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JU HU, POČITNICE SO TU!! 

Za dobra dva meseca bomo pozabili na šolske obveznosti in besedo 
»šola« izbrisali iz našega besednjaka. Prepustili se bomo uživanju, 
sproščenemu ustvarjanju in zanimivim potepanjem, druženju s 
prijatelji ...

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.

Prav tako bo veselo na letovanjih. Konec junija bo na morje odpotovala 
prva skupina otrok in še pet-krat bo po šest polnih avtobusov krenilo 
v VIRC Poreč. Tudi Dom Miloša Zidanška ne bo sameval, prva skupina 
se bo dvignila na vrh Pohorja že v začetku julija, kmalu za tem pa bo na 
potovanje po Evropi krenila še skupina mladih, ki se želi izpopolniti v 
znanju nemščine in spoznati nove prijatelje iz tujine ...

Kar nekaj mladih pa bo med počitnicami na drugačen način spoznavalo in poglabljalo angleščino oz 
naravoslovne vsebine na taborih za nadarjene učence, ki jih pripravljamo v Poreču in na Pohorju. 

Ob zaključku počitnic bo pestro na Dogodku v skate parku, odkrivali bomo naše mesto na tekmovanju 
Maribor, moje mesto in se pomerili v »resnih« igrah na Neresni olimpijadi na Trgu Leona Štuklja. 
A do konca počitnic je še daleč …
           Lepe počitnice vam želimo in se vidimo!

http://www.zpm-mb.si/index.php?id=76
http://www.zpm-mb.si/?id=31


SREDINI IZLETI - JULIJ

6. JULIJ, 8.00: 
PUSTOLOVSKI PARK

Potovali bomo ob Dravi navzdol, si najprej 
ogledali čistilno napravo Aquasystems, se  nato 
povzpeli na grad Vurberk in v njegovi bližini 
odkrili čisto nov Pustolovski park. Malica iz 
nahrbtnika! Plačilo 18,00 eur, najkasneje dan 
pred izletom, na TRR ZPM Maribor. 

20. JULIJ, 8.00:
MUZEJ NA PROSTEM

V starih hišicah muzeja na prostem v Rogatcu 
se bomo preizkusili v peki kruha, klesanju 
kamna in ličkanju, nato se bomo povzpeli še 
na štajerski Triglav – Donačko goro. Malica iz 
nahrbtnika! Plačilo 24,00 eur, najkasneje dan 
pred izletom, na TRR ZPM Maribor. 

13. JULIJ, 8.00: 
NA KMETIJI JE LEPO

Kmetijo Klančnik pri Dravogradu bomo 
prečesali z vlakcem, pocartali živali in 
poskusili domače dobrote, na Ivarčkem 
jezeru pa nas čaka mokra osvežitev. Malica 
ter kopalke in brisača iz nahrbtnika! Plačilo 
22,00 eur, najkasneje dan pred izletom, na 
TRR ZPM Maribor. 

27. JULIJ, 8.00:
GRAJSKA DOŽIVETJA

Z grajskim gospodom si bomo ogledali grad 
Fala, kuhali z grajsko kuharico in se preizkusili 
v lokostrelstvu. Na poti v preteklost bomo 
zavili še v najstarejšo hidroelektrarno na 
Dravi. Malica iz kotla! Plačilo 18,00 eur, 
najkasneje dan pred izletom, na TRR ZPM 
Maribor. 

Prijave zbira INFO-DUM telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, info.dum@zpm-mb.si), kjer dobite tudi ostale 
informacije. Plačilo je potrebno nakazati na TRR račun ZPM Maribor 

SI56 0451 5000 0405 095, sklic 507-2016, najkasneje dan pred izletom!                         Počitnice s prijatelji    4



SREDINI IZLETI - AVGUST

3. AVGUST, 8.00: 
RAVBARSKA VAS

Frača, lok, mlinček na vodi … Vse to 
in še marsikaj nas bodo naučili izdelati 
čisto pravi ravbarji, ki se potikajo po 
gozdovih okoli Šmartnega ob Paki, 
skrivališče pa imajo tudi na Gori 
Oljki. Malica iz nahrbtnika! Plačilo 
24,00 eur, najkasneje dan pred 
izletom, na TRR ZPM Maribor. 

