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NAPOVEDUJEMO V APRILU

IRISINA 
NARAVOSLOVNA 

DELAVNICA

V Domu ustvarjalnosti mladih Maribor sta vsako 
popoldne, od ponedeljka do petka, med 15. in 19. uro, na 
voljo naša mentorja Marko in Biljana ter naši prostovoljci, 
da se z njimi družite in ustvarjate. 

V Domu ustvarjalnosti je že 
pomlad. Rožice že cvetijo - te 
iz papirja tudi ne ovenijo. 

Izdelujete jih lahko ves april 
in seveda še mnogo, mnogo, 
mnogo več.

USTVARJALNE DELAVNICE

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                      NAPOVEDUJEMO   3



               od ponedeljka do petka, med 15. in 19. uro
Od 6. februarja dalje bodo ustvarjalne delavnice v Domu ustvarjalnosti 
Maribor spet potekale vsak dan v popoldanskem času, med 15. i n 
19. uro, v času zimskih počitnic pa po posebnem razporedu in dodatnimi 
prostočasnimi vsebinami.  

NAPOVEDUJEMO V APRILU

22. APRIL - DAN ZEMLJE
Ob dnevu Zemlje vabimo na prireditev, ki bo v petek, 
22. aprila, od 9. do 18. ure, na Trgu Leona Štuklja. 

22. april je Svetovni dan Zemlje, leto 2016 pa je Mednarodno 
leto stročnic, katerega namen je krepitev zavedanja o pomembnih 
rastlinah, ki so bistvene za trajnostno kmetijstvo in prehrano.

Dogajanje dopoldne bo prav pestro, saj smo se združili trije 
organizatorji. ZPM Maribor  organizira programski sklop z 
naslovomFižolček, grahek in bobek praznujejo Dan Zemlje, Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem  prometu MO Maribor  preventivno 
akcijo Bistro glavo varuje čelada, podjetje Snaga Maribor pa 
zaključuje projekt Barviti kesoni za prijaznejši Maribor.

Podrobnejši program najdete tukaj. 

Novičko je pripravila
Kornelija Kaurin                      NAPOVEDUJEMO   4

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/fizolcek-grahek-in-bobek-na-dnevu-zemlje/


PRVOMAJSKE POČITNICE

Poskrbeli bomo, da bodo prvomajske 
počitnice, čeprav kratke, tudi tokrat ustvar-
jalne, poučne  in zabavne. Vabljeni v Dom 
ustvarjalnosti mladih Maribor, v četrtek in 

petek, 28. in 29. aprila 2016.
 

NARAVA SE PREBUJA
vsak dan, med 8. in 16. uro   

Narava je vsak dan bolj obarvana, pisana in živahna in prav 
take bodo pomladne delavnice. Iz pisanega papirja in odpa-
dnih materialov bomo izdelovali cvetlice, žuželke in domi-
šljijska bitja.

MIGAM, DA SE RAZGIBAM
vsak dan, med 8. in 16. uro    

Plesne, gibalne in sprostitvene vaje bodo ogrele in razmigale 
naše mišice ter umirile naše misli, sprehod po sveže zelenem 
Mestnem parku pa nam bo dal novo energijo.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj   PRVOMAJSKE POČITNICE   5



PRVOMAJSKE POČITNICE

 

Vse dejavnosti so brezplačne 
in primerne za vse starosti.

Dodatne informacije: 
INFO-DUM, 

02 229-94-50 ali 
040 433-511, 

info.dum@zpm-mb.si.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj   PRVOMAJSKE POČITNICE   6

URIMO MOŽGANČKE
četrtek, 28. 4., ob 9. uri, zbirno mesto DUM

Naši možgani so najpomembnejši organ v našem telesu, saj usmerjajo naše 
delo, igro, misli in čustva, zato moramo zanje dobro skrbeti in jih nenehno 
spodbujati. Z metodo Brainobrain je to enostavno in zabavno!  

