas, da se lahko
izvedejo. Učinki odločitev sedanjega sveta
MČ se lahko pokažejo šele čez čas ali pa v
naslednjem mandatu. V knjigi »Lepo je biti
mlad« je zapisano: »Pogum in navdušenje

ustvarjata velikane.« Pogum in navdušenje
potrebuje tudi naše mesto in domovina!
Da bo bivanje v našem mestu izpolnjevalo
naša pričakovanja pa lahko dosežemo
le skupaj, z aktivnim sodelovanjem,
sprejemanjem
naše
različnosti,
z
medsebojnim zaupanjem in spoštovanjem,
k meščanom odprtim mestnim svetom,
z odprto občinsko upravo in županstvom
ter s potrpežljivostjo, po izkušnjah 2200
let starega Sirahovega pregovora: »Boljši
je potrpežljiv človek kot junak, boljši je
tisti, ki nad svojim srcem gospoduje, kot
osvojevalec mesta.«
Mag. Zdravko Luketič

Poročilo Sveta MČ Nova vas v mandatu 2014-2018

Svet Mestne četrti Nova vas je imel v tem
mandatu 15 rednih sej, 7 korespondenčnih
in 2 izredni seji. Povprečna udeležba članov
sveta je bila 65%. Preko komisij in odborov
je bilo opravljeno del nalog, kar izkazujejo
tudi poročila njihovih predsednikov. Na
sejah smo obravnavali predloge odborov in
komisij ter pobude in pripombe krajanov.
Najuspešnejši smo bili na kulturnem
polju. Lahko se pohvalimo s kakovostnimi
prireditvami, kar nam je uspelo z vzornim
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sodelovanjem z mnogimi kulturnimi
delavci in organizacijami, šolami in vrtcem.
Skupaj z aktivisti RK smo skrbeli za socialno
ogrožene krajanke in krajane v tretjem
življenjskem obdobju.
Vsako leto ob koncu maja smo s športnimi
in kulturnimi prireditvami izpeljali krajevni
praznik Mestne četrti Nova vas in na
slavnostni prireditvi podelili priznanja
zaslužnim krajanom za njihovo nesebično
delo. Manj uspešni smo bili, vzroki so znani,
pri urejanju komunale na našem območju.
Trudili smo se maksimalno, podali smo
veliko predlogov za izboljšanje,vendar je
bil odziv organov in strokovnih služb MO
Maribor v tem mandatnem obdobju na
najnižji stopnji.
Novo izvoljenemu Svetu Mestne četrti
Nova vas želim, predvsem na relaciji MČ MO Maribor, več uspeha.
Predsednik Sveta MČ Nova vas
Milenko Granulić

.

Kaj se je naredilo v MČ Nova vas v letu 2017?

Javna razsvetljava v Ulici Jakoba Župančiča
Komisija za komunalne zadeve je, kot
vsako leto, podala svetu MČ Nova vas
plan komunalnih aktivnosti,nekatere se
pojavljajo v planu že več kot 10 let. Od
tako rečeno naših želja je v letu 2017
občina sanirala križišče Betnavske ceste in
Knafelčeve ulice, uredila zaporo ulice Na
soseki v smeri Betnavske ceste, postavila
ogledalo na križišču Livadne in Pengove
ulice ter prepleskale so se nekatere stene
tržnice Tabor. Največji zalogaj, če temu
tako lahko rečemo, je bila izgradnja javne

razsvetljave v Ulici Jakoba Zupančiča, na
katero so krajani čakali več kot 10 let.
Čez celoten mandat smo si prizadevali,
da se sanira Pengova ulica, uredi promet
s parkirišči na Kardeljevi cesti (projekt je
že pripravljen in tudi usklajen), uredi in
preplastili tržnico Tabor, sanira pločnik
na Kardeljevi, sanira garaži ob Cesti
pohorskega odreda, uredi prometno
ureditev v Novi vasi 2, določi požarne poti
in vzdrževanje le teh. Upamo, da se kakšna
od zgoraj navedenih potreb realizira v letu
2018.

Sanirano križišče Betnavska cesta – Knafelčeva ulica

Komisija za nagrade in priznanja pri MČ Nova vas
Tričlanska Komisija za nagrade in priznanja
se je sestajala vsako leto pred praznikom
mestne četrti, katerega praznujemo vsako
leto 29. maja, in podala predloge svetu
MČ v potrditev.
V tem mandatu smo obnovili Pravilnik o
podeljevanju priznanj. V njem smo zapisali,
da bomo letno podelili največ tri priznanja
in to seveda tistim krajanom, ki so aktivno
vključeni v samo lokalno skupnost.
Priznanja so prejeli:
• V letu 2015: Simona Klinger – dolgoletna
koordinatorica in mentorica OŠ Tabor

1za kulturno dejavnost, Zdenka Lesar dolgoletna koordinatorica in mentorica
OŠ Leona Štuklja.za kulturno dejavnost.
• V letu 2016: Jerneja Horvat – vzgojiteljica
Vrtcas Otona Župančiča, ki že veliko let
skrbi za okrasitev dvorane v MČ Nova
vas, Javno podjetje Snaga – za korektno
sodelovanju pri naporu oživitve tržnice
Tabor in vzpostavitev ekoloških otokov,
Srpsko kulturno društvo – za dolgoletno
sodelovanje na kulturnem področju.
• V letu 2017: Bojan Maroševič – za
dolgoletno sodelovanje na kulturnem
5
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področju, Peter Januš – za dolgoletno
sodelovanje na kulturnem področju in
za tehnično pomoč pri izvedbi prireditev,
Lekarna Arnika – sodelovanje pri izvedbi
meritev sladkorja in bila je spoznana s
strani krajanov kot prijazna lekarna.
V letu 2018 smo podali predlog svetu MČ
Nova vas v potrditev (predlogi: Odbor za
kulturno dejavnost pri MČ Nova vas, Tilen
Frank – ŠKD BSX Rasing Team – Maribor
in Milenko Granulić – aktualni predsednik
sveta MČ Nova vas) in bodo zaslužni krajani
priznanja prejeli 29. maja 2018 ob 18.00
uri na slavnostni prireditvi.
Predsednik komisije za priznanja
Alija Keranović

Podelitev leta 2015

Podelitev priznanj v letu 2016

Podelitev priznanj v letu 2017

Kulturni dogodki MČ Nova vas 2017 – 2018
Kljub raznolikemu kulturnemu ustvarjanju
je čutiti enotnost v različnosti, kar
zagotavljajo predvsem mladi rodovi. To je
tisto, kar nas še bolj povezuje in uvršča vse
višje.
Že več kot dve desetletji
kultura v MČ Nova
vas raste in se razvija.
Naše kulturno izročilo
je vedno bolj živo, tako
na ravni ljubiteljske,
kot
profesionalne
kulture. Znano je že, da
6

kultura povezuje in prav s kulturnimi dogodki
povezujemo krajane MČ Nova vas, kakor tudi
meščane mesta Maribor. Ustvarjalna volja in
organizacijska iznajdljivost ter profesionalno
vodenje Odbora za kulturo MČ Nova vas
pod vodstvom priznanega dramskega igralca
Bojana Maroševiča, vključno s skrbnim delom
članov tega odbora, zagotavljajo kakovostne
in dobro obiskane kulturne dogodke. Kljub
raznolikemu kulturnemu ustvarjanju je
čutiti enotnost v različnosti, kar zagotavljajo
predvsem mladi rodovi. To je tisto, kar nas
še bolj povezuje in uvršča vse višje. Na ta