24. AVGUST, 8.00: 
REČNI RAZISKOVALCI

Skozi Mozirski gaj teče reka Savinja, 
v kateri kar mrgoli živih bitij. 
Raziskali jih bomo, nato pa se jim 
v vodi pridružili, da nas naučijo 
plavati. Malica ter kopalke in brisača 
iz nahrbtnika!  Plačilo 25,00 eur, 
najkasneje dan pred izletom, na TRR 
ZPM Maribor. 

Prijave zbira INFO-DUM telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, info.dum@zpm-mb.si), kjer dobite tudi ostale 
informacije. Plačilo je potrebno nakazati na TRR račun ZPM Maribor 

SI56 0451 5000 0405 095, sklic 507-2016, najkasneje dan pred izletom!                         Počitnice s prijatelji    5

10. AVGUST, 8.00: 
SOKOLJE GNEZDO IN 
BIOLOŠKO KOPALIŠČE

Družili se bomo s sokoli in drugimi 
pernatimi živalmi na Muti, nato pa 
se namakali v biološkem kopališču 
v Radljah ob Dravi, prvem te vrste 
v Sloveniji. Malica ter kopalke in 
brisača iz nahrbtnika! Plačilo 22,00 
eur, najkasneje dan pred izletom, na 
TRR ZPM Maribor. 

17. AVGUST, 8.00: 
S TRAKTORJEM NA POTEP

Najprej se bomo ustavili na Čebeljem 
gradiču v Rogašovcih, od tam odšli na 
pot po Goričkem s starim traktorjem, 
nazadnje pa se namakali še v zdravilni 
vodi v Radencih. Malica ter kopalke in 
brisača iz nahrbtnika!  Plačilo 25,00 
eur, najkasneje dan pred izletom, na 
TRR ZPM Maribor. 

31. AVGUST, 8.00: 
Z VRTA NA KONJA

Vrtnarili bomo v Vrtnariji Tement 
v Sp. Dupleku, na stari domačiji v 
Grušovi (Geokaval) pa uživali v 
družbi s konji in na konjih. Malica 
iz nahrbtnika! Plačilo 18,00 eur, 
najkasneje dan pred izletom, na TRR 
ZPM Maribor. 



- 4. julij, 9.00: AKVARIJ IN TERARIJ
Pisane ribe tropskih morja, plazilci s preklanimi jeziki 
in strupeni pajki z vseh koncev sveta, pa tudi želvice iz 
bližnjega ribnika (Akvarij in terarij Maribor).

- 11. julij, 9.00: SPREHOD 
S KUŽKI
Osamljeni kužki, ki v 
zavetišču za zapuščene 
živali čakajo na prijaznega 
lastnika, bodo veseli naše 
družbe (Zavetišče za živali 
Maribor, Društvo za zaščito 
živali Maribor).

- 18. julij, 9.00: PRIKUPNE ŽIVALCE
Miš, kača, želva, polž, činčila, hrček ... 40 prikupnih 
živalic, ki se pustijo opazovati in pobožati (Vivarij 
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM).

- 25. julij, 9.00: KORISTNE ŽUŽELKE
V eko vrtu ne srečamo samo zelenjave in marljivih 
vrtnarjev, družbo jim delajo tudi koristne žuželke, ki 

domujejo v posebnih hišicah »žuželčnikih« (Urbani 
EKO vrt).

- 1. avgust, 9.00: ŽIVALI V TLEH
V tleh prebiva nešteto majhnih talnih živali. Skupaj jih 
bomo poiskali, pobližje spoznali in izvedeli, zakaj so 
koristne (Janja Hozner, biologinja). 

- 8. avgust, 9.00: SPREHOD S KUŽKI
Osamljeni kužki, ki v zavetišču za zapuščene živali čakajo 
na prijaznega lastnika, bodo veseli naše družbe (Zavetišče 
za živali Maribor, Društvo za zaščito živali Maribor).

- 22. avgust, 9.00: ŽIVALI – LUTKE 
V lutkovnem gledališče živali pogosto igrajo glavno 
vlogo. Te zanima, kako nastanejo in oživijo? (Lutkovno 
gledališče Maribor)

- 29. avgust, 9.00: PSI REŠEVALCI
Če nas zasujejo ruševine ali sneg, nam reševalni psi lahko 
rešijo življenje (Društvo za reševalne pse REPS Maribor).