URBANI EKO VRT 
petek, 29. 4., ob 9. uri, zbirno mesto DUM

Morda še ne poznate legende o nastanku Pekrske Gorce, povemo pa vam 
tudi zgodbo o Urbanih vrtovih pod Gorco: »Ljudje so dan za dnem raz-
mišljali, kako bi pridelali zdravo hrano in se hkrati veselo družili na svežem 
zraku. In so se domislili. Kos zapuščene zemlje na robu mesta so spremenili 
v pravi mali vrtičkarski raj …« (Urbani eko vrt). 

Brainobrain Maribor, http://www.brainobrain.si/
http://www.ekovrt.si/


Med prvomajskimi počitnicami bomo pripravili 3-dnevni 
tematski tabor za osnovnošolce v Piranu.

TEMATSKI TABOR ZA NADARJENE 
UČENCE MED PRVOMAJSKIMI 

POČITNICAMI ZA OSNOVNOŠOLCE - 
KEMIJA

ZA KOGA:  ZA UČENCE od 6. do 9. RAZREDA, 

- ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na 
izbranem področju in
- imajo identifikacijo o nadarjenosti.

KJE:
DOM POD OBZIDJEM, PIRAN

KDAJ:
27. – 29. 4. 2016

KAJ BOMO POČELI: 
Na taboru bomo z udeleženci izvedli terensko delo 
z nabiranjem rastlinskega materiala (dišavnice). 
Udeleženci bodo spoznali ter se urili v izvajanju 
laboratorijskih tehnik pridobivanj eteričnih olj, 
spoznali bodo izolacijo eteričnih olj ter kemijsko-
fizikalne lastnosti omenjenih spojin. Dneve bomo še 
dodatno popestrili z različnimi aktivnostmi (zabavni 
večerni program, sprehodi ob obali, …).

INFO: 
Na spletni strani ZPM, tel: 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   7

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/tabor-za-nadarjene-os-kemijski-tabor-april-2016/


 Na ZPM Maribor tudi za leto 2016 pripravljamo zanimive programe letovanj 
v času poletnih počitnic, ki vključujejo razne športno – rekreativne dejavno-
sti, ustvarjalne delavnice in pestre zabavne programe. Letovanja so namenje-
na otrokom in mladostnikom od 6 do dopolnjenega 17 leta starosti, vsebine 
pa so pripravljene in izvedene s pomočjo prostovoljcev ZPM Maribor. 

Dva programa se izvajata v naših lastnih domovih v Poreču (obmorsko leto-
vanje) in na Pohorju (višinsko letovanje), v okviru počitnic v tujini pa pripra-
vljamo tudi program z učenjem nemščine v Marburgu.

Prijave za otroke bomo pričeli zbirati predvidoma 11. maja, prijavnice bodo ob-
javljene na naši spletni strani, dobili pa jih boste lahko tudi na osnovnih šolah 
v Mariboru in okoliških občinah (šolske svetovalne službe) ter na sedežu ZPM 
Maribor.
Zdravstvene predloge za zdavstveno letovanje za otroke, ki so do tega upraviče-
ni, lahko starši pri otrokovem osebnem zdravniku uredijo že sedaj. Za otroke, 
ki bodo imeli predlog osebnega zdravnika za zdravstveno letovanje, pa morajo 
starši v začetku maja izpolniti tudi našo prijavnico.

priprave na letovanja 2016

Novičko je pripravila
Marina Škrubej  PRIPRAVE NA LETOVANJA   8

http://zpm-mb.si/programi/letovanje-virc-porec/
http://zpm-mb.si/programi/letovanje-virc-porec/
http://zpm-mb.si/programi/letovanje-virc-porec/
http://zpm-mb.si/programi/letovanje-dmz-na-pohorju/
http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg/
http://zpm-mb.si/


Termini izmen 2016: 

VIRC POREČ: 
1. izmena: 25. 6. – 5. 7. 2016 – PV Jelena Mandič
2. izmena: 5. 7. – 15. 7. 2016 – PV Maja Krajnc Ružič
3. izmena: 15. 7. – 25. 7. 2016 – PV Rozika Muhič
4. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2016 – PV Jože Velec
5. izmena: 4. 8. – 14. 8. 2016 – PV Maja Trojner 
Besedič
6. izmena: 14. 8. – 24. 8. 2016 – PV Tamara Prešern