.

način zavestno ohranjamo, razvijamo in
nadgrajujemo kulturno dediščino.
Kadar v MČ Nova vas opazujemo mlajšo
generacijo, smo vedno bolj prepričani, da
se nam ni treba bati za nadaljnji ustvarjalni
razvoj kulture. Nadarjeni mladi so unikatne
osebnosti, ki s svojimi kulturnimi nastopi v
kombinaciji z mladimi glasbenimi talenti,
prinašajo svežino v kulturni prostor MČ
Nova vas. Kultura, ki ne pozna meja,
mladim veliko pomeni, z njo se istovetijo in
jo ponosno soustvarjajo. Znajo prisluhniti
in ustvarjati, odlično dojemajo in z veseljem
predstavijo lastno kulturno ustvarjanje. To

je smisel našega kulturnega ustvarjanja, saj
vedno radi gostimo kulturne ustvarjalce,
kakor tudi sami radi gostujemo izven meja
MČ Nova vas.
S pomočjo lastnega Malega gledališča
MČ Nova vas, s pomočjo kulturnih
skupin, združenj, posameznih umetnikov,
pisateljev, predavateljev, društev, pevskih
zborov, orkestrov, folklornih skupin, šol,
vrtcev in drugih organizacij ustvarjamo
kulturni naboj, ki združuje poklicno in
ljubiteljsko kulturo. Hvala vsem tistim, ki s
svojo pristnostjo vedno znova dokazujete,
da je vam in nam mar kulture.

KULTURNI DOGODKI
29.5.2017 – 23.3.2018

WILD Texas. Svečani govor je imel
predsednik sveta MČ Nova vas Milenko
Granulič. Scenska dekoracija: Vrtec Otona
Župančiča.

KRAJEVNI PRAZNIK 29.5.2017
V dvorani MČ Nova vas smo izvedli že
tradicionalno sklepno svečanost ob
krajevnem prazniku MČ Nova vas. S svojo
prisotnostjo nas je počastil g. Zdravko
Luketič-podžupan MOM. Svečana priznanja
so prejeli: Lekarna Arnica Montana - Marko
Stamenkovič, Bojan Maroševič - dramski
igralec in predsednik Odbora za kulturo
ter Peter Januš - prof. teologije in prof.
sociologije, ki je zaradi odsotnosti priznanje
prejel na prireditvi Poklon krajankam in
krajanom.

V kulturnem programu so sodelovali:
Mešani pevski zbor KUD Angel Besednjak,
gledališka igralka Milada Kalezič, Ljudske
pevke sester Nedeljko in Plesna skupina

POKLON KRAJANOM IN KRAJANKAM MČ
NOVA VAS 23.10.2017
V družbi umetnikov in glasbenikov smo
preživeli čudovit kulturni večer. Gostujoči
umetniki so se predstavili z glasbenokulturnim programom na večeru, ki smo
ga poimenovali „Poklon krajankam in
krajanom MČ Nova vas“. Nastopili so:
pevski zbor Svoboda iz Bistrice ob Dravi
pod vodstvom zborovodkinje Damijane
Arlati, dramski igralec Bojan Maroševič,
pevec in glasbeni pedagog Peter Januš ter
OŠ Tabor I. Scenska dekoracija: Vrtec Otona
Župančiča.
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TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT MČ NOVA VAS 21.12.2017
Uspešno smo izvedli tradicionalni BOŽIČNI
KONCERT MČ NOVA VAS. Praznično vzdušje,
nabito polna dvorana, obisk Božička
in izjemni glasbeno-umetniški nastopi
so ustvarili čudovit večer. Nastopili so:
Svetovno združenje ljubiteljev harmonik,
Vrtec Otona Župančiča, OŠ Leona Štuklja,
OŠ Tabor I in Peter Januš. Scenska
dekoracija: Vrtec Otona Župančiča.

MALO GLEDALIŠČE MČ NOVA VAS
Malo gledališče MČ Nova je v mesecu
oktobru 2017 aktivno pričelo z vajami za
novo sezono. Člani so ustvarjalni, zagnani,
polni idej in energije. Povezuje jih želja po
ustvarjanju, želja po novih izzivih in znanjih.
Pod mentorskim vodstvom dramskega
igralca in predsednika Odbora za kulturo
Bojana Maroševiča, spoznavajo odrsko
govorico telesa, odrsko tehniko, odrski
prostor, gledališke zakonitosti in igralske
trike, ki jih sicer poznajo le profesionalni
igralci. S svojimi nastopi v lastni produkciji
so ustvarili popolnoma nov in odlično
sprejet kulturni prostor v MČ Nova vas.
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OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
6.2.2018

.

Nastopili so: dramska igralka Mirjana
Šajinović, vokalna skupina Allegro, Malo
gledališče MČ Nova vas, Agica Kovše,
knjižničarka in pravljičarka Mariborske
knjižnice. Prireditev je povezoval dramski
igralec Bojan Maroševič.

združenje ljubiteljev harmonik, Malo
gledališče Nova vas, Zvezdana Kompara.
Prisotne je nagovoril Bojan Maroševič,
dramski igralec in predsednik Odbora
za kulturo MČ Nova vas. Prireditev je
povezovala Nuša Lovišček. Scenska
dekoracija: Vrtec Otona Župančiča.

OB DNEVU ŽENA 8.3.2018
Nastopili so: učenci Glasbene in baletne
šole A. Martina Slomška, plesna skupina
Wild Texas, otroci Vrtca Otona Župančiča,
učeni OŠ Leona Štuklja. Prireditev je
povezoval dramski igralec Bojan Maroševič.
Scenska dekoracija: Vrtec Otona Župančiča.

OB DNEVU UPORA 24.4.2018 (to je zadnji
dogodek, ki bo šele 24.4.)
Nastopili bodo: Medicinski pevski zbor
La Vita, dramski igralec Bojan Maroševič
kot Rudolf Maister, Svetovno združenje
ljubiteljev harmonik in Srpsko kulturno
društvo. Svečani govornik bo Aleksander
Solovjev.
Podpredsednica Odbora za kulturo MČ
Nova vas Mirjana Stiplošek Gorza
OB DNEVU MATER 23.3.2018
Nastopili so: otroci Vrtca Oton Župančič,
učenci OŠ TABOR I-pevski zbor, Svetovno
9
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V letu 2017 MČ Nova vas postala VARNA TOČKA
Dne 15. Junija 2017 je z namestitvijo
oznake, kot prva VARNA TOČKA med
MČ in KS v MO Maribor zaživela MČ
Nova Vas. Otvoritve se je udeležilo nekaj
četrtnih svetnic in svetnikov na čelu s
predsednikom MČ Nova vas, gospodom
Milenkom Granulić in tajnico MČ Nova vas,
ki je hkrati tudi kontaktna oseba na VARNI
TOČKI, gospo Marino Tošić. Predstavnikom
nove VARNE TOČKE je oznako izročil,
Borut Ambrožič, vodja projekta „Otrokom
prijazno UNICEF-ovo mesto Maribor“ in
koordinator VARNIH TOČK za Podravje.
Poslej bodo lahko otroci in mladi brez
strahu vstopili v prostor, ki je označen s
posebno modro nalepko s smejočo se belo
hiško ter poiskali trenutno zaščito, pomoč
ali zgolj nasvet v stiski.
V prostorih MČ Nova vas je bilo v
mesecu maju izvedeno izobraževanje

za nove predstavnike VARNIH TOČK IZ
Regionalnega RTV centra Maribor, Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor, Javnega podjetja za mestni
potniški promet Marprom d.o.o., Hotela
Draš, Fitnes studia Forma, občine Miklavž
na Dravskem polju in občine Duplek.