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje na dan odhoda.                         Počitnice s prijatelji    6

TEMATSKI 

IZLETITEMATSKI 

IZLETI
VSAK PONEDELJEK - 
KLEPET Z ŽIVALCAMI



- 5. julij, 9.00:  BALINANJE
Balinanje je priljubljena 
družabna igra, a tudi resna 
športna disciplina (Balinarsko 
društvo Angel Besednjak, Dnevni 
center TOTI DCA Maribor). 

- 12. julij, 9.00: PO REČNI 
GLADINI
Veslanje je šport, ki razgiba prav vse mišice, še posebej, 
če je čoln usmerjen proti toku reke (Veslaški klub Dravske 
elektrarne Maribor).

- 19. julij, 9.00: MINI PLANICA
Smuči na noge, čelado na glavo, na vrh zaletne steze in 
hop v globino. Si upaš? (Mini Planica)

- 26. julij, 9.00: TEK S HELENO JAVORNIK
S hitrimi nogami skozi park z najuspešnejšo slovensko 
tekačico vseh časov (Helena Javornik). 

- 2. avgust, 9.00: HOJA PO STENI
S pomočjo plezalne opreme in izkušenih alpinistov 
bomo priplezali na vrh plezalne stene na Domu Miloša 
Zidanška na Pohorju (Akademsko planinsko društvo 
Kozjak).
- 9. avgust, 9.00: KEGLJANJE NA LEDU
In če ledu ni? Nič hudega, s posebej prilagojenimi keglji 
lahko kegljamo tudi na asfaltu (Društvo kegljanja na ledu 
Ledenko).
- 16. avgust, 9.00: VRAGOLIJE NA KOLESU
Najprej čez drn in strn po BMX-progi, nato pa ogled 
vratolomnih skokov najbolj pogumnih kolesarjev. Če 
prideš s svojim kolesom, pridi ob 10.00 na BMX-progo 
na Kardeljevi ulici (BSX Racing Team in Den Devils).
- 23. avgust, 9.00: AMERIŠKI NOGOMET
Kdo pravi, da so vse žoge okrogle? Jajčasta žoga je 
večji izziv, ko je treba nameriti v nasprotnikov prostor 
(Maribor Generals – Generals Junior).
- 30. avgust, 9.00: ŠPORTANJE Z DENISOM
Na NERF tekmovanju bomo urili natančnost in 
vztrajnost, zato bomo zmagovalci prav vsi (Društvo 
mladih kreativcev Slovenije).

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje na dan odhoda.                         Počitnice s prijatelji    7

TEMATSKI 

IZLETI
TEMATSKI 

IZLETI
VSAK TOREK - 

ŠPORTNO DOPOLDNE



- 7. julij, 9.00: Druženje z lectarjem, svečarjem in 
medičarjem: DIŠI PO MEDU - Izvedeli bomo, kaj 
imajo skupnega lectovo srce, sveča in medenjak, gotovo 
pa najbolj tekne slednje (Lectar, svečar in medičar Beno 
Kolarič).

- 14. julij, 9.00: Druženje z gobarji: POHORSKE 
GOBE - Potepanje po pohorskih gozdovih z enim 
najboljših poznavalcev gob v Sloveniji. Gotovo tudi ve, 
ali je goba žival ali rastlina (Gobarsko društvo Lisička).

- 21. julij, 9.00: Druženje z vojaki: MIR-NO! - V 
vojašnici bomo izvedeli, kakšen je vsakdan vojaka, katere 
so njegove naloge in si pobliže ogledali njegovo opremo 
(Vojašnica generala Maistra).

- 28. julij, 9.00: Druženje z eksperimenti: ZANIMIVI 
POJAVI - Zakaj se ladja ne potopi, kako deluje vulkan, 
katere tekočine spreminjajo barve … Odgovori čakajo 
v hiši, polni eksperimentov (Center eksperimentov 
Maribor).

TEMATSKI 

IZLETI
VSAK ČETRTEK - 

ČAS ZA DRUŽENJE Z . . .

- 4. avgust, 9.00: Druženje 
z gasilci: POKLIČI 112! 
- Ko gori ali je potres, ko 
se vsuje plaz ali se zgodi 
nesreča na cesti, gasilci 
vedno pomagajo (Gasilska 
zveza Maribor).