DMZ POHORJE: 
1. izmena: 12. 7. – 22. 7. 2016 – PV Nina Babič
2. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2016 – PV Anja Molnar

MARBURG:
21. 7. – 30. 7. 2016 – PV Stanka Damjan

priprave na letovanja 2016

Novičko je pripravila
Marina Škrubej  PRIPRAVE NA LETOVANJA   9



Letovanje v Marburgu ne pomeni samo učenja 
nemščine in spoznavanja nemškega jezika, ampak 
tudi obilo možnosti za raziskovanje bogate 
kulturne in zgodovinske dediščine, razvedrilo in 
zabavo, poleg tega pa vključuje obisk enega izmed 
evropskih zabaviščnih parkov. 

Letošnji program bo potekal med 21. in 30. 
julijem, posebnost pa bo izlet v Amsterdam in 
obisk zabaviščnega parka Heide Park Resort.

Prvi dan bo namenjen potovanju do MARBURG-a, 
kjer bomo preživeli 5 dni in bivali v njihovem 
Jugendherberge. V našem partnerskem mestu 
bomo uživali v tradicionalnih dejavnostih, kot so 
kopanje v mestnem kopališču, veslanje s kanuji po 
reki Lahni, plezanje v Stadtwaldu, ogled mestnih 
znamenitosti (botaničnega vrta, deželnega grada, 
muzejev, galerij), sprejem v mestni hiši in seveda 

21. - 30. JULIJ - MARBURG 2016 
DOŽIVETO POPOTOVANJE DO AMSTERDAMA

zabavni večeri. Poleg tega pa še učenje nemščine 
in praktična uporaba le-te na vsakem koraku. 

V torek zvečer gremo na pot proti 
AMSTERDAM-u, kjer si bomo ogledali glavne 
znamenitosti in posebnosti mesta ter prenočili 
v hotelu IBIS Amsterdam City. V četrtek bomo, 
s postankom v zanimivem kraju Zaanse Schans, 
pot nadaljevali do HEIDE PARK RESORT-a v 
Soltau, kjer bomo prenočili in petek preživeli v 
tem priljubljenem zabaviščnem parku. V petek 
zvečer se bomo odpravili proti Mariboru, kamor 
bomo prispeli v soboto, 30. julija, predvidoma v 
dopoldanskih urah.

Letovanje je primerno za otroke od 12. do 16. 
leta starosti in z različnim predznanjem nemškega 
jezika – tudi za začetnike. Cena in prijavnice bodo 
objavljene na naši spletni strani po 18. aprilu. 

 PRIPRAVE NA LETOVANJA   10 
Novičko je pripravila

Marina Škrubej

http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg/
https://www.marburg.de/
http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/marburg495/portraet
http://www.holland.com/global/tourism/destinations/amsterdam.htm
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zaanse_Schans
https://www.heide-park.de/en.html
http://www.zpm-mb.si


OTROŠKI PARLAMENT

V petek, 18. marca 2016, je v Mariboru potekal 26. regijski 
Otroški parlament, na katerem je okoli 100 mladih parlamen-
tark in parlamentarcev razpravljalo na temo ''PASTI MLA-
DOSTNIŠTVA''. Po predstavitvah šol in razpravah v skupinah, 
so izvolili delegate, ki so regijo zastopali na 26. nacionalnem 
Otroškem parlamentu, ki se je zgodil v ponedeljek, 11. aprila 
2016,  v Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani.

Mariborsko regijo so zastopali delegati: Marisa Frajzman, Zar-
ja Eisner, Ana Vogrin, Blaž Režonja in Niko Ricardo Ganzitti. Delegata iz območja Lenarta sta  bila 
Mojca Simonič in Gašper Waldhütter, iz območja Slovenske Bistrice pa Domen Gajšek in Filip 
Rap. Podrobneje o nacionalnem Otroškem parlamentu pa v prihodnji številki.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                           ZGODILO SE JE   11

ZGODILO SE JE
OTROŠKI PARLAMENT



PASAVČEK

V sredo, 16. marca 2016, se je na Trgu Leona Štuklja, na priredi-
tvi Pasavček, kljub slabemu vremenu, zbralo lepo število otrok. 