Otroška folklorna skupina vrtca Otona Župančiča Maribor
Bilo je nekoč. Otroci, igra in ples. Nastala
je folklorna dejavnost kot ohranjanje
ljudskega plesnega in pevskega izročila,
ljudskih običajev in šeg.
Pri folklorni dejavnosti se otroci seznanijo z
ljudskimi plesi in drugimi zvrstmi ljudskega
izročila. Zato je folklorna dejavnost zelo
pomemben del ohranjanja ljudskega
izročila, ki ga moramo začeti privzgajati
že v rosnih mladostniških letih. Ljudski
ples je spremljal slovenskega človeka ob
vseh pomembnih mejnikih njegovega
življenja (vstop v svet odraslih, poroka...)
in v prazničnih dneh. Bil je nepogrešljiv na
zabavah, po končanem skupnem delu, kot
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so košnja ,ličkanje koruze, žetev…
Ples je del kulturne izobrazbe vsakega
posameznika in je kultura vsakega
posameznega naroda.

S poustvarjanjem ljudskega izročila v
predšolski vzgoji skušamo doseči, da
otrok ples in petje sprejme kot vsakdanjo

.

igro, kot razvedrilo. S predstavitvijo pred
občinstvom otroci s svojo igrivostjo,
neposrednostjo, odprtostjo… vsaj za nekaj
minut polepšajo trenutek življenja, izzovejo
nasmeh na ustnice in nas popeljejo v
preteklost.
V vrtcu Otona Župančiča Maribor že nekaj
let deluje folklorna skupina. Mentorici
otrokom na nevsiljiv in zanimiv način
približata vrednote ljudskega izročila.
Otroci radi obiskujejo vaje in z veseljem
nastopajo. V letošnjem letu so imeli že

dva nastopa, in sicer v mestni četrti Nova
vas in v Domu Danice Vogrinec, enota
Tabor, v okviru projekta Cvet, ki vključuje
medgeneracijsko druženje. V tem letu sta
pripravili mentorici folklorne skupine splet
z naslovom: Jaz pa grem na zeleno travco,
v katerem so otroci zaplesali štajerske
plese Mlinček, Mazurko in Pobreško polko
ter tako razveselili vse generacije: od
najmlajših do najstarejših.
Bogomila Drevenšek in Jerneja Horvat

Razvedrilkov projekt »Z gibanjem do znanja«
Pri Razvedrilku se med drugim zavzemamo
tudi za ureditev otroških igrišč. Z veselimi
barvami in oblikami radi popestrimo
asfaltne, betonske ali tlakovane površine
na igriščih vrtcev, šol, pred stanovanjskimi
bloki, hišami, trgovskimi centri … S tem
otrokom oziroma kar vsem generacijam
omogočimo neko dodatno, novo in
drugačno obliko zabave in hkrati učenja na
prostem.

Odzivi otrok in odraslih so nad izrisanimi
talnimi igrami izjemni. Radi jih uporabljajo

in svoj prosti čas z veseljem izkoristijo na tak
inovativen, zabaven in hkrati poučen način.
Ker radi ustvarjamo pozitivne zgodbe, smo
pri Razvedrilku v letošnjem letu pričeli
tudi s projektom »Z gibanjem do znanja«.
Gre za izris talnih iger na zunanjih talnih
površinah vrtcev. Storitev je za vrtce seveda
brezplačna. S prošnjo po sodelovanju
in donatorstvu smo se tako obrnili na
podjetja v Mariboru in njegovi okolici. Enot
vrtcev v Mestni občini Maribor je namreč
36, s projektom pa se želimo v prihodnje
širiti tudi v druge kraje po Sloveniji.
Zakaj ravno »Z gibanjem do znanja«? Ker
talne igre zraven gibanja, zaradi svojih
barv in ostalih podrobnosti omogočajo
tudi učenje barv, števil in velikih tiskanih
črk na povsem spontan, nevsiljiv način,
skozi igro, njihove oblike pa pripomorejo k
razvoju ravnotežja, koordinacije, kondicije
in odrivne moči. Talne igre spodbujajo
tudi zdravo tekmovalnost, poštenost
in sposobnost po možnosti reševanja
problemov ter omogočajo posebno
ustvarjalnost.
Odziv vrtcev nad projektom je izjemen. Do
tega trenutka smo si ogledali že 17 enot.
11
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Glede na sam odziv podjetij in glede na
višino pridobljenih sredstev pa se bojim, da
bomo morali nekaj enot žal zavrniti kar pa
seveda ne želimo.
Med vrtci, ki bi svoje zunanje talne površine
želeli popestriti z Razvedrilkovimi talnimi
igrami je tudi vaš Vrtec Otona Župančiča
in sicer s tremi enotami in razvojnim
oddelkom. Glede na velikost njihovih
površin bi jim želeli izrisati motorične poti
in vsem poznano igro »Človek ne jezi se«.
K sodelovanju bi povabili tudi otroke in jim

tako omogočili prav posebno dogodivščino
skozi katero bodo lahko na kreativen in
aktiven način vključeni že v samo nastajanje
talne igre.
K sodelovanju želimo tako ponovno
spodbuditi tako velika kot majhna podjetja.
Z doniranimi 50,00 eur tukaj in 50,00 eur
tam, s skupnimi močmi, s povezanostjo in
s pozitivno naravnanostjo lahko namreč
storimo veliko in dobro delo.
Petra Leskovšek Lasetzky

Z odra na oder na OŠ Leona Štuklja
Za nami je največji projekt šole Leona
Štuklja, kjer je 15.2. potekalo že 21.
srečanje osnovnošolskih gledaliških skupin
Z odra na oder. Prijavljenih je bilo 14 OŠ,
vendar sta dve šoli udeležbo tik pred zdajci
zaradi bolezni odpovedali.

OŠ Leona Štuklja
Tako se je na odrskih deskah zvrstilo 12
predstav s skupno 159 nastopajočimi
učenci in 35 mentorji.Veseli smo, da se šole
v tolikšem številu odzovejo našemu vabilu.
Imeli smo tudi goste iz tujine. Iz Srbije so se
srečanja udeležile OŠ Sveti Sava Požarevac,
OŠ Dragomir Marković Kruševac, ki sta
bili pri nas že tretje leto, prvič pa sta se
je srečanja udeležili še OŠ Vuk Karadžić
Kruševac in Kalusha gimnazija Dmytro
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Bakhmtiuk, Ukrajina. Učence iz tujine so
gostile družine naših učencev, za kar se jim
najlepše zahvaljujemo. Predstave si je bilo
možno ogledati tudi preko interneta v živo.
Ponosni smo, da sta nas s svojim obiskom
počastila dramski igralec gospod Bojan
Maroševič in ambassador of Ukraine Mr.
Mykhailo Brodovych, ki sta nam vsem
namenila kar nekaj vzpodbudnih besed.
Obiskal pa nas je tudi podžupan gospod
Saša Pelko, ki nas je v petek 16.2. tudi gostil
na sprejemu v Hiši stare trte.Sprejema so
se udeležili naši gostje iz tujine in naši
učenci gostitelji.Učenci iz Požarevca in
Ukrajine so se domov vrnili že v petek,
učenci iz Kruševca pa so se od nas poslovili
v soboto. Učencem so lepote Maribora in
okolice razkazali njihovi gostielji, učiteje pa
smo po mestu odpeljali sami.
Vse predstave si še vedno lahko ogledate
na povezavi https://video.arnes.si/portal/
asset.zul?id=O1LMjgaRkkHYTVjWJptClLy7
Nekaj izjav naših gostov, ki namenoma niso
prevedene:
Sava Stevic Meni je bilo jako lepo. Ugostio
me je moj vršnjak. Bio je jako ljubazan.

