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Pričelo se je novo šolsko leto in ustvarjalne 
delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih 
Maribor (Razlagova 16) ponovno potekajo 
po običajnem urniku, od ponedeljka do 
petka, od 15. do 19. ure. 

Vaši mentorji in prostovoljci vas 
pričakujejo.
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Tadeja Dobaj

USTVARJALNE DELAVNICE



Programi varstva okolja so pri ZPM Maribor 
pomemben del dejavnosti za otroke, zato že več 

let sodelujemo tudi na prireditvi 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI (klik), 
ki ga v Mariboru koordinira Medobčinski urad 
za varstvo okolja in ohranjanje narave Mestne 
občine Maribor. Letošnji slogan Evropskega 
tedna mobilnosti je »Pametna mobilnost za 

gospodarsko uspešnost«. 

PROGRAM ZPM MARIBOR NA EVROPSKEM TEDNU 
MOBILNOSTI je potekal od 19. do 22. 9. 2016 na Trgu Leona Štuklja. 

                                                              ETM  4
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI

USTVARJALNE DELAVNICE

http://www.tedenmobilnosti.si/2016/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/evropski-teden-mobilnosti-2016/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/evropski-teden-mobilnosti-2016/


Ob začetku letošnjega branja za Prežihovo bralno  
značko smo pripravili 14. BRALNI MARATON, 
ki je na Trgu Leona Štuklja potekal 19. septembra.

Mlade ustvarjalce smo povabili, da skozi lastno poezijo 
ali poezijo drugih avtorjev izrazijo svoje misli, želje 
in pričakovanja, tokrat na temo “PARKIRAJ (RAJE) 
DOBRE IDEJE.”, ki je letošnji slogan Evropskega tedna 
mobilnosti in je na Trgu Leona Štuklja potekal sočasno.

Kar 55 maratoncev se nam je predstavilo. Skupaj so prebrali 54 pesmi, 
od tega jih je bilo kar 43 lastnih, večina ustvarjenih prav za to priložnost. 
Posebna gostja prireditve je bila mlada umetnica, pisateljica Nika Matanović, 
dijakinja 2. letnika Prve gimnazije Maribor. Nika je do sedaj izdala že dva romana, 
bolj podrobno pa nam je tokrat predstavila najnovejšega z naslovom RAZRED. 
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Urša Žiger

ZGODLO SE JE 
14. BRALNI MARATON
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VESELA POHORSKA SOBOTA

1. OKTOBER 2016, na Domu Miloša Zidanška

TEDEN OTROKA® 

3. - 7. OKTOBER 2016, na Glavnem trgu

JESENSKE POČITNICE

   2. - 4. NOVEMBER, v Domu ustvarjalnosti mladih

Podrobnejši program aktivnosti v času Tedna otrka vam bomo predstavili v oktobrski 
številki E-prijatelja, ki bo izšla predvidoma v ponedeljek, 3. oktobra. 

NAPOVEDUJEMO 
V OKTOBRU



Na ZPM Maribor že tradicionalno v okviru Tedna 
otroka® zaključujemo program Počitnice s prijatelji. 

Ob tem vas vse, ki ste se udeležili ali nam pomagali 
pri izvedbi naših dejavnostih oziroma kakorkoli 
sodelovali pri naših programih v Mariboru na sredinih 
in tematskih izletih, Letečem avtobusu, na delavnicah 
v DUM-u ali soseskah, v VIRC-u v Poreču, na Domu 
Miloša Zidanška na Pohorju ali v Marburgu, v soboto, 
1. oktobra, vabimo na Veselo pohorsko soboto 
na Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Vljudno 
vabljeni tudi vaši sorodniki, prijatelji, znanci…

Program bo potekal med 12. in 17. uro, za vas pa 
pripravljamo zanimive ustvarjalne in druge delavnice, 
lahko boste iskali Milekov zaklad, raziskovali Milekov 
gozd čutil, plezali na plezalni steni in lovili srečo na 
srečelovu. 

Za prijetno vzdušje 
bodo poskrbeli 
mladi glasbeniki 
Meter ograje in naši 
prostovoljci. Ob poti 
na  njihov nastop v 
Juršince pa se bodo na 
Pohorju ustavili tudi 
člani ene najboljših 
slovenskih glasbenih skupin - Mi2. Obljubljajo, da 
bodo za obiskovalce ze-pe-emovske prireditve, odigrali 
kakšen komad ali dva, zagotovo bo kakšen hit. 

Na Domu Miloša Zidanška se boste lahko okrepčali z 
enolončnico, škrat Milek pa bo poskrbel še za kakšen 
dober jesenski zvarek, pečene kostanje in jabolka.

TEDEN OTROKA
VESELA POHORSKA SOBOTA - 1. OKTOBRA 
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA OD 12. URE
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V primeru dežja si pridržujemo pravico do odpovedi prireditve. 
se morebitne spremembe bodo objavljene na naši spletni strani 

www.zpm-mb.si.

http://www.zpm-mb.si


Tudi v šolskem letu 2016/2017 bomo med šolskimi 
počitnicami (jesenske, zimske, prvomajske in poletne) 
pripravili številne tabore za nadarjene učence. 

Tabore bomo izvajali na različnih lokacijah po Sloveniji 
in Hrvaški. Le nekaj vsebin za pokušino: novinarski, 
računalniška logika, logika, kreativno pisanje, naravoslovje, 
kreativna angleščina, biološko-kemijski tabor, … . 

KOMU SO TABORI NAMENJENI: UČENCEM 
in DIJAKOM izbranih razredov (v skladu z razpisom 
posameznega tabora), ki izkazujejo izjemne potenciale, 
motivacijo in interes na izbranem področju ter so prejeli 
identifikacijo o nadarjenosti.

INFO: Prijavnice in ostala obvestila bodo na voljo po 23. 
septembru 2016, na spletni strani ZPM Maribor.
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Urša Žiger

OMOGOČIMO SANJE! - 
TABORI ZA NADARJENE 

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

http://zpm-mb.si/programi/omogocimo-sanje/


                                     DMZ in VIRC   9
Novičko je pripravila

Marina Škrubej

Letovanja v naših počitniških centrih so se uspešno 
zaključila, s tem pa za letos še ni konec otroškega in 
mladostniškega veselja, saj za »počitnikarji« naša 
domova napolnijo osnovnošolci in dijaki v okviru šol v 
naravi in obveznih izbirnih vsebin.

Tudi v šolskem letu 2016/17 vas prijazno vabimo v 
naša centra na Pohorje in 
v Poreč, ki obratujeta celo 
leto. 

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

Prav posebno pozornost v tem letu namenjamo 
vsebinam na Domu Miloša Zidanška še posebej 
programu »Začutimo naravo in se dotaknimo svojega 
srca«. 

DOM MILOŠA ZIDANŠKA 
IN VIRC POREČ



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

Sodelavke v tej številki:
Tadeja Dobaj in Marina 
Škrubej

Oblikovanje: Miha Sledič in 
Urša Žiger

ŠE NEKAJ POČITNIŠKIH UTRINKOV

mailto:ursa@zpm-mb.si
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