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V začetku leta vas želimo spomniti, da lahko v Domu 
ustvarjalnosti mladih praznujete tudi enega najpo-
membnejših dni v letu, svoj rojstni dan. 

Naši animatorji poskrbijo, da je druženje igrivo, zabav-
no in ustvarjalno, polno dogodivščin in veselih trenut-
kov. 

Vse potrebne informacije najdete na naši spletni strani. 
Lahko pa nas obiščete tudi v naši informacijski pisarni 
INFO DUM, Razlagova 16, vsak delovnik, med 9. in 
15. uro ali pokličete na tel. št. 02 229 94 50 in 040 433 
511 ali pišete na e-naslov info.dum@zpm-mb.si.

Novičke je pripravila
Tadeja Dobaj

Novičko je pripravila
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ROJSTNI DAN S PRIJATELJI

http://zpm-mb.si/programi/rojstni-dan-s-prijatelji/


Med zimskimi počitnicami bomo pripravili štiri 4-dnevne 
tematske tabore, s katerimi želimo razvijati logično 
mišljenje in kreativno pisanje. 

TEMATSKI TABORI ZA NADARJENE 
UČENCE MED ZIMSKIMI POČITNICAMI

ZA KOGA:  ZA UČENCE od 6. do 9. RAZREDA, 
- ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na 
izbranem področju in
- imajo identifikacijo o nadarjenosti. 

KDAJ:
1. termin:  15. – 18. 2. 2016: 
LOGIKA in KREATIVNO PISANJE
2. termin: 22. – 25. 2. 2016: 
LOGIKA in KREATIVNO PISANJE

KJE:
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU

KAJ BOMO POČELI: 
Na taborih bomo razvijati logično mišljenje oziroma 
kreativno pisanje, dneve pa še dodatno popestrili 
z različnimi aktivnostmi (nočni potep, sankanje in 
»pležuhanje«, zabavni večerni program…). 

INFO: 
Prijavnice in ostala obvestila 
so na voljo na spletni 
strani ZPM Maribor. Za 
informacije smo dosegljivi 
na 02/229-69-15 ali 
ursa@zpm-mb.si. 

v  s o d e l o v a n j u  sOMOGOČIMO SANJE - 
TABORI ZA NADARJENE 

Novičko je pripravila
Urša Žiger             OMOGOČIMO SANJE   4

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/tabori-za-nadarjene-zimske-pocitnice-februar/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/tabori-za-nadarjene-zimske-pocitnice-februar/


POVABILO NA POHORJE IN 
V POREČ

Tudi v letu 2016 vas prijazno vabimo 
v naša počitniška centra 

na Pohorje (Dom Miloša Zidanška – več tukaj) 

in v Poreč (VIRC Poreč – več tukaj). 

Domova sta primerna za skupine otrok in odraslih, tako 
da gostimo vrtce, šole, študentske skupine, društva, zveze, 
klube in druge organizacije.

Na Domu Miloša Zidanška so še prosti termini v zimskem 
obdobju v januarju in marcu ter več prostih terminov od 
aprila do avgusta. Več pa na naši spletni strani.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej       POVABILO V NAŠA DOMOVA   5

http://www.zpm-mb.si/?id=151
http://zpm-mb.si/programi/dom-milosa-zidanska-dmz-na-pohorju/
http://zpm-mb.si/programi/vzgojno-izobrazevalni-in-rekreacijski-center-v-porecu-virc/
http://www.zpm-mb.si/


Prihod dedka Mraza

V soboto, 12. decembra, 
smo se zbrali pod Pohorjem 
in težko pričakovali dedka 
Mraza. Najprej nas je s vsem 
dobro znanimi slovenskimi 
otroškimi pesmimi razveselil 
Sten Vilar, nato pa se je 
ob svečanih zvokih po pohorskem pobočju na kočiji 

s pravljičnim spremstvom 
med otroke spustil dedek 
Mraz. Skupaj smo zapeli 
dedkovo najljubšo pesem 
»Siva kučma«, nato pa se je 
odpravil v mesto in vse do 
konca decembra obiskoval 
otroke v mestnih soseskah, 
vrtcih in šolah.  