.

Maribor je prelep grad. Veliki je i moderan,
grad za primer. Oko sporazumevanja
nisam imao problema. Put je bio dug,
ali je vredeo. Ja sam prezadovoljan ovim
putovanjem. Nadam se da će se održati još
ovakvih putovanja. Za mene je ovo jedna
veoma lepa uspomena, pamtiću mog
domaćina, a sa njim I Maribor
Andrijana Grujic Putovanje u Maribor sam
dugo iscekivala i nisam se prevarila.Vreme
provedeno u gradu je bilo kratko i nisam ga
puno obisla,ali ako je tacno da je grad lep
onoliko koliko su ljudi u njemu dobri onda
je i Maribor divan.Sve je bilo savrseno:moji
domacini,skola,soping,ali iznad svega
je scena i ono sto smo pokazali na njoj.
Zahvaljujem se svima na ovom divnom
iskustvu koje ce se nadam se ponoviti.❤
Emilija Jotić U Mariboru je bilo jako lepo,

svi smo se lepo proveli i zabavili. Moja
porodica je bila puna ljubavi i svaki dan
su lepo isplanirali. Jako mi je bilo lepo i
drago mi je što smo bili u tako lepom gradu
Slovenije.❤
Metka Ferk

Gostje iz Ukrajine z ambasadorjem gospodom
Mykhailom Brodovychom

LETO 2018 OBELEŽUJEMO KOT EVROPSKO LETO
KULTURNE DEDIŠČINE
Namen evropskega leta kulturne dediščine
je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in
doživljanju kulturne dediščine Evrope ter
okrepiti občutek pripadnosti skupnemu
evropskemu prostoru. Slogan letošnjega
leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča
prihodnost. Kulturna dediščina oblikuje
našo identiteto in vsakdanje življenje.
Navzoča je v evropskih mestih, pokrajini
in arheoloških najdiščih. Ne najdemo je
samo v literaturi, umetnosti in predmetih,
temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so
nam jih predali naši predniki, v zgodbah
za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih
gledamo in v katerih se prepoznamo.Treba
jo je ohranjati in jo prenašati na prihodnje
generacije. Morda velja prepričanje, da
je dediščina stvar preteklosti oziroma da
je nekaj statičnega, vendar se dejansko

razvija z našim udejstvovanjem in ima
tudi pomembno vlogo pri oblikovanju
prihodnosti.
Kulturna dediščina se odraža v različnih
oblikah. Lahko je: snovna – denimo stavbe,
spomeniki, artefakti, oblačila, umetniška
dela, knjige, stroji, zgodovinska mesta,
arheološka najdišča; nesnovna – prakse,
predstavitve, izrazi, znanja, veščine – in
povezani instrumenti, predmeti in kulturni
prostori –, ki jih ljudje vrednotijo. Vključuje
tudi jezik in ustno izročilo, uprizoritvene
umetnosti, družbene običaje in tradicionalne
obrti;naravna – pokrajina, živalske in
rastlinske vrste; digitalna – viri, ustvarjeni v
digitalni obliki (na primer digitalna umetnost
ali animacija) ali digitalizirani zaradi
njihovega ohranjanja (vključno z besedili,
slikami, videoposnetki, zapisi).
13
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Na OŠ Leona Štuklja že vsa leta posvečamo
pozornost naši in evropski kulturni
dediščini. Ob različnih dnevih dejavnosti
se vsebinsko navezujemo na to, kar so
nam zapustili naši predniki: seznanjamo
se z božično-novoletnimi običaji po svetu,
raziskujemo vire o prazgodovinskem
gradišču Poštela, negujemo spomin na
olimpionika Leona Štuklja, en dan v letu nas
obiščejo dedki in babice, ki pripovedujejo
zgodbe iz svojega otroštva, spoznavamo
tradicionalne jedi in zelišča, vsak mesec
naši učenci obiščejo eno izmed kulturnih
ustanov in se seznanjajo z njihovo vlogo…
15. 2. pa so naše gledališko srečanje Z odra
na oder obogatili gostje iz Ukrajine in nam
ob koncu srečanja pripravili multimedijsko
predstavitev naravne in kulturne dediščine
njihove države.

tradicionalne pustne maske Slovenije.
Izvedeli smo kdo so piceki, mačkare,
škoromati in mnogi drugi zanimivi liki, ki
preganjajo temo in kličejo k novi rasti in
brstenju pomladi.

Predstavitve tradicionalnih pustnih likov v šolski
telovadnici

V letošnjem letu smo na pustni torek,
v sklopu tehniškega dne, raziskovali

Kulturne dediščine ne smemo prepustiti
razpadu, propadu ali uničenju. Zato si v
letu 2018 prizadevajmo najti načine, da
poudarimo njen pomen in jo ohranjamo.
Danijela Kajzer, prof.
OŠ Leona Štuklja Maribor

DOTIKI
V Osnovni šoli Tabor I Maribor je bila tretjo
sredo v marcu, že četrta ustvarjalnica,
poimenovana Dotik. Gre za druženje z
ustvarjanjem, predstavljanjem, iskanjem in
iskrenjem idej in domislic … Gre za druženje
učencev in delavcev šole.
Ustvarjalnice so vsako leto drugačne, imajo
vsakič druga izhodišča, iščejo v različnih
14

smereh, hodijo po različnih poteh. Težko je
v besede ujeti takšen način druženja, ki ima
skupni imenovalec v svobodi, kreativnosti,
trenutnem navdihu in neulovljivosti.
Prvi Dotik je bil organiziran v šolskem
letu 2013/2014, na katerem so se učenci
in učitelji šole poskusili dotakniti drug
drugega s svojimi najljubšimi pesmimi, kot

.

je v vabilu zapisala organizatorica Dotika,
učiteljica Mira Lorber. S Hafisovimi verzi
je povabila ljubitelje poezije. Tiste, ki jo
radi berejo, in tiste, ki jo morda nekoliko
sramežljivo ustvarjajo:
Prebudite se, ljubi moji.
Bodite prijazni s svojim spečim srcem.
Peljite ga ven, na širna polja Svetlobe,
in mu dovolite, da zadiha …
Ustvarjalnica je bila številčno obiskana,
avla šole je bila polna, verzi so odzvanjali od
srca do srca in le redko se v šolskem okolju
s takim navdušenjem govori o poeziji. Ne
samo tisto sredo, ampak še dolgo potem.
Naslednji Dotik se je zgodil 13. maja 2016
in se ujel v naslov Grem, jaz popotnik.
Tokrat je bilo zaželeno, da s filmom, sliko
in z besedo predstavimo svoje videnje
našega nenehnega popotovanja. Nevsiljivo
povabilo je tudi tokrat nagovorilo številne
učence in delavce šole, ki so drug drugega
navduševali. Videli smo z nagrado ovenčan
film naših osmošolcev z naslovom Grem jaz
popotnik, sledili potopisu, brali in poslušali
poezijo in glasbo. Bil je petek, a nikomur se
ni mudilo domov.
Na tretjem Dotiku, ki je bil 31. maja 2016,
smo po predstavitvi Michelangelove
ustvarjalnosti izdelovali mandale, ki še
danes krasijo našo šolo. Prireditev je
povezala ljubitelje risanja in simetrij.
Sodelovali smo, tako kot pri prejšnjih dveh
Dotikih, učitelji in učenci. Z navdušenjem
smo se lotili dela, ki je vzpodbujalo k