- 11. avgust, 9.00: Druženje na Doživljajskem 
igrišču: IGRIŠČE, KI GA USTVARJAJO OTROCI 
- Doživljajsko igrišče je nekaj posebnega, saj ga 
soustvarjajo prav tisti, ki jim je namenjeno (Center za 
pomoč mladim Maribor). 

- 18. avgust, 9.00: Druženje s starostniki: ZA IGRO 
JE VEDNO ČAS - Tako kot mi, se tudi naši dedki in 
babice radi igrajo. Kaj bo odločilno pri igranju družabnih 
iger – hitri prsti mladih ali premišljene poteze starejših? 
(Dnevni center TOTI DCA Maribor)  

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje na dan odhoda.                         Počitnice s prijatelji    8

TEMATSKI 

IZLETI



- 1. julij, 9.00: ANALIZA VODE
Odvzeli bomo vzorce in kot pravi znanstveniki ugotavljali, 
ali je voda v Dravi čista (Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano). 

- 8. in 15. julij, 9.00: ZELENI RAJ Z BAZENOM
Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (Športni objekti Maribor)

- 22. julij, 9.00: PTICE NA DRAVI
Ponirki, sive gosi, labodi grbci, race mlakarice, postovke, 
črne liske, rečni galebi, vodomci … Naša reka gosti več 
kot 90 vrst ptic (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic 
Slovenije).

- 29. julij, 9.00: RIBE V DRAVI
Ali veste, kaj je beličarjenje, vijačenje in muharjenje? 
Mariborski ribiči gotovo vedo (Zveza ribiških družin 
Maribor – Ribiška družina Maribor).  

- 5. in 12. avgust, 9.00: ZELENI OTOK Z 
BAZENOM
Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (Športni objekti Maribor).

- 19. avgust, 9.00: DRAVSKE VEDUTE
Slikanje ob Dravi bo posebno doživetje. Za papir, barve, 
čopiče in slikarska stojala bomo poskrbeli mi (Maša 
Kraner, likovna pedagoginja).

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje na dan odhoda.                         Počitnice s prijatelji    9

TEMATSKI 

IZLETI
VSAK PETEK - 

DOŽIVETJA OB DRAVI



USTVARJALNE  DELAVNICE

EKO DELAVNICE V MESTNEM PARKU 
(FESTIVAL LENT - ART KAMP),

od 24. junija do 2. julija, vsak dan, 
od 10.00 do 13.00 in od 16.00 do 20.00

Ustvarjamo iz naravnih in odpadnih materialov, sadimo rastline 
v okrasne lončke, klepetamo z živalcami in prebujamo čute v 
senzoričnem parku. Najdeš nas v naravoslovnem kotičku desno 
od promenade.

POLETNA ŠOLA FOTOGRAFIJE

od 27. junija do 2. julija

Zgodovina fotografije, elementarne tehnike fotografiranja, 
praktične vaje na terenu – portretna, akcijska in nočna fotografija, 
izdelava skupinskega fonograma in lastnega fotoaparata. Za otroke 
od 12. leta, prijave najkasneje dva dni pred delavnico v Fotogaleriji 
Stolp, Židovska ulica 6, več na spletni strani Fotokluba  (mentor 
Branimir Ritonja, Fotoklub Maribor).

                        Počitnice s prijatelji    10

USTVARJANJE IN DRUŽENJE 
V DUM-u

od 4. julija do 31. avgusta, od 
ponedeljka do petka, 

od 8.00 do 16.00 

Različne ustvarjalne vsebine za vse 
starostne skupine. Ustvarjamo iz 
vseh mogočih materialov, izdelujemo, 
lepimo, sestavljamo, rišemo, slikamo, 
barvamo, vmes pa tudi migamo, 
gledamo risanke, se igramo, beremo, 
klepetamo in se družimo na tematskih 
delavnicah.

http://www.festival-lent.si/program/prizorisce/calendar/location/tx_cal_location/Art_kamp_Mestni_park/
http://www.fotoklub-maribor.com/


                        Počitnice s prijatelji    10

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    11

TEMATSKE  DELAVNICE
 

ORIENTALSKI PLES 

od 5. do 7. julija, ob 10.00

Skozi igro in gibalne tehnike do osnovnih 
plesnih korakov privlačnega orientalskega 
plesa (mentorica Andrea Birmanac, orientalska 
plesalka).

