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NAPOVEDUJEMO POLETI

POČITNICE S PRIJATELJI 2016 

Še malo, pa bo glasno zadonelo 
JUHU POČITNICE SO TU....

Pripravili smo pester program v Mariboru. Devet 
celodnevnih sredinih izletov, dvaintrideset 
tematskih izletov ter vrsto ustvarjalnih delavnic 
za mlajše in starejše v Domu ustvarjalnosti 
mladih. 

O podrobnem počitniškem programu smo 
vas že seznanili s posebno počitniško številko 
E-prijatelja (klik do številke). Vse informacije 
najdete tudi na naši spletni strani. 

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj            POLETNE POČITNICE  3

http://www.zpm-mb.si/index.php?id=76
http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/8_E-PRIJATELJ_pocitnice2016_105.pdf
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/pocitnice-s-prijatelji-24-6-31-8-2016/


  

LETOVANJA 2016

Zbiranje prijav za letovanje še poteka. Trenutno 
so na razpolago še mesta v  6. izmeni v Poreču in 
2. izmeni na Pohorju. Še posebej mlade vabimo 
na zanimivo popotovanje z učenjem nemščine 
MARBURG 2016, več na naslednji strani.

Za letovanje se je potrebno PRIJAVITI, prijavnice 
bomo zbirali do zapolnitve posameznih izmen. 
Prijavnice, cene, možnosti subvencioniranja, pogoji 
letovanj, zasedenost izmen in druge podrobnejše 
informacije so objavljene na naši spletni strani.

URADNE URE

Referata za letovanja (prijava, vplačila idr.) bodo do 
14. avgusta:
- v PONEDELJEK in SREDO 
od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 16.30 ter
- v PETEK od 9.00 do 13.00.
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http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg-z-izletom-v/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/izmene-in-prijave-na-letovanja-2015/
http://www.zpm-mb.si


LETOVANJA 2016

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. 
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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


Počitnice se približujejo in da bi mladim popestrili 
počitniške dni, pripravljamo TEMATSKE TABORE ZA 
NADARJENE UČENCE IN DIJAKE, ki jih na Zvezi 
prijateljev mladine Maribor pripravljamo v okviru projekta 
»Omogočimo sanje«. Za radovedne in ustvarjalne smo 
pripravili štiri vsebinsko različne tabore. 

Tabori so odlična priložnost, da preživite počitnice na 
drugačen način. Poleg vsebine tabora, bo poskrbljeno 
tudi za obilo počitniške zabave (kopanje, ogledi, sprehodi, 
zabavna druženja in še veliko več). Vabimo vas, da se nam 
pridružite na drugačnih počitnicah. 

Kot vedno doslej, so tabori lahko subvencionirani, 
poskrbljeno bo tudi za prevoz. O vsem vas bomo podrobneje 
obvestili po prejemu prijave. 

NAPOVEDUJEMO POLETI - 
TABORI ZA NADARJENE

TEMATSKI TABORI, KI JIH PRIPRAVLJAMO in 
KJER JE ŠE MOGOČA PRIJAVA:

KREATIVNA ANGLEŠČINA (6. - 9. razred), 
30. 6. – 5. 7. 2016, VIRC POREČ, le še enkaj prostih 
mest 

NEMŠČINA (od 12. - 16. let), 
21. 7. – 30. 7. 2016, MARBURG

NARAVOSLOVNI TABOR (6. - 9. razred), 
22. 8. – 25. 8. 2016, DMZ POHORJE.

Na naši spletni strani so objavljene prijavnice in vse 
ostale informacije. Prijave zbiramo do zapolnitve 
prostih mest. 

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


POČITNICE S PRIJATELJI
 ZA VSE OTROKE

Novičko je pripravila
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Le malo je še do dne, ko bo za nekaj tednov utihnil šolski zvonec. Otroci bodo 
odšli na počitnice. Nekateri v hribe, drugi na morje in tretji na potovanja. 
Sprememba okolja, četudi le za nekaj dni, dobro dene vsakemu. Žal pa so med 
nami tudi otroci, katerim starši ne morejo nuditi počitnic. Ne zmorejo jih sami 
peljati, niti jim kako drugače omogočiti brezskrbnih poletnih dni. POČITNICE 
S PRIJATELJI z Zvezo prijateljev mladine Maribor so POČITNICE ZA VSE.

Več kot 200 prostovoljcev bo približno 1500 otrokom NA LETOVANJIH 
polepšalo počitnice. S PRIJATELJI MLADINE bodo potovali v Poreč in na Dom 
Miloša Zidanška na Pohorju. Kljub temu, da za otroke skrbijo naši prostovoljci, pa to ne zadošča, zato vas vabimo, 
da pomagate po svojih močeh. V Mariboru, v Podravju, na Štajerskem, povsod v Sloveniji, nas je veliko dobrih 
ljudi, ki v dober namen radi darujemo.

POSTANITE DONATOR IN POMAGAJTE OTROKOM NA LETOVANJE! Pri ZPM Maribor se bomo z vašo 
pomočjo potrudili, da zberemo dovolj donatorskih sredstev za letovanje vseh!

Svoj prispevek lahko nakažete na transakcijski račun ZPM Maribor pri NKBM, SI56 0451 5000 0405 095, sklicna 
številka 2910-2016.