natančnosti, vztrajnosti in popolnosti –
tako kot mandale same. V ustvarjalnosti
so se povezali učenci od 6. do 9. razreda
in izražali želje, da bi kaj podobnega še
ponovili.
Letošnji Dotik smo izvedli 21. marca 2018,
vabil pa je z naslovom Piezija. Hmmm …
Ne, ni šlo za pravopisni spodrsljaj. Srečanje
je nudilo številne možnosti ustvarjanja,
uživanja in iskanj.
Od glasbene, plesne in pesniške delavnice,
do delavnic, ki se bolj stvarno ukvarjajo s
problemi, ki jih prinaša skrivnostno število
π. Zanimivo je bilo tudi v vabilu zastavljeno
vprašanje, če je mogoče črke prestaviti v
številke in odkriti, kaj je iracionalna veriga.
Obljubljene so bile igre s tangrami.
Zelo izzivalno je bilo vprašanje, če se lahko
postavimo na glavo, postanemo umetniki
ali arhitekti. Ali se lahko spremenimo v
ptico? Seveda lahko! Dotik je bil zopet poln
navdušencev, ki so se na koncu posladkali
še s πto.
Organizatorica in kreativni vodja Dotikov
je učiteljica, gospa Mira Lorber. Čeprav ji
priprava in organizacija ustvarjalnic, kot
jih je poimenovala, vzame veliko časa,
se jim z ljubeznijo posveča. Udeležencev
med učitelji in učenci je veliko več, kot bi
jih ob koncu tedna v popoldanskih urah
pričakovali, in svoje navdušenje najbolj
iskreno izražajo z vprašanjem: Kaj bomo
raziskovali naslednje leto?
Polona Zgaga, prof.

PREDSTAVA KDO JE NAPRAVIL
VIDKU SRAJČICO

z razredničarko, gospo Natašo Šergan,
učiteljico Suzano Dvoršak ter učiteljico
angleškega in nemškega jezika, gospo Petro
Orgl, je požela navdušene aplavze.

Le kdo je napravil Vidku srajčico? Že morda,
da so ovčke dale volno, ki so jo grmi razčesali,
pajki spredli in raki ukrojili, a v resnici so jo
oblikovali učenci letošnjega 2. c-razreda.
Prireditev za starše, ki so jo pripravili učenci

Veliko dela in energije je bil deležen
naš Videk, preden je stopil na oder in
se nam predstavil. Za njim so bile dolge
15
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vaje, povezane z znanjem in številnimi
spretnostmi, kakršnim se v šoli ni mogoče
izogniti, s plesom in petjem …
Scena, ki so jo pripravili, je najprej pritegnila
našo pozornost. Številne otroške risbice,
ovčice, ljubki grmički, pajek, rožice … le kako
dolgo je trajala Vidkova »likovna delavnica«?
Z mladimi igralci, pevci in plesalci iz 2.
c-razreda je Levstikova pravljica zaživela.
Na pomoč pa jim je priskočila tudi učenka
Petja Drame iz 8. c-razreda s kitaro.
Revni deček Vid je bil oblečen v najbolj
ponošeno srajčko, ki so jo pred njim nosili že
njegovi bratje in sestrice, pa še ta se mu je
nekega dne raztrgala. Zeblo ga je in želel si
je nove. Na polju je srečal ovčke, dale so mu
volno, ki so jo grmički razčesali. S plesom in
pesmijo smo potovali od pajkov, ki so volno
stkali, do rakov, ki so blago ukrojili. Otroci
so se brez težav in brez napak predstavili in
zapeli izštevanke v angleškem in nemškem
jeziku in že sta ptičici Vidku sešili srajčico.
Ni bilo lahko, govoriti, peti in plesati in
brzdati radoživost in smeh, ko te gledata
mama in ata, tutor ali prijatelj iz drugega

razreda, a vse se je obrestovalo. Aplavz je
bil na vsaki predstavitvi, in teh je bilo kar
nekaj, iskren, glasen in dolg.
Polona Zgaga, prof.

OBIŠČITE KNJIŽNICO NOVA VAS
Vabimo Vas v prostore Knjižnice Nova
vas na Cesto proletarskih brigad 61 a.
Na Vas čaka ogromna zbirka knjig, okrog
52000 jih je in ena ali dve bosta že pritegnili
vašo pozornost. Mogoče Vas pa zanima
glasba, imamo največjo zbirko glasbenih
zgoščenk v Mariborski knjižnici, okrog 9000
jih je. Ali pa radi prelistate kakšno revijo ali
časopis, zadnjo številko lahko prebirate v
knjižnici, starejše si pa lahko izposodite na
dom za en teden.
Imamo tudi tri računalnike in tiskalnik ter
16

brezžični dostop do interneta.

V okviru krožka tretjega življenjskega
obdobja se ob ponedeljkih pri nas zbirajo
igralci bridga, v sredo pa poteka tečaj
italijanščine. Našel bi se še kakšen prost
termin in prostor za še kakšno skupino.

.

Lahko pa si pridete ogledati razstavo, v
aprilu svoje ilustracije razstavljata Tanja
Komadina in Igor Šinkovec.
Občasno se predstavlja kakšna knjiga pa
tudi bolj praktična znanja, kot je bil tečaj
prve pomoči v lanskem letu.
Na Vas čaka prijetna in mirna čitalnica, kjer
lahko študirate ali se učite.

od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure
in v soboto od 8. do 13. ure.
Kolektiv Knjižnice Nova vas Vas z veseljem
pričakuje!

Prijazni knjižničarji in knjižničarke Vas
pričakujemo vsak dan:

Likovna šola Packa
Ustvarjati, raziskovati, nadgrajevati znanje,
se učiti in pri tem uživati. Umetnost ni zgolj
posnemanje videnega, je način poglobljenega dojemanja sveta in kreativnega razmišljanja.

umetnostjo dosežejo, kako jim lahko umetnost pomaga in postane njihova stalna
spremljevalka. “Kako?”, se boste vprašali.
Saj je vedno odrinjena na obrobje in marsikdo jo prezira ter daje prednost materialnim dobrinam, všečnosti in lažnim uspehom.
A umetnost ima moč, da življenje obogati,
ga polepša, mu daje smisel in človeka radosti. Otroci ustvarjajo intuitivno in nihče
jim ne bi smel vzeti volje in spontanosti, ki
jo pri tem čutijo, še zlasti ne s predsodki in
zgrešenimi smernicami.
Ko otrok spozna, da se s pomočjo
umetnosti lahko izrazi, poda svoje mnenje
ali razloži svoje videnje sveta, ga to bogati
in ustvarja iz njega samozavestnega in
srečnega človeka.
V Likovni šoli Packa zato najprej
prisluhnemo otroku, njegovim potrebam,
željam in sposobnostim ter iščemo skrite
zaklade, ki jih nato razvijamo. Zato smo več
ali manj vsi dobre volje in uspešni.

