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Če ti je kdaj popoldne dolgčas, 
lahko prideš v Domu ustvarjalnosti mladih 

(Razlagova ulica 16) in se pridružiš 
ustvarjalnim delavnicam, ki so vsak dan, 

od ponedeljka do petka, 
med 15. in 19. uro. 
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Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

napovedujemo v maju - 
ustvarjalne delavnice



 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 namenjena 
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 letova-
nje) in na Pohorju (višinsko letovanje), v okviru počitnic v tujini pa pripravlja-
mo tudi program z učenjem nemščine v Marburgu.

Prijave za otroke smo pričeli zbirati 16. maja, prijavnice so objavljene na naši spletni strani, dobite jih  
lahko tudi na osnovnih šolah v Mariboru in okoliških občinah (šolske svetovalne službe) ter na sedežu 
ZPM Maribor. 

Prijavnice in informacije o regresiranem letovanju lahko dobite na mariborskih in okoliških osnovnih šo-
lah pri svetovalnih delavkah. 
Za otroke, ki bodo imeli predlog osebnega zdravnika za zdravstveno letovanje, morajo starši izpolniti tudi 
našo prijavnico. Zdravstvene predloge za zdavstveno letovanje za otroke, ki so do tega upravičeni, starši 
uredijo pri otrokovem osebnem zdravniku.
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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/novice-dogodki/prijavnice-za-letovanja-zpm-maribor/


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, že 
polna in prijav ne zbiramo več
2. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2016 – PV Anja Molnar

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

Informacije o zasedenosti izmen objavljamo na tej 
povezavi.

priprave na letovanja 2016
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URADNE URE REFERATA ZA LETOVANJE

- v PONEDELJEK od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 16.30,
- v SREDO od 9. do 13. ure in od 14. do 16.30 ure in
- v PETEK od 9.00 do 13.00. 

Prijavnice (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani 
dokumenti) sprejemamo na naslovu: letovanja@zpm-mb.si. 

Tel. št.: 02 229-94-53 ( Jožica) in 02 229-69-14 (Marina),
mobilni tel.: 040 433 766.

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/zasedena-1-izmena-dmz-pohorje/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/zasedena-1-izmena-dmz-pohorje/


V okviru projekta OMOGOČIMO SANJE! bomo med 
poletnimi počitnicami pripravili 

TEMATSKE TABORE ZA NADARJENE UČENCE 
IN DIJAKE

1. termin:  30. 6. – 5. 7. 2016, VIRC POREČ: 
 - TABOR ZA VODJE (od 12. - 16. let)
 - KREATIVNA ANGLEŠČINA (za osnovnošolce)

2. termin:  21. 7. – 30. 7. 2016, MARBURG: 
TABOR NEMŠČINE (od 12. - 16. let)

3. termin: 22. 8. – 25. 8. 2016, DMZ POHORJE: 
NARAVOSLOVNI TABOR (za osnovnošolce)

NAPOVEDUJEMO POLETI - 
TABORI ZA NADARJENE

Udeleženci lahko imajo udeležbo na taboru tudi 
subvencionirano. Za uveljavljanje subvencije 
potrebujemo ustrezno dokumentacijo (veljavna 
odločba o otroškem dodatku ali odločba o odmeri 
dohodnine). Zagotovljen je tudi prevoz, vstopne 
postaje bodo znane po prijavah.

Dnevi na taborih bodo kreativni in ustvarjalni, seveda 
bo v ospredju tema izbranega tabora. Dodatno pa bomo 
dneve popestrili z različnimi aktivnostmi na prostem 
(morje, sprehodi, izleti). 

Več informacij na spletni strani ZPM Maribor, kjer 
najdete informacije o taborih, cenah ter prijavnice, 
dosegljivi smo na 02/229-69-15 oz. ursa@zpm-mb.si.

v  s o d e l o v a n j u  s
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http://zpm-mb.si/novice-dogodki/tabori-za-nadarjene-v-solskem-letu-20152016/


V ponedeljek, 11. aprila 2016, je v veliki dvo-
rani Državnega zbora RS potekalo zasedanje 26. 
nacionalnega Otroškega parlamenta, katerega 
osrednja tema je bila 

PASTI MLADOSTNIŠTVA. 

Zbrane sta uvodoma pozdravila predsednik DZ 
RS dr. Milan Brglez in predsednica Zveze pri-
jateljev mladine Slovenije (ZPMS), Darja Gro-
znik. Predsednik republike Borut Pahor, pa je v 
uvodnem delu odgovarjal na vprašanja mladih, ki 
so se nanašala na 25 let samostojnosti Slovenije, 
nove tehnologije in prihodnost mladih.