 
RECIKLIRANI MODNI DODATKI

11. in 25. julij ter 1. avgust, ob 10.00

Staro blago še zdaleč ni za odpad, iz njega lahko 
izdelaš torbico za mobilni telefon, mošnjiček 
za cekine, modno zapestnico in še marsikaj 
(mentorica Darja Pecko Šimunič, inženirka 
tekstilno-konfekcijske tehnologije).

 
NAMIZNE IGRE

od 4. do 8. julija, ob 9.00

Igrali bomo igro s čarobnimi kartami Magic: 
The Gathering, pa tudi druge namizne igre 
(mentor Tomaž Strmčnik, Društvo za namizne 
igre Pet elementov).

 
PIŠEM PESMI 

8. julij, ob 10.00

V ustvarjalnem in igrivem vzdušju pišemo 
pesmi na poljubno temo. O čem bo govorila 
tvoja pesem? Za otroke od 10. leta, potrebna 
je prijava (mentorja Andrea Birmanac in Nejc 
Kovač).



Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    12

TEMATSKE  DELAVNICE
 

SAMURAJSKI TEDEN

od 18. do 22. julija, ob 9.00

Spoznajmo življenje samuraja in se preizkusimo 
v vihtenju katane (mentor Denis Podaj, Društvo 
mladih kreativcev Slovenije).

 
HIP-HOP

od 12. do 14. julija, ob 9.00

Priljubljen ples združuje rap, DJ-stvo in 
breakdance, ko te zasvoji, pa postane tudi 
način življenja (mentorica Urška Podaj, Društvo 
mladih kreativcev Slovenije).

 
ZAPESTNICE PRIJATELJSTVA

od 18. do 22. julija, ob 9.00

Babica Mimi nas bo naučila osnov kvačkanja 
in za začetek bomo zakvačkali zapestnice 
prijateljstva in knjižna kazala (mentorica 
Zvonka Perc Kosi, Kape babice Mimi – Rokodelci 
OTZ).

ROBOPIONIRČEK (6-11 let) in 
ROBOMOJSTER (12-16 let)

21. julij in 1. avgust, ob 9.00

Na urah LEGO ustvarjanja se bomo srečali z 
zanimivimi načrti, poučnimi nalogami, super 
idejami in ustvarili LEGO robote. Prijave 
najkasneje 3 dni pred delavnico na www.
maliustvarjalci.si, prispevek: 10,00 eur na 
delavnico (mentorja Jure Pikl in Tina Žehelj, 
Mali ustvarjalci).

www.maliustvarjalci.si
www.maliustvarjalci.si


TEMATSKE  DELAVNICE
 

GLASBENI INŠTRUMENTI V ŽIVO

od 25. julija do 5. avgusta, ob 13.00

V mali glasbeni šoli bomo udarjali bo bobnih, 
brenkali po kitarskih strunah in se s prsti 
sprehajali po črno-belih tipkah. (mentor Tomi 
Erceg , Kulturno-umetniško društvo CODA).

 
SLASTNE STROČNICE

od 1. do 5. avgusta, ob 10.00

Iz fižola, graha, boba, dolge vigne, soje, leče, 
čičerike in arašidov lahko pripravimo slastne 
in zdrave jedi. Jami! (Mednarodno leto stročnic 
2016).

 
VELIKE SLIKE MAJHNIH SLIKARJEV

od 25. do 29. julija, ob 10.00

Spretna slikarska roka na list papirja naslika 
vse to, kar opazi ostro slikarsko oko – barve, 
oblike, sence in celo občutke (mentorica Biljana 
Mujović, likovna pedagoginja).

 
FUN WORLD OF ENGLISH

od 8. do 12. avgusta, ob 10.00

Branje zgodb, spoznavanje znamenitosti 
Velike Britanije, sladkanje s sadjem in 
čokolado, igranje in ustvarjanje ..., v angleščini 
seveda (mentorica Maša Kolenko, študentka 
angleščine).

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    13



TEMATSKE  DELAVNICE

 
POČITNIŠKE INFORMACIJE:

- informacijska pisarna INFO-DUM v Domu 
ustvarjalnosti mladih (DUM) Maribor, 
Razlagova 16, od ponedeljka do petka, med 8. 
in 16. uro;
- tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511, 
041 532 119; 
- e-naslov info.dum@zpm-mb.si.   