Umetnost ima moč, ki je politika in gospodarstvo nimata. Zato je zelo pomembno,
da našim otrokom pokažemo, kaj lahko z

Profesorica likovne umetnosti
Nina Ružič Koželj
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Svetovno združenje ljubiteljev harmonik
Združenje SZLH združuje ljubitelje
harmonik iz Slovenije in tudi iz tujine. Letos
oktobra bomo praznovali 3 leta delovanja.
V Združenju SZLH se trudimo, z glasom
harmonike poskrbeti za dobro voljo in
razveseljevati ljudi, prav tako pa širiti
ljudsko izročilo.
Izpeljali smo kar nekaj samostojnih
projektov. Zelo dejaven je bil tudi
harmonikarski orkester, ki je pridno
zbiral nastope v okolici in tudi širše. Zelo
smo veseli vsakega vabila na nastop
in sodelovanja z vsemi, katerim lahko
pomagamo.
Pod okriljem Združenja SZLH deluje tudi
glasbena šola, kjer z individualnim pristopom
pomagamo do igranja na harmoniko vsem,
ki si tega želijo. Vsem tistim, katerim čas

ne dopušča individualnega pouka, pa je na
voljo virtualni učitelj igranja na harmoniko
- Vharmonika - spletni program, s pomočjo
katerega se lahko uporabniki učijo igranja
kar od doma.
Tudi v bodoče se bomo trudili izpolnjevati
zastavljene cilje, saj nam dosedanji
uspešno zaključeni projekti in vsi pozitivni
odzivi dajejo zagon za nadaljnje delo.
Predsednik Združenja SZLH Vojko Selinšek

KO POGOVOR S SAMIM SEBOJ NE ZADOŠČA
Svetovalnica za starejše pri društvu
TOTI DCA, dnevni center aktivnosti za
starejše, deluje že četrto leto
„Svetovalnica za starejše je spremljevalna
dejavnost osnovnemu programu dnevnega
centra aktivnosti za starejše, društva TOTI
DCA Maribor, in sega bolj na zasebno
področje. Vesel sem, da je center aktivnosti
za starejše v osnovi naravnan k aktivnim
članom in drugim udeležencem ter da teži
k večgeneracijskosti. Tu lahko vsakdo najde
kaj zase, uporabniki z vključevanjem v vrsto
aktivnosti lahko razživijo svoje interese,“ je
povedal mag. France Prosnik, koordinator
Svetovalnice za starejše pri društvu TOTI
DCA.
Svetovanje, ki ga kot prostovoljec opravlja s
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skupinico strokovnjakov, vidi kot priložnost
za poglobljene razgovore: » Gre za
svetovanje, ne za terapijo. Ko se izkaže, da
je potrebno vodenje skozi proces, ki zahteva
določeno psiho terapevtsko metodo, kar je
daljši proces, lahko svetovanca napotimo
k strokovnjaku, kjer bo našel specifično
pomoč,“ je povedal France Prosnik.
Nasvete v Svetovalnici društva TOTI DCA kot
prostovoljci ob njem nudijo: mag. France
Prosnik, socialna delavka mag. Ana Gajič,
zdravnica splošne medicine dr. Vera Feguš,
pravnica Katarina Poštrak in mediatorka
Jelka Segulin. Ob tem velja posebna zahvala
dvema požrtvovalnima prostovoljkama:
Mirjani Majhenič, pobudnici za nastanek in
delovanje svetovalnice ter socialni delavki

.

Radojki Hižman, ki je minula leta predano sodelovala v svetovalnici.
Svetovalnica za starejše je bila pri društvu TOTI DCA ustanovljena v letu 2014.
„Svetovalnico vidim kot osnovo za posebne
priložnosti oziroma za bolj poglobljen
razgovor. Ob vseh aktivnostih v okviru
centra potekajo sproščeni pogovori,
navezujejo se stiki, prihaja do prijateljskih
izmenjav izkušenj, vse v osnovni potrebi
po druženju in po izražanju sebe. Ko
pa nastopi trenutek, ko ta dejavnost
ne zadošča, je mogoč bolj specializiran
pogovor s strokovnjaki na posameznih
področjih, kar poteka izrazito individualno.
Odrasli se sicer že znamo pogovarjati s
seboj, a nevarno točko dosežemo, ko si
zastavljamo vprašanja, na katera dobimo
vedno enak odgovor. Ko se torej začnemo
vrteti v krogu in se ne zavedamo, v katerem
okviru delujemo ter ne znamo pogledati
preko njega. Ko pogovor s samim seboj
ne zadošča, niti pogovor z nekom, ki nam
je blizu, je treba spremeniti okvir, takrat

pride v poštev svetovalnica,“ pojasnjuje
France Prosnik, ki ugotavlja, da so starejši
bolj zaskrbljeni za zdravje svojih otrok in
vnukov, kot za svoje, kar se zelo prepleta z
družinsko in socialno problematiko.
Informacije in naročanje na svetovanje:
telefon 041 340 075 ali mail toti@dcamaribor.si .

Irena Ferlug

KO ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB IVAN ZAGERNIK - JOCO
Krajevna organizacija Združenja borcev za
vrednote NOB Ivan Zagernik Joco goji tradicijo
ohranjanja vrednot narodnoosvobodilnega
upora proti okupatorjem in njihovim pomagačem
in spomin na žrtve NOB. Pri tem sodeluje z
osnovnimi šolami v MČ Nova vas in MČ Radvanje
in vsemi progresivnimi silami.
Delo krajevne organizacije je naravnano k
vključevanju novih članov in podpiranju ozaveščanja
in vzgoje mladih za razumevanje usodnih časov
Slovenskega naroda med drugo svetovno vojno, ki
so zahtevali od vseh svobodno mislečih domoljubnih
Slovencev odpor in tudi boj za osvoboditev izpod
krutega okupatorskega režima.

Organizacija šteje osemindevetdeset članov. Člane
povezujejo prireditve in dogodki vezani na spomin
in pomen NOB.