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                                      ZGODILO SE JE   6

Avtorja fotografij Maša Karner 
in Čarovnik Grega.

VESELI DECEMBER - 
DEDEK MRAZ

Sprevodi dedka Mraza

Gozdne živalce, 
snežinke in palčki 
so med 14. in 21. 
decembrom dedka 
Mraza spremljali 
na njegovi poti s 
kočijo po mestnih 
soseskah. 

Pričakali smo ga z razgibano animacijsko 
predstavo, ki sta jo odigrali prostovoljki Ines 
Kuhta in Nika Kovačec, scenarij je napisala 
Aleksandra Blagojević, ki je predstavo tudi 
režirala. Ker je dedek Mraz dovolj zgodaj 
pripotoval iz svojega pohorskega bivališča v 
dolino, je imel dovolj časa, da je obiskal domala 
vse otroke v Mariboru. 



Slovo dedka Mraza

Dedek Mraz se je v torek, 29. decembra, še zadnjič popeljal po mestnih 
ulicah in se poslovil na Trgu Leona Štuklja. 

V slovo nam je podaril čarovniško-glasbeno predstavo Čarovnika Grega, 
ki smo si jo ogledali v pravljičnem Vilinskem mestu, nato pa nas je še 
zadnjič nagovoril na velikem odru na Trgu Leona Štuklja. Pevski zbor 
Carmine Slovenice mu je ubrano zapel nekaj veselih zimskih in prazničnih 
pesmic. 

V slovo so mu pomahali tudi mali bolniki v mariborski bolnišnici. Na poti 
domov v svoje domovanje na Pohorju, pa je obiskal in obdaril še otroke, 
ki so zadnje dneve leta uživali na novoletnem taboru na Domu Miloša 
Zidanška.

VESELI DECEMBER - 
DEDEK MRAZ

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                                      ZGODILO SE JE   7

Avtor fotografij Domen Ulbl



Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                                      ZGODILO SE JE   8

VESELI DECEMBER - 
NOVOLETNE POČITNICE 

Od 28. do 31. decembra je bilo živahno na počitniškem 
ustvarjalnem druženju v Domu ustvarjalnosti mladih. Naša 
ustvarjalna tema je tokrat bila »Puhasta domišljija«, zato so 
izpod spretnih rok nastajali mnogi puhasti izdelki iz mehkih 
materialov kot je volna, blago, filc, vata. 
Pisali smo tudi pesmi, se sproščali in postali »čarobni otroci«, 
igrali tenis in se neskončno zabavali v igralnici na Igrah brez 
meja. 
Še na nočnem pohodu z lučkami smo bili, na vrhu Piramide 
pa smo si kar sami pripravili presenečenje in prižgali mini 
ognjemet. 
Po prihodu v DUM smo so se zadnjič zbrali z našimi najmlajšimi 
prostovoljci, ki so ves december spremljali dedka Mraza na 
njegovih obiskih v mestnih soseskah, vrtcih in šolah. ZPM 
Maribor pa se jim je za njihovo sodelovanje zahvalila z darilom, 
ki so ga dobili od – koga drugega kot – dedka Mraza. 

Avtor fotografij Domen Ulbl



V okviru dobrodelnih akcij Zveze prijateljev mladine 
Maribor smo od 27. do 30. decembra 2015 na Domu 
Miloša Zidanška na Pohorju organizirali tabor za 
otroke iz socialno ogroženih družin. Skupaj se ga je 
udeležilo 41 otrok iz Maribora in sosednjih občin, 
Slovenskih goric ter Ptuja, starih med 6 in 15 let, 
skupino pa je spremljala ekipa 5 prostovoljcev ZPM 
Maribor. 

