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Letošnji programi letovanj so potekali med 25. 
junijem in 24. avgustom. V tem času smo izvedli 
6. izmen v VIRC POREČ (VIRC) in 2. izmeni na 
DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU 
(DMZ) ter letovanje v MARBURG z izletom v 
Amsterdam. 

Letošnja letovanja lahko ponovno ocenimo za 
uspešna, saj je kljub pomanjkanju javnih sredstev, 
skupaj letovalo več otrok kot v letu 2015. Zahvala 
za to gre tudi letos donatorjem, ki so za letovanje 
otrok prispevali toliko sredstev kot v preteklih letih 
in s tem omogočili lepe počitnice velikemu številu 
otrok. 

Večina otrok pravi, da so se imeli zelo lepo, 
zadovoljni pa so tudi naši prostovoljci, ki so uspeli 
pripraviti in uspešno izvesti tako dobre programe. 

V VIRC-u, na DMZ Pohorje in v Marburgu se je 

veliko dogajalo, bilo je mnogo lepih trenutkov 
in zdrave zabave, v vseh programih je bila dobra 
udeležba in s skupnimi močmi smo ponovno uspeli 
narediti nekaj dobrega in zanimivega za skupaj 
1.505 otrok in mladostnikov, starih od 5 do 17 let. 

Otroci in mladostniki so letovali v okviru 
zdravstvenega letovanja, s pomočjo regresnih 
sredstev občin in donatorskih sredstev akcije 
Pomežik soncu® ZPMS in dobrodelnih akcij ZPM 
Maribor, pa tudi v okviru organiziranih skupin ali 
kot samoplačniki. 

Na letovanjih je bilo veselo, razposajeno, zanimivo, 
poučno, razigrano, z veliko sonca in dobre volje, 
počitnice pa si bomo zapolnili predvsem po 
nepogrešljivem otroškem smehu in veselju ter 
neprecenljivem delu in dobri volji prostovoljcev. 
Ne smemo pa pozabiti na goste, večinoma 
prostovoljce, ki so še dodatno popestrili zanimive 
poletne dni. 

Novičko je pripravila
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Programi v Poreču so bili tudi letos v osnovi podobni kot 
v prejšnjih letih, vendar po zaslugi naših spremljevalcev 
(pedagoškega vodstva in vzgojiteljev) vsebinsko ponovno 
raznovrstni, vsaka izmena je bila tematsko malo drugačna. V 
ustaljeni »delovni« ritem počitniških dni so v vsaki izmeni 
nanizali veliko zanimivih dogodkov. 

Tradicionalno so uživali na izletu z ladjo, ustvarjali v ustvarjalnih 
in drugih tematskih delavnicah, sodelovali na športnih turnirjih 
in tekmah, igrali družabne igre, se zabavali ob večernih 
prireditvah, odkrivali mlade talente VIRC-a, si privoščili 

Virčevski disco in kino ter 
seveda veliko uživali na plaži in 
v morju. 

Našim izmenam so se pridružile 
še skupine nekaterih zvez in 
društev prijateljev mladine in 
sicer MZPM Velenje, MDPM 
Sežana in OZPM Hrastnik, s 
katerimi že veliko let zelo dobro 
sodelujemo, ponovno pa smo v 
okviru letovanj izvedli še tabor 
za nadarjene v okviru projekta 
»Omogočimo sanje!«. 

Letos se je letovanj v VIRC 
Poreč udeležilo 1.385 otrok v 
organizaciji ZPM Maribor in 
223 otrok v okviru gostujočih 
skupin, skupaj 1.609 otrok. 

Novičko je pripravila
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UTRINKI IZ POREČA 
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Na Domu Miloša Zidanška nadaljujemo 
z letovanjem v dveh izmenah in smo zelo 
veseli, da je letos letovalo skupaj kar 100 
otrok. Spremljevalci – prostovoljci so v 
obeh terminih pripravili zelo bogat in 
zanimiv program, katerega pa so omogočili 
tudi številni gostje in donatorji – res pravi 
prijatelji pohorskih izmen. 

Letovanje že nekaj let poteka pod sloganom 
»Ponosno različni« in tudi letos so bili v 
obeh izmenah ponosni in različni, pa tudi 
zelo veseli, razigrani, zabavni in obogateni 
z novimi doživetji in znanji. Program je bil 
predvsem zaradi velikega zanosa in dobre 
volje pedagoških vodij in vzgojiteljev 
vsebinsko zelo zanimiv, raznovrsten in tudi 
poučen.