Generacija borcev, aktivnih udeležencev NOB že
presega devetdeseta leta starosti. Kar nekaj jih je
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praznovalo že 95 in več let. Najstarejši član se je
poslovil v 105 letu starosti. Nekateri še zelo aktivno
sodelujejo pri organizaciji in podpiranju združenja.
Vsem, ki ne morejo sodelovati pa ob njihovih
življenjskih jubilejih ter ob novem letu izkažemo
primerno pozornost z obiskom naših predstavnikov
pri njih na domu.
Za obdobje 2013 do 2018 smo sprejeli program
aktivnosti za dogodke, ki jih je potrebno posebno
izpostaviti in za permanentno ozaveščanje
družbenega okolja o zgodovinsko pomembnih
dejstvih za Slovenski narod iz časa NOB.
Med pomembnimi vsebinami našega delovanja je
povezovanje z osnovnimi šolami v naši in sosednji
mestni četrti. Tako že tradicionalno skrbimo za skupno
organizacijo in izvedbo proslave ob Dnevu mrtvih pri
spomeniku talcev na starem radvanjskem pokopališču
pri osnovni šoli Leona Štuklja. Komemoracije se
udeležujejo otroci že treh osnovnih šol : OŠ Leona
Štuklja, OŠ Ludvika Pliberška ter OŠ Tabor I.
Osnovna šola Leona Štuklja vsakokrat izvede bogat
kulturni program, Osnovna šola Ludvika Pliberška je
prispevala lepo odpete pesmi njihovega mladinskega
pevskega zbora pod vodstvom Metke Vrbančič.
Učenci Osnovne šole Tabor I pa so s prisotnostjo na
komemoraciji izkazali čast spominu talcev.
Tudi sicer je potrebno izreči zahvalo Osnovni šoli
Tabor I, v kateri smo pogosto praznovali Dan žena in
Novo leto. V zadnjih dveh letih smo ta praznovanja
povezali s proslavami v Mestni četrti Nova vas, kar
je še obogatilo medsebojno povezovanje, predvsem
ob proslavah Dneva žena, Dneva osvobodilne
fronte in ob komemoraciji pri spomeniku talcem
ob Osnovni šoli Leona Štuklja in na Ledini.
Hvaležni smo tudi , ki je
Naša srečanja ob praznikih z bogatimi
interpretacijami znanih pesnikov in pisateljev bogati
naš član, priznani gledališki igralec Bojan Maroševič,
za kar mu z glasnim aplavzom izražamo hvaležnost
O prizadevanju za javno izkazovanje spoštovanja
žrtvam nacističnega terorja, s poudarkom
sodelovanja osnovnošolske mladine , je ob Dnevu
mrtvih 2017 poročala tudi Radiotelevizija Maribor
s snemanjem in predvajanjem komemoracije širši
slovenski javnosti.
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Članice in člani smo se udeleževali proslavljanj
pomembnih dogodkov in narodno osvobodilnega
boja, ki jih organizira Združenje borcev za vrednote
NOB Maribor ter ZB Slovenije. Posebej je potrebno
izpostaviti januarsko udeležbo članov v spomin na
padle borce Pohorskega bataljona na Treh žebljih
ter na Šarhovem pohodu miru ob Dnevu OF. Teh se
kljub častitiljivi starosti vsakokrat udeleži naš častni
predsednik krajevne organizacije Dušan Lužovec.
V marcu 2018 smo v naši KO ZB za vrednote NOB
izvedli dobro obiskano skupščino Poročilo o delu
združenja je bilo sprejeto z zadovoljstvom, saj smo
s svojim delom izkazali dovolj smelosti za dinamično
sodelovanje s članstvom, hkrati pa tudi iskali načine
za pridobitev novih članov potomcev borcev NOB,
in tudi mladih domoljubov, ki jih skrbi razraščajoči
nacionalizem, ki se vse bolj razrašča po Evropi in
ima njihove simpatizerje tudi v naši slovenski družbi.
Borci zaskrbljeno ugotavljamo, da je današnja
mladina izpostavljena vsem vrstam manipulacij, še
posebej zato, ker si težko izgrajuje svetovni nazor
za presojo o tem, katere politike so tiste, ki delujejo
v korist sodelovanja v narodu, med narodi EU in
sveta in razumevanja katere politike z agitacijami
proti beguncem, migrantom in ljudem drugih
kultur razdirajo razumevanje človečanske pravice in
razpihujejo predsodke ali celo sovraštvo. Današnje
družbeno politične razmere so močno zamajale
tudi domovinsko vzgojo v šolah, zaradi katerih nas
skrbi prihodnost mladih in kasnejših generacij. Te
ugotovitve so skupščini narekovale potrebo po
oblikovanju posebne resolucije, v kateri Združenju
borcev Slovenije za vrednote NOB pošiljamo pobudo
z tako imenovano RESOLUCIJO o vzgoji mladih
za vrednote narodove samozavesti na temeljih
razumevanja pomena NOB ter aktualnih družbenih
in političnih dogodkov.
Iz vsebine posebej izpostavljamo naslednje:
» za večje zanimanje in ohranjanje ponosa na
partizanski boj na življenje in smrt našega naroda
bi bilo primerno v večji meri obogatiti pouk z
interdisciplinarnimi vsebinami, ki bi utrjevale vedenje
in prepričanje ali zavedanje o tem, da si je naš narod
sam izboril svobodo izpod fašizma in nacizma,
kljub kolaboraciji in da to ostaja tudi naša nadaljnja

.

skrb ob vseh porajajočih oblikah neonacizma in
neofašizma v nekaterih delih Evrope in sveta.
S primernimi, morda tudi izbirnimi predmeti bi lahko
osnovno šolski mladini omogočili širše razumevanje
in poznavanje pomena NOB ter hkrati razvijali
domovinsko zavest ter skrb za domovino pred vsemi
oblikami zatiranja enakopravnosti naroda ali narodov.
Pripadnost domovini in njeni družbi z vsemi težavami
bi bilo primerno v javnih šolah ponuditi učencem
udejstvovanje v interesnih dejavnostih, v katerih bi
mogli razvijati socialni čut do socialno šibkih skupin
družbe, ostarelih in bolnih v krajevni skupnosti, do
otrok in družin drugih narodnosti in drugih kultur.
Tako bi bilo mogoče slediti ponovnemu povezovanju
mladih ter mladih s starejšimi v šolskem okolišu ali v
krajevnih skupnostih. V današnjih močno razmajanih
družbenih temeljih ( tudi z odhajanjem mladih v
tujino) bi bila nova povezovanja družbenega okolja
šole več kot nujna! Ta povezovanja bi imela gotovo
velik vzgojni učinek, ki bi se vračal v šolski prostor kot
nova notranja organizacijska kultura šole.
Zato v KO ZB Ivan Zagernik Joco predlagamo, da
bi pri Ministrstvu za šolstvo in šport dogovorili
srečanje s predstavniki ZB Slovenije, kompetentnih

predstavnikov stroke za področje kurikula zgodovine
in etike v osnovnih šolah ter predstavnikov Zavoda
za šolstvo Slovenije. Na srečanju bi predstavili
našo skrb za vzgojo mladih rodov kakor v tem
gradivu navajamo ter predlagali strokovni posvet
o navedenih predlogih s ciljem vsebinsko širše
in poglobljene VZGOJE MLADIH ZA VREDNOTE
NARODOVE SAMOZAVESTI NA TEMELJIH
RAZUMEVANJA POMENA NOB TER AKTUALNIH
DRUŽBENIH IN POLITIČNIH DOGODKOV«.
Člani z zaskrbljenostjo opažamo razraščanje
pojavljanja nacističnih in fašističnih simbolov, ki se
jim pridružujejo tudi novi in podpiramo prizadevanja
vseh progresivnih sil, da se to zakonsko regulira tudi
v samostojni Sloveniji, ki je nastala prav na temelju
upora proti delovanju teh mračnih sil.
Ob tej priložnosti vabimo vse svobodno misleče
krajane k seznanitvi s Pobudo ZB za prepoved
nacističnih in fašističnih simbolov objavljeno na
spletni strani:
http://zdruzenjeborcev-nobmb.si/?p=3839 ter prispevajo svoj podpis k peticiji!
KO ZB za vrednoste NOB Ivan Zagernik Joco