 
BRIDŽ – TELOVADBA ZA MOŽGANE 

od 17. do 19. avguta, ob 10.00

Še ne poznaš tega genialnega miselnega športa 
s kartami? Z igranjem bridža so možgani vedno 
fit (mentorica Milica Marin, Štajerski bridge 
klub).

 
NAMIZNE IGRE 

od 28. do 31. avgusta, ob 9.00

Igrali bomo igro s čarobnimi kartami Magic: 
The Gathering, pa tudi druge namizne igre 
(mentor Tomaž Strmčnik, Društvo za namizne 
igre Pet elementov).
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Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
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KVAČKANE KAPE 

od 22. do 24. avgusta, ob 10.00

Zakvačkajmo si kapo za jesenske dni! Če želiš, 
da je tvoja kapa v tvoji najljubši barvi, prinesi 
volno s seboj (mentorica Zvonka Perc Kosi, 
Kape babice Mimi – Rokodelci OTZ).



ŠPORTANJE
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DOGODEK V SKATE PARKU  

PETEK, 19. AVGUST, OB 15.00, 
Skate park pri OŠ Leona Štuklja

Risanje grafitov na skate naprave, breakdance 
in hip-hop, slackline in tekmovanje za 
najboljši skate trik.

MALA ŠOLA TENISA 

OD 4. DO 8. JULIJA, OB 9.00,
Teniški klub Branik (Ljudski vrt)

V Mariboru ta priljubljeni šport z loparjem 
igramo že skoraj 120 let. Naučimo lahko tudi 
tebe,  potrebuješ le čiste športne copate, za 
loparje bomo poskrbeli. Prijave najkasneje 
do 29. 6.! (Teniški klub Branik Maribor).



ŠPORTANJE LETEČI AVTOBUS
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5. do 7. julij, 17.00 – 20.00, »plavo« 
igrišče, Tezno

12. do 14. julij, 17.00 – 20.00, igrišče pri 
OŠ Borcev za severno mejo, Pobrežje

17. do 19. avgust, 17.00 – 20.00, Skate park 
pri OŠ Leona Štuklja, Nova vas

NOVI AVTOBUS – NOVE IDEJE  

Novi stari avtobus bo poletel po soseskah 
Maribora in zbiral ideje mladih za svojo 
novo podobo in dejavnosti, ki si jih mladi 
želite … 
In imejte v mislih: Nobena ideja ni napačna!



LETEČI AVTOBUS ZAKLJUČEK POČITNIC
 

MARIBOR, MOJE MESTO 

četrtek, 25. avgust, ob 9.00, 

Tokrat bomo odkrivali skrivnosti starega 
Lenta in morda našli tudi zaklad, ki so ga pred 
mnogimi leti skrile dravske vile. 

 
NERESNA OLIMPIJADA IN 

LEKOV ŽIVŽAV 

petek, 26. avgust, ob 9.00,

Na Trgu svobode se bomo pomerili v zeloooo 
resnih olimpijskih disciplinah in se zabavali na 
Lekovem živžavu s Čarovnikom Grego. 

Udeležba na delavnicah je brezplačna in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    17



  

Zbiranje prijav za letovanje še poteka. Trenutno 
so na razpolago mesta v 4. in 6. izmeni v Poreču 
in 2. izmeni na Pohorju. Še posebej mlade vabimo 
na zanimivo popotovanje z učenjem nemščine 
MARBURG 2016, kjer je na voljo še nekaj prostih 
mest.  

Obveščamo vas, da so regresna sredstva, s katerimi 
Mestna občina Maribor (MOM) subvencionira 
letovanja otrok in mladine pri ZPM Maribor, v 
tem trenutku v celoti porabljena. V kolikor se 
bodo rezervirana občinska sredstva morebiti 
sprostila (na račun odjave že prijavljenih otrok na 
letovanje ali pridobljenega drugega sofinancerja 
– npr. sofinanciranje ZZZS na osnovi potrjenega 
zdravstvenega predloga), bomo pri ZPM Maribor 
ravnali kot je zapisano v nadaljevanju.