V obeh izmenah je bilo precej pohodov 
in športnih aktivnosti na prostem, veliko 

ustvarjalnih delavnic, družabnih iger, obiskov 
gostov in različnih večernih programov. Otroci so 
se spoznavali s svetom, polnem različnosti, bivali v 
sožitju z naravo, uživali v Milekovem gozdu čutil, 
sodelovali v senzoričnih in interaktivnih delavnicah, se 
seznanili z delom gasilcev ter se podali na celodnevni 
izlet z avtobusom. 1. izmena si je ogledala Rudnik 
premogovništva v Velenju in obiskala naše prijatelje 
na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, kjer 
so jih zelo prijazno sprejeli. 2. izmena pa je preživela 
prijeten dan v Vodnem parku Radlje ob Dravi.

Novičko je pripravila
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Na počitnicah z učenjem nemščine v 
Marburgu, ki so se jih udeležiti tudi nadarjeni 
učenci v sklopu tabora za nadarjene, je letos 
uživalo 20 otrok.

Doživetje iz Marburga je zapisla pedagoška 
vodja Stanka Damjan:

….in kako ste preživeli letošnje čopitnice? 
Veselo, razigrano…. zaspano, pred 
računalniki…..  v naravi, z zanimivimi 
dejavnostmi, s prijatelji in znanci?

O, mi tudi!!! Najprej smo se ustavili v 
Nurnbergu, tam, kjer je bil doma Albrecht 
Dürer, saj veste, tisti, ki je bil slikar, pa grafik 
in matematik in še marsikaj drugega, kar 
je bilo nenavadno za tisti čas. Po zaspanih, 
s soncem obsijanih ulicah smo se mimo 
srednjeveškega gradu sprehodili po lepo 
urejenem mestu, si ogledali znamenitosti 

in se po malici odpravili  naprej proti 
Marburgu, kjer so nas že čakali plezalna stena, 
kanuji, kopališče….. 
pa sprehodi po starih 
ulicah, ure nemščine z 
Dano in Majo,  sladoled 
in v čokolado potopljeno 
sadje…. deželni grad, 
pa mineraloški muzej, 
ooooogromni listi 
kraljevega lokvanja v 
botaničnem vrtu in še 
veliko drugih skrivnosti, 
ki niso za objavo.

Potem pa spet na pot, do Amsterdama, kjer 
smo bili na obisku pri Vincentu Van Goghu, 
pa v hiši Anne Frank, v muzeju na prostem 
sredi mlinov na veter, kjer pri Vranu pečejo 
odlične palačinke velikanke z zanimivimi 
nadevi. In v zabaviščnem Heide  parku, kjer 

Novičko je pripravila
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smo prenočili v pisanih 

karibskih hišicah….  Ah, pa 
kaj bi toliko govorili, naj raje 
fotografije kaj več povedo.

Vas zanima, kam gremo naslednje 
leto? A,  ne povem, naj ostane še 
malo skrivnost…… povem samo 
to, da se bomo na poti domov 
namakali v Tropical Islandu……

Ob tem pa gre posebna zahvala 
društvu Freundeskreis Marburg 
- Maribor (Društvo prijateljev 
Marburg - Maribor), s katerim 
že vsa leta sodelujemo pri 
organizaciji in izvedbi programa 
in je že tretje leto zapored z 
donacijo omogočilo, da je bila 
cena letovanja precej nižja in se 
ga je lahko udeležilo več otrok.



Letovanja ne bi bila tako uspešna 
brez podpore donatorjev, zato se v imenu 
številnih otrok iz srca zahvaljujemo 
vsem podjetjem in posameznikom, ki 
imajo posluh tako za otroške programe 
kot za prostovoljstvo in so pomagali pri 
izvedbi naših izmen s finančnimi ali 
materialnimi prispevki. 

Prav tako se zahvaljujemo vsem občinam, 
ki so za letovanja namenile regresna 
sredstva in tako omogočile letovanje 
številnim otrokom, ki jim starši tega 
ne morejo sami nuditi ter donatorjem 
v okviru akcije Pomežik soncu® in 
donatorskih akcij ZPM Maribor, ki so 
zagotovili brezplačno letovanje za 123 
otrok.

UTRINKI IN ZAHVALA

Novičko je pripravila
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Med letošnjimi poletnimi počitnicami smo izvedli 
dva tabora za nadarjene učence – KREATIVNO 
ANGLEŠČINO v Poreču in NEMŠČINO v 
Marburgu (o njem 
pišemo že na strani 9). 