S prireditvijo Pasavček Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Maribor vsako leto zaključi akcijo »Red 
je vedno pas pripet«! Otroci so imeli priložnost preizkusiti raz-
lične naprave, si ogledati policijske in reševalne avtomobile, se 
pravilno pripasati na avtobusu, se z avtomobili voziti po poligo-
nu, spoznavati prometne znake. Vmes pa tudi ustvarjati na naših 
ustvarjalnih delavnicah, se družiti s priljubljenim Pasavčkom in 
nazadnje še zabavati s Čarovnikom Grego. 

Seveda jih ni bilo treba posebej podučiti, saj sami dobro vedo, da 
»Red je vedno pas pripet«.

                          ZGODILO SE JE   11
Novičko je pripravila
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ZGODILO SE JE
PASAVČEK

Društvo mladih kreativcev Slovenije je ob 
podpori ZPM Maribor pripravilo zabaven 
in ustvarjalen dogodek vezan na japonsko 
kulturo. 

V soboto, 19. marca 2016, se je dogajalo prav 
v vseh prostorih Doma ustvarjalnosti mladih 
Maribor, ki so bili polni ljubiteljev japonskih 
risank, borilnih veščin, japonske hrane, stri-
pov in iger. 

Več o dogodku in utrinkih najdete na naši 
facebook strani. 

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                           ZGODILO SE JE   18

ZGODILO SE JE
ANIME FESTIVAL MARIBOR

https://www.facebook.com/zveza.maribor


               od ponedeljka do petka, med 15. in 19. uro
Od 6. februarja dalje bodo ustvarjalne delavnice v Domu ustvarjalnosti Maribor spet potekale vsak 
dan v popoldanskem času, med 15. in 19. uro, v času zimskih počitnic pa po posebnem razporedu in 
dodatnimi prostočasnimi vsebinami.  

6. aprila 2016 se je z zaključno prireditvijo v Narodnem domu, zaključil letošnji program Mladi za napredek 
Maribora. Na prireditvi so bili razglašeni rezultati in podeljene nagrade najboljšim posameznim avtorjem, 
mentorjem in šolam.

Med osnovnimi šolami se je po številu točk na prvo mesto uvrstila OŠ Slave Klavore, sledita ji Draga Kobala in 
OŠ Tabor I. Za najboljšo mentorico  je bila razglašena Breda Kvar iz OŠ Kamnica. Prvo nagrado med avtorji, 
nagrado Zveze prijatelje mladine Maribor, je prejel Miha Kramberger iz OŠ Kamnica.

Nagrado Pustolovščina, za šolo, ki je v primerjavi s preteklim letom najbolj napredovala, je prejela OŠ Slave 
Klavore.

II. gimnazija je bila razglašena za najuspešnejšo šolo med srednjimi šolami, Srednja elektro-računalniška 
šola je zasedla drugo mesto, na tretje se je uvrstila Prva gimnazija. Za najboljšo mentorico  je bila razglašena 
Zdenka Keuc iz II. gimnazije Maribor. Letos smo podelili nagrado dr. Brede Žerjal, nagrada za samostojnega 
avtorja med srednješolci, avtorici Vesni Zemljič iz II. gimnazije.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, čestitke pa veljajo tudi vsem avtorjem in mentorjem, ki so v letošnjem 
letu uspešno pripravili in zagovarjali svoje izdelke. Vse letošnje rezultate najdete tukaj. 

Novičko je pripravila
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ZGODILO SE JE
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/04/Rezultati_2016.pdf


PODPIRAJO NAS

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

Generalni pokrovitelj projekta Omogočimo sanje!



ŠE NEKAJ PRETEKLIH UTRINKOV . . . KOLOFON

Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza 
prijateljev mladine Maribor.

Glasilo izhaja vsak prvi ponede-
ljek v mesecu.

Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavke v tej številki:
Tadeja Dobaj in Marina 
Škrubej 

Oblikovanje: Miha Sledič in 
Urša Žiger

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