Sledila je izvolitev delovnega predsedstva 26. na-
cionalnega otroškega parlamenta. 

Njegova predsednica je postala Kaja Petrovič s 
ptujske regije, ki je predsednikovanje prevzela od 
svojega predhodnika Cirila Cerovška. 

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

ZGODILO SE JE - 
NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT
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Mladi parlamentarci so se pogovarjali o štirih 
podtemah znotraj naslovne teme Pasti mladostni-
štva, in sicer:
- Pasti interneta in družbena omrežja: Mladi želijo 
več osveščanja in izobraževanja o uporabi interneta 
in predvsem na družbenih omrežjih. Strinjajo se, da 
internet in družbena omrežja sama po sebi niso ne-
varna, ampak so nevarna zato, ker jih mladi ne znajo 
pravilno uporabljati. 
- Ko pride stiska, kam po pomoč: Mladi so izpo-
stavili, da šola ni vedno tisti kraj, kamor se lahko 
obrnejo po pomoč. Opazno je nezaupanje do uči-
teljev, svetovalnih delavcev in psihologov na šolah. 
Predstavili so tudi nekaj načinov, kjer lahko najdejo 
pomoč. Izpostavili so na primer TOM telefon® in 
spletno mesto To sem jaz. 
- Nasilje/medvrstniško nasilje: Največ pozornosti 
so mladi namenili verbalnemu nasilju. V povezavi s 
fizičnim nasiljem pa so se osredotočili predvsem na 
medvrstniško nasilje. Zanimalo jih je tudi, kako naj 
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na nasilje odreagirajo zaposleni v šoli in kaj lahko storijo, če se jim zaupa 
otrok, ki je žrtev nasilja v družini. 
- Samopodoba in mladostnik: Samopodoba se gradi celo življenje. Na-
njo najbolj vplivajo sovrstniki, mediji in starši. Nekaj parlamentarcev je 
predlagalo uvedbo uniform, s katerimi bi bili vsi enakovredni, a se s tem 
predlogom niso vsi strinjali. 

Za temo 27. nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo potekal aprila 
2017, so si mladi parlamentarci izbrali temo: OTROCI IN NAČRTOVA-
NJE PRIHODNOSTI.

Podravsko regijo so zastopali: Marisa Frajzman, Zarja Eisner, Ana Vogrin, 
Blaž Režonja in Niko Ricardo Ganzitti iz Maribora, Mojca Simonič in 
Gašper Waldhütter iz Lenarta, iz območja Slovenske Bistrice pa Domen 
Gajšek in Filip Rap.

Posnetek celotnega zasedanja nacionalnega Otroškega parlamenta si lah-
ko ogledate na tej povezavi. 

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

ZGODILO SE JE - 
NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT
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mariborska delegacija

predsednik med mladimi

http://4d.rtvslo.si/arhiv/zasedanja-dz/1744005339


 Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Letošnjo tradicionalno prireditev ob svetovnem dnevu 
Zemlje, 22. aprila 2016, smo poimenovali »Fižolček, grahek 
in bobek praznujejo dan Zemlje«, saj je leto 2016 tudi 
Mednarodno leto stročnic. Skozi igro, ustvarjanje in sajenje 
smo se veliko naučili o stročnicah, o njihovem pomeni za 
trajnostno kmetijstvo in hranilni vrednosti. Izvedeli smo celo, 
da med stročnice spadajo tudi arašidi! 

Z nami so bili še mojstri recikliranja Smetka – posredovalnica 
rabljenih predmetov in Gobarsko društvo Lisička. Tudi za 
dogajanje na odru smo poskrbeli – dopoldne smo z Renato 
iz Gledališča Pravljičarna iskali kraljično na zrnu graha, 
popoldne pa so nam napotke dajale male eko-čarovnice iz OŠ 
Draga Kobala Maribor.

Še dva organizatorja sta se nam pridružila na Dnevu Zemlje, 
ki sta vsak na svoj način opozarjala na pomen varovanja okolja 
in ohranjanja narave ter zdravega načina življenja. 

ZGODILO SE JE 
DAN ZEMLJE - 22. APRILA 
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Tadeja Dobaj

Prireditev Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu »Bistro glavo varuje 
čelada« je spodbujala uporabo koles na 
vsakdanjih poteh v šolo, službo in še kam. 
Otroci so se preizkusili v spretnostni vožnji 
s kolesom in se odpravili na panoramsko 
vožnjo po mestnih prometnicah. 

Podjetje Snaga pa je poudarilo pomen 
ločevanja odpadkov in razstavilo »Barvite 
kesone za lepši Maribor«, ki so jih poslikali 
otroci mariborskih šol. 

Več fotografij na naši facebook strani.  
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ZGODILO SE JE 
DAN ZEMLJE - 22. APRILA 

Več fotografij na naši facebook strani.