Na tabor angleščine 
se je konec junija 
(30.6. - 5.7.) v VIRC 
Poreč, poleg strokovne 
sodelavke Žive Brumec 
Zadravec ter spremljevalcev Maše in Mateja, 
odpravilo 25 mladih iz vseh koncev Slovenije. 
Dnevi so bili polni različnih aktivnosti; razmišljali 
so o super junakih, morda se je kdo celo v 

OMOGOČIMO SANJE - 
TABORA ZA NADARJENE

kakšnega prelevil, risali stripe, rešili so se, na srečo 
uspešno, iz sobe pobega (escape room), pripravili 
kviz. Prav poseben dan je bil v ponedeljek, ko so 
se odpravili v Poreč in si ogledali znamenitosti 
skupaj z vodnikom, nato so mesto še sami raziskali, 
se odpravili na pico in si za konec ogledali še 
odbojkarsko tekmo 
svetovnega pokala.  

Na taboru je bila v 
ospredju angleščina, 
je pa bilo dovolj časa 
tudi za morje, plažo 
in kopanje. 

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

Novičko je pripravila
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USTVARJALNE DELAVNICE

NA LENTU ... 

Na Festivalu Lent v Mestnem 
parku smo se družili skozi igro 
v igralnem kotičku, preizkušali 
čute na senzoričnih delavnicah in 
ustvarjali, ustvarjali, ustvarjali ... na 
mnogih ustvarjalnih delavnicah. 

Nastali so izdelki iz gline, 
časopisnega papirja, volne, lesa, 
plastenk, pločevink, kartona, 
modelirnih mas …  

Novičko je pripravila
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USTVARJALNE DELAVNICE

V DUM-u … 

Po Lentu smo delavnice preselili v Dom 
ustvarjalnosti mladih. Vsebine so bile vsak 
dan različne in raznolike – vsaj tri likovne 
delavnice so potekale vsak dan, ustvarjalnost 
pa so dodatno podžigale tematske delavnice 
– izdelovali smo reciklirane modne dodatke, 

kvačkali, pisali pesmi, plesali na orientalske 
in hip-hop ritme, igrali na inštrumente, se 
zabavali »po angleško«, spoznavali japonsko 
kulturo, igrali namizne igre in bridž, kuhali s 
stročnicami, izdelovali lego-robote… 
V igralnici smo igrali biljard in ročni nogomet, 
izdelovali skulpture iz množice pisanih kock, 
vmes pa je bil tudi čas za ZPM kino in ne preveč 

mirni »mirni kotiček«.

Novičko je pripravila
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TEMATSKI IZLETI

Vsak dan smo se potepali po Mariboru in 
bližnji okolici. Ob ponedeljkih smo spoznavali 
živali, ob torkih smo telovadili in se gibali, 
ob četrtkih smo se družili z ljudmi, ki imajo 
zanimive poklice ali hobije, vsak petek pa so 
nas čakale dogodivščine ob Dravi. 

Najbolj smo uživali na 
Otoku na Dravi, kjer 
nam je osvežitev v vročih 
poletnih dneh prišla 
še kako prav. Izleti so 
bili tudi letos najbolj 
priljubljeni, podrli smo 
celo rekord – na enem od 
izletov nas je bilo več kot 
100. 

Novičko je pripravila
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igre s starostnikimini Planica
kopanje na Mariborskem otoku

ob Dravizavetišče za živali



SREDINI IZLETI

Srede so bile rezervirane za 
celodnevne sredine izlete. Letos so 
bili bolj ali manj povezani z Dravo, saj 
je v Mariboru prvič potekal Festival 
Drava in smo se zato odločili, da bo 
to tudi tema naših sredinih izletov. 
Žal smo ob sredah pogosto imeli 
slabo vreme in smo jih bili prisiljeni 
nekaj odpovedati, a tam, kjer smo 
bili, je bilo super.
Med prvimi smo preizkusili naprave 
v čisto novem adrenalinskem parku 
na Vurberku, družili smo se z ravbarji 
v Ravbarski vasi, obiskali grad Fala, 
raziskovali reko Savinjo in njene 
vodne prebivalce ter preživeli dan s 
konji na domačiji v Grušovi.

Novičko je pripravila
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Večerov izlet

Mozirski gaj

Ravbarska vas

Rečni raziskovalci

POČITNICE S PRIJATELJI - 
NA IZLETIH

VEČEROV IZLET

S pomočjo akcije Stopimo 
skupaj! časopisne hiše Večer in 

njenih bralcev, smo 55 otrok 
peljali na brezplačni enodnevni 
izlet na morje, v Simonov zaliv 

blizu