Razpoloženje na Domu Miloša Zidanška je bilo 
ponovno veselo in razigrano, štirje dnevi so kar prehitro 
minili, saj so otroci uživali v številnih dejavnostih, ki so 
jih pripravili in vodili naši prostovoljci. Kljub temu, da 
ni bilo snega, so se imeli lepo, glavni namen tabora pa 
je bil uživanje v naravi, kvalitetno preživljanje prostega 
časa in prijetno počitniško druženje. Vtise je v pismu 
strnil pedagoški vodja tabora Robert Pečnik (pismo 
najdete tukaj).

Vsak dan se je veliko dogajalo, otroci pa si bodo 
verjetno še posebej 
zapomnili obisk 
dedka Mraza, saj je 
z lepim in prijetnim 
dogodkom ter veliko 
darili zaključil tabor, 
s tem pa tudi svoje 
obiske v letu 2015.

Na ZPM Maribor smo zelo veseli, da imamo takšno 
podporo donatorjev, zunanjih sodelavcev in prijateljev 
in zelo cenimo vsak prispevek, ki je namenjen za lepše 
otroštvo tistih, ki jim starši zaradi številnih razlogov 
in stisk ne morejo zagotoviti brezskrbnih in lepih 
počitnic, še posebej v prazničnih dneh.

Novičko je pripravila
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NOVOLETNI TABOR

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/01/1_E-PRIJATELJ_jan16_pismo.pdf
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Z njihovo pomočjo smo 41 otrokom iz 
družin, kjer je socialo stanje zelo slabo in starši 
otrokom komaj zagotovijo najnujnejše stvari, 
s prijetnimi dogodki in dejavnostmi resnično 
polepšali in popestrili novoletne počitnice. 

Veselje otrok je bilo nepopisno, smeh in iskrice 
v očeh pa so največja zahvala donatorjem in 
organizatorjem. 

Poleg donatorjem Zveze prijateljev mladine, 
se za pomoč pri izvedbi programa še posebej 
zahvaljujemo podjetju Orbico d.o.o., študentom 
Univerze v Mariboru – Študentskemu svetu UM, 
učnemu centru Helen Doron English Maribor, 
Teniškemu klubu Branik Maribor, Društvu 
prijateljev mladine Maribor, trgovini Pikapolonica 
Maribor Qlandia, podjetjem ZIP center d.o.o., 
Avon d.o.o., Mercator d.d., DM drogerie markt 
d.o.o., Atlantic Grupa Droga Kolinska d.d., Flegis 
d.o.o. in Arriva Transport Štajerska d.d., saj so s 
svojim prispevkom zagotovili pester počitniški 
program in dodatno veselje, ko so otroci od dedka 
Mraza prejeli lepa darila.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej                          NOVOLETNI TABOR   10
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Donatorji in podporniki Novoletnega tabora na DMZ 
Pohorje 2015:

ORBICO D.O.O.
ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU 

HELEN DORON ENGLISH MARIBOR
TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR

PIKAPOLONICA MARIBOR QLANDIA
ZIP CENTER D.O.O.

AVON D.O.O.
MERCATOR D.D.

DM DROGERIE MARKT D.O.O.
ATLANTIC GRUPA DROGA KOLINSKA D.D.

FLEGIS D.O.O.
ARRIVA TRANSPORT ŠTAJERSKA D.D.

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 
JOŽE VRHNJAK

ROBERT PEČNIK, ANJA MOLNAR, SAŠA 
MOLNAR, SARA RAVLAN, ALEKSANDER TOMAŽ

in vsi ostali, ki ste s svojim prispevkom pripomogli k 
uspešni organizaciji in izvedbi tabora.

Novičko je pripravila
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PODPIRAJO NAS

v  s o d e l o v a n j u  s

Generalni pokrovitelj projekta Omogočimo sanje!



KOLOFON

Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza 
prijateljev mladine Maribor.

Glasilo izhaja vsak prvi 
ponedeljek v mesecu.

Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavki v tej številki:
Tadeja Dobaj, Marina 
Škrubej 

Oblikovanje: Urša Žiger in 
Miha Sledič

ŠE NEKAJ DECEMBRSKIH UTRINKOV

mailto:ursa@zpm-mb.si
http://www.zveza-zpm-mb.si
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