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

Novičko je pripravila
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Zadnje kratke počitnice pred koncem šol-
skega leta so bile res kratke, a nič manj živah-
ne in ustvarjalne. 

Na delavnicah smo pomagali prebujati nara-
vo, v igralnici smo tekmovali v zabavnih igrah, 
plesali smo hip hop in se urili v japonskem 
mečevanju. 

Bili smo na delavnici Brainobrain, ki nam je 
pomaga, da naši možgani na zabaven način 
ostanejo aktivni tudi med počitnicami. Žal pa 
nam je zagodlo vreme in načrtovani obisk v 
Urbanem eko-vrtu smo predstavili na pole-
tne počitnice. Gotovo se jih že veselite! 

Več fotografij na naši facebook strani. 

OMOGOČIMO SANJE - 
BIOLOŠKI TABOR 

Novičko je pripravila
Urša Žiger

https://www.facebook.com/zveza.maribor
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v  s o d e l o v a n j u  sOMOGOČIMO SANJE - 
BIOLOŠKI TABOR 

Novičko je pripravila
Urša Žiger             OMOGOČIMO SANJE   12

V času, med 27. in 29. aprilom, smo na morje v Piran, povabili tiste 
mlade nadarjene učence, ki jih zanima naravoslovje, še posebej 
kemija. 

V Domu pod obzidjem, se je na taboru kemije 33 otrok iz vseh 
koncev Slovenije, družilo ob pestrem programu vsebinskih 
delavnic s področja eteričnih olj. Že prvi dan je bilo vse v znamenju 
epruvet, kemikalij in poskusov. Če k temu dodamo še prijetno 
pomladansko vreme v Piranu, lahko poročamo o zadovoljnih 
mladih udeležencih.

Za pripravo in izvedbo strokovnega programa biološkega tabora 
sta poskrbela Simon Dumančič in Lea Serdinšek Gričnik. Lucia 
Klasinc, Matej Miklavčič in Igor Peras pa so poskrbeli za pester 
animacijski program. 



Novičko je pripravila
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MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2016 - 
DRŽAVNO SREČANJE

Državno tekmovanje mladih raziskovalcev 
organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
(ZOTKS). 
Tekmovanje poteka po dvokrožnem sistemu. 
Najprej vse naloge pisno ocenijo 
komisije in nato se le najboljše naloge 
posameznih področij uvrstijo v drugi 
krog, kjer avtorji opravijo še zagovor. 

 
Rezultati, ki so jih mladi dosegli so znova odlični. 
Mladi raziskovalci iz Maribora so bili zelo uspešni 
saj so prejeli kar 17 zlatih priznanj (5 osnovnošolci 
in 12 srednješolci) ter 35 srebrnih priznanj (12 
osnovnošolci in 23 srednješolci). 

Tem odličnim rezultatom je potrebno 
dodati še 63 bronastih priznanj. Skupno 
smo iz našega gibanja Mladi za napredek 
Maribora 2016 na državno srečanje 
predlagali in oddali 115 raziskovalnih 
nalog ter inovacijskih predlogov 
mladih, od skupno 524 prijavljenih iz 
vse države.

Žal še ne moremo poročati o udeležbi na 
mednarodnih srečanjih, saj udeleženci še niso znani. 
Več o rezultatih in utrinke najdete na spletni strani 
organizatorja državnega srečanja. 

Letos se je drugi krog 
srečanja zgodil 16. maja 2016 v 
Murski Soboti. 

V drugi krog je bilo uvrščenih 17 nalog iz 
mariborskih osnovnih šol in 35 nalog iz srednjih 
šol, skupaj 52.

https://www.zotks.si/raziskovalci/novice


FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA

Mreža prostovoljskih organizacij »Pro-
stovoljstvo v Mariboru«, ki jo koordinira 
MISC Infopeka, je tudi letos organizirala 
osrednji dogodek v Mariboru, v okviru  

NACIONALNEGA TEDNA 
PROSTOVOLJSTVA, 

ki ga praznujemo v vseh večjih krajih po 
Sloveniji. 

Prireditev “Prostovoljsko mesto” je po-
tekala na Grajskem trgu, v sredo, 18. maja 
2015 , med 12. in 16. uro.  

Več o dogodku pa v prihodnji številki. 

Novičko je pripravila
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vrednota prostovoljcev - sodelovanje



PODPIRAJO NAS

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

Generalni pokrovitelj projekta Omogočimo sanje!



ŠE NEKAJ APRILSKIH UTRINKOV . . . KOLOFON

Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza 
prijateljev mladine Maribor.

Glasilo izhaja vsak enkrat me-
sečno.

Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavki 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