Podjetja in podjetnike želimo spomniti, da lahko donacijo ZPM Maribor uveljavljajo tudi kot davčno olajšavo.

KO SO POČITNICE, NAJ BODO POČITNICE ZA VSE!  HVALA!                       Več informacij najdete tukaj.

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/pocitnice-s-prijatelji-za-vse-otroke/


             
  
                                 

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. 
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Urša Žiger

ZGODILO SE JE  - 
DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV

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 116 raziskovalnih nalog 
ter inovacijskih predlogov mladih, od skupno 524 
prijavljenih iz vse države.

Prejemnike zlatih priznanj in njihove mentorje 
bo v ponedeljek,  27. 6. 2016, v  mestni hiši 
Rotovž, sprejel župan MO Maribor dr. Andrej 
Fištravec. 

Uradne rezultate srečanja najdete tukaj. 

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 36 nalog iz 
srednjih šol, skupaj 53.
 
Rezultati, ki so jih mladi dosegli, so znova odlični. 
Mladi raziskovalci iz Maribora so prejeli kar 18 
zlatih priznanj (5 osnovnošolci in 13 srednješolci) 
ter 34 srebrnih priznanj (12 osnovnošolci in 23 
srednješolci).  

  (foto: Domen Ulbl)

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/05/REZULATI-SMR-2016.pdf


PROSTOVOLJSKO MESTO 

Nacionalni teden prostovoljstva, ki vsako leto 
poteka v več slovenskih krajih pod okriljem Slo-
venske filantropije, nacionalnega združenja za pro-
mocijo prostovoljstva, se je sredi maja odvil tudi v 
Mariboru. 

Osrednji dogodek je bila postavitev Prostovolj-
skega mesta na Glavnem trgu v sredo, 18. maja. 
Sodelovalo je 30 prostovoljskih organizacij, ki so 
članice mreže Prostovoljstvo v Mariboru, ki jo ko-
ordinira MISC Infopeka. 

V Prostovoljskem mestu smo se prostovoljske or-
ganizacije predstavile skozi interaktivne igre, s ka-
terimi smo poudarjale vrednote prostovoljskega 
dela, kot so solidarnost, sočutje, timsko delo, so-
delovanje, poštenost, odgovornost, ustvarjalnost. 
V mestu, kjer so v ospredju vrednote, ki odlikuje-
jo prostovoljce, bi vsakdo želel živeti in tisti, ki so 
uspešno opravili vsaj osem interaktivnih nalog, so 
to tudi postali – županja Prostovoljskega mesta jim 

Novičko je pripravila
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je izročila listino meščanke oz. meščana Prostovolj-
skega mesta.

Dogodek so popestrile tudi Omare stare šare,  ki so 
bile polne prijetnih presenečenj. 

Več utrinkov na spletni strani spletni strani »Pro-
stovoljstvo v Mariboru«.

https://vimeo.com/146187844
http://www.prostovoljstvo-mb.si/?p=3190
http://www.prostovoljstvo-mb.si/?p=3190


Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor izvajamo programe, katerih osnovni cilj je osveščanje, 
informiranje, svetovanje in posredovanje znanja vsem generacijam o tem, kaj lahko sami 
naredimo za varstvo okolja in ohranjanje narave. 

Zato smo tudi letos, od 6. do 10. junija 2016 , tokrat na Glavnem 
trgu organizirali EKO TEDEN 2016. 

Ker je letošnje leto Mednarodno leto stročnic, smo naše dejavnosti 
namenili tudi tem pomembnim in zdravim živilom. 

Sicer pa smo ustvarjali z odpadnimi in naravnimi materiali, 
preizkušali čute na senzoričnem poligonu, se podučili o svetlobnem 
onesnaženju v Planetariju, se igrali in si vsak dan ogledali predstavo 
na temo varovanja okolja in zdravega načina življenja. 

Na zadnji dan prireditev se je začela nova mestna prireditev Festival Drava, ki je trajala do 
19. junija. Več na spletni strani Festivala Drava.
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Tadeja Dobaj

EKO TEDEN 2016

http://maribor-pohorje.si/drava-festival-10-19-6-2016.aspx


DOBRODELNA PRIREDITEV 
MARIBORSKIH LEKARN 

Dva od naših dragocenih donatorjev 
sta tudi Mariborske lekarne in podjetje 
Farmadent. 

Njihova dobrodelna akcija »Nežen dotik« 
se je zaključila v soboto, 18. junija na Trgu 
svobode, na dobrodelni prireditvi »Zdravje v vsak dom«. 

Pripravili so zabavni program z gosti iz oddaje Znan obraz ima svoj glas, 
otroci so se lahko družili na delavnicah, obiskovalcem pa so bile na voljo 
brezplačne preventivne meritve in strokovna svetovanja o pravilni in varni 
rabi zdravil ter preventivi in zdravem načinu življenja.

Naš predsednik Saša Mikić je sredi živahnega dogajanja prevzel donacijo, 
s katero bomo omogočili 10-im otrokom iz socialno ogroženih družin 
brezplačno letovanje na morju. Veliki HVALA Mariborskih lekarnam in 
Farmadentu!

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!



ŠE NEKAJ MAJSKIH UTRINKOV . . . KOLOFON

Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza 
prijateljev mladine Maribor.

Glasilo izhaja enkrat mesečno.

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