Staršem, ki bodo svoje otroke še prijavili v 
letovanje in bi imeli možnost uveljavljati pravico 
do subvencioniranja s strani MOM, bomo v 
primeru morebitne sprostitve rezerviranih sredstev 
naknadno obračunali subvencionirano letovanje. 

Za uveljavljanje možnosti/pravice velja vrstni red 
po datumu prispele prijave in obvezno priložena 
ustrezna dokazila (kopija odločbe otroškega 
dodatka). Prijav z neustreznimi dokazili žal ne 
moremo in ne bomo obravnavali za subvencionirano 
letovanje.

Prijava na letovanje je sicer še možna v primerih, 
ko so starši samoplačniki - torej stroške letovanja 
v celoti (lahko tudi na obroke do konca leta 2016) 
poravnajo sami.

Pred odhodom izmene je obvezen sestanek otrok 
in staršev s pedagoškim vodstvom izmene in 
vzgojitelji. Termini sestankov bodo objavljeni na 
naši spletni strani. 

Več informacij najdete na naši spletni strani, kjer 
sproti objavljamo tudi informacije o zasedenosti 
izmen in ostale podrobnosti v zvezi z letovanji.
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LETOVANJA 2016

http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg-z-izletom-v/
http://www.zpm-mb.si/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/izmene-in-prijave-na-letovanja-2015/


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:

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

2. termin: 30. 6. – 5. 7. 2016, VIRC POREČ: 
KREATIVNA ANGLEŠČINA (6. - 9. razred)

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

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

v  s o d e l o v a n j u  s
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Na naši spletni strani so objavljene prijavnice in vse 
ostale informacije. Prijave zbiramo do zapolnitve 
prostih mest. 

Udeleženci lahko imajo udeležbo na taboru tudi 
subvencionirano, v skladu z regresno lestvico.

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 ali 02/229-69-15 oz. ursa@zpm-mb.si.

NAPOVEDUJEMO POLETI - 
TABORI ZA NADARJENE
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http://zpm-mb.si/novice-dogodki/poletni-tabori-za-nadarjene/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/poletni-tabori-za-nadarjene/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/poletni-tabori-za-nadarjene/


POČITNIŠKE INFORMACIJE

Za informacije o počitniškem 
programu v Mariboru se oglasite v 
informacijski pisarni INFO-DUM v Domu 
ustvarjalnosti mladih (DUM) Maribor, 
Razlagova 16, od ponedeljka do petka, med 
8.00 in 16.00 ali pokličite na tel. št. 02 229-
94-50, 040 433-511, 041 532-119 ali pišite 
na e-naslov info.dum@zpm-mb.si.

Za informacije o letovanjih v VIRC 
Poreč, DMZ Pohorje in Marburg 
se oglasite v referatu za letovanja v Domu 
ustvarjalnosti (DUM) Maribor, Razlagova 
16, ob ponedeljkih in sredah, med 9.00 in 
13.00 ter med 14.00 in 16.30 ter ob petkih, 
med 9.00 in 13.00 ali pokličite na tel. št. 02 
229-69-14, 02 229-94-53, 040 433-766 ali 
pišite na e-naslov  referatzpm@zpm-mb.si.

Za sproščeno uživanje na izletih je športna 
obleka in obutev nujna. Udeleženci naj imajo 
s seboj plastenko navadne vode. Udeležba na 
izletih je na lastno odgovornost. 

Plačilo za izlete je potrebno nakazati na TRR 
račun ZPM Maribor SI56 0451 5000 0405 
095, sklic 507-2016, najkasneje dan pred 
izletom!
Pridržujemo si pravico do spremembe 
programa v primeru neustreznih vremenskih 
razmer ali premajhnega števila udeležencev. 

Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, sodelavcem in 
prostovoljcem, ki nam tudi med letošnjimi poletnimi 
počitnicami pomagate pri izvedbi počitniškega 
programa in tako omogočate otrokom in mladostnikom 
brezskrbno, ustvarjalno in zabavno preživljanje 
počitniških dni s prijatelji.
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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 ponede-
ljek v mesecu.

Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavki v tej številki:
Tadeja Dobaj in Marina 
Škrubej

Fotografije v tej številki:
arhiv ZPM Maribor

Oblikovanje: Urša Žiger in 
Miha Sledič

ŠE NEKAJ POČITNIŠKIH UTRINKOV LANSKEGA POLETJA  . . .

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