ROČNODELSKA SEKCIJA NOVA VAS DOBILA SONČNICE
V ročnodelski sekciji se družimo in
ustvarjamo že peto leto.
Še vedno se dobivamo vsako sredo od 9:00
do 11:00 ure.
Sekcija je štela v letu 2017 trinajst članic.
Veliko smo se naučile druga od druge in
iz leta v leto nastajajo zanimivejši izdelki.
Redno sodelujemo na prireditvah na tržnici
Tabor, katere organizira MČ Nova vas in
s svojimi izdelki se predstavimo tudi na
Dnevu kulturne dediščine, v organizaciji
Vrtca Otona Župančiča. Znamo se tudi
poveseliti in kakšno po žensko reči.
Še vedno pa vas vabimo, da se nam
pridružite, če se želite učiti in družiti.
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Iniciativa mestni zbor
Ob vseh zapletih na začetku, ko smo kar
nekaj mesecev zborovali pred zaprtimi vrati
dvorane Mestne četrti, je najbrž redko kdo
verjel, da bomo v samoorganizirani četrtni
skupnosti Nova vas po petih letih še vedno
aktivni, da bomo lahko zaznamovali svoje
stoto srečanje in se na njem pohvalili s kar
nekaj uspešno zaključenimi projekti.
Kako je lahko druženje zabavno in hkrati
koristno je pokazala že prva akcija. Dobrih
30 let stara Prušnikova ni nikoli dočakala
prepotrebnih prehodov za pešce, čeprav
razmejuje parkirišča in stanovanjsko naselje
Nova vas II, predvsem pa jo prečkajo otroci
na poti v šolo. Od ilustratorke Lile Prap smo
si sposodili (z njenim dovoljenjem, seveda)
njeno zebro, glavo narisali na pločnik na eni
strani in zadnjico na drugi na štirih mestih na
ulici. Telo smo ponazorili s plastično ponjavo,

ponekod še z zapisom povprašali »kje je
moje telo« in že v nekaj dneh so bile na treh
označenih mestih izrisane prave zebre.
Grob prikaz našega delovanja smo povzeli
v spodnjem plakatu ob peti obletnici in
ga pokomentirali na svojem 100. zboru 1.
marca letos.

Plakat prve petletke
Za SČS Nova vas Cilka Šušteršič

Dopolnilni socialno varstveni programi na področju
demence v MČ Nova Vas
S svojim javno koristnim in humanitarnim
delovanjem
nevladne
organizacije
pomembno dopolnjujemo javni servis
države, razvoj lokalnih skupnosti in
prispevamo h kakovosti življenja občanov.
Pri načrtovanju programov ne spregledamo
kar že je in je dobro, ampak tudi na področju
sociale, pomembno prispevamo k temu,
da so ljudem na voljo dodatni, raznoliki in
prepotrebni socialno varstveni programi.
Takšni so tudi programi na področju
demence. Zavod Aloja, Maribor jih že
drugo leto izvaja v MČ Nova Vas. V letu
2017 smo pričeli skupaj z Društvom za
pomoč pri demenci-Spominčica Maribor
(ki ima od lani sedež na Kardeljevi cesti 65)
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izvajali programe z naslednjimi vsebinami:
»Oskrba in podpora osebe z demenco v
domačem okolju«; «Razumeti demenco.
Odgovori na vsakdanje izzive, ki jih prinaša
življenje z osebo z demenco«; »Demenca!
Kaj lahko storim, da ne zbolim?« Programi
so se izvajali v obliki predavanj in
delavnic. Za uporabnike so bili brezplačni.
Financirala jih je MOM. V Mestni četrti
Nova vas pa omogočajo izvedbo in
zagotavljajo prostore za njihovo izvajanje.
Tako je bistveno olajšana dostopnost in
omogočena udeležba vsem, ki jih področje
demence zanima.
V letu 2018 nadaljujemo z delom s
programom: »Svetovanje in podpora pri

.

demenci-DeCo«. Program je prav tako
brezplačen. Financira ga MDDSZ. Kot
individualno informiranje, svetovanje in
podpora vsem, ki se soočajo s pojavom
demence in/ali skrbijo za osebo z demenco,
se v mesecu aprilu izvaja v prostorih MČ
Nova Vas- Radvanjska cesta 65, vse dni v
tednu, v dopoldanskem ali popoldanskem
času. Za potrebe MČ Nova vas načrtujemo
program v jesenskih mesecih ponoviti in
dodatno izvajati še strokovna predavanja

in delavnice iz področja demence.
Še potrebne informacije je možno dobiti
tudi na številki: 031 026 858- vsak torek,
sredo in četrtek; med 9.00 in 10.00 uro
ter na spletni in FB strani Zavoda Aloja,
Maribor.
Strokovna vodja programov Lidija Breznik,
mag.soc.geront.
RS MDDSZ

Kako ločujemo odpadke?
Statistika pravi, da dobro, a realna slika je povsem
drugačna. Ločeno zbiranje odpadkov je predpisano
z državno in občinsko okoljsko zakonodajo, obvezno
pa je za vse občane. V Mariboru mora vsako
gospodinjstvo obvezno imeti črno posodo, v kateri
zbira mešane komunalne odpadke, v blokih si
seveda gospodinjstva posodo delijo. Rjava posoda
za biološke odpadke je obvezna v primeru, če ne
moremo zagotoviti lastnega kompostiranja, česar, če
živimo v bloku, zagotovo ne moremo. Na ekoloških
otokih ločeno zbiramo odpadno embalažo v posodah
z rumenim pokrovom, odpadni papir v posodah z
modnim ali rdečim pokrovom ter odpadno steklo
v posodah z belim ali zelenim pokrovom. Občanom
so na voljo tudi trije zbirni centri, najbližji mestni
četrti Nova vas je zbirani center na Streliški cesti.
V zbirnem centru sprejemamo vse vrste odpadkov,
predaja pa je za večino odpadkov brezplačna oz. jo
uporabnik že poravna v sklopu mesečne položnice.
Poostren nadzor tudi v Novi vasi
Čiščenje odpadkov, ki ne sodijo na ekološke otoke, je
vse Mariborčane v letu 2017 stalo okoli 130.000 €.
Čeprav na ekoloških otokih ločeno zbiramo odpadno
embalažo, papir in steklo, praksa kaže, da se na teh
lokacijah nabirajo tudi odpadki, ki tja ne sodijo. Gre
predvsem za mešane komunalne odpadke, pogosto
tudi za kosovne, celo gradbene odpadke. Čiščenje
ekoloških otokov plačamo občani iz proračuna, torej
nas onesnaženost, ki jo povzročajo posamezniki,
stane vse.

Zaradi tega smo se odločili, da bomo ločevanje
odpadkov na ekoloških otokih vse leto skrbno
nadzirali in v primerih, ko bomo zaznali kršitve,
predlog za uvedbo postopka poslali na pristojno
inšpekcijsko službo. Predpisana kazen za nepravilno
ločevanje odpadkov v Mariboru znaša od 100 do
1.000 €.
Kosovni odpadki – kako naročiti njihov odvoz?
Odvoz kosovnih odpadkov je našim uporabnikom
na voljo vse leto, in sicer jim v sklopu plačila
mesečne položnice nudimo enkrat na leto odvoz
kosovnih odpadkov v obsegu do 2 kubična metra,
kar predstavlja manjšo polno prikolico. V blokih
odvoz naroči upravnik, saj se odvoz izvaja za vse
stanovalce bloka na isti dan, torej individualna
naročila odvoza kosovnih odpadkov v blokih niso
možna. In kaj sodi med kosovne odpadke? Sanitarna
oprema, kot so umivalniki, kadi, straniščne školjke,
pohištvo in oblazinjeno pohištvo, igrala, vrtna
oprema, kolesa, večji kosi športne opreme, večji
gospodinjski aparati in podobno. Med kosovne
odpadke NE sodijo gradbeni odpadki, pnevmatike,
nevarni odpadki. V primeru, da nam na dan odvoza
uporabniki nastavijo za odvoz tudi odpadke, ki niso
kosovni, jih pustimo na lokaciji in jih ne odpeljemo.
Ogromno koristnih informacij o pravilnem ločevanju
odpadkov, ki kaže na odgovoren odnos do okolja,
v katerem vsi živimo, najdete tudi na naši spletni
strani www.snaga-mb.si.
Petra Hercog, Snaga d. o. o.
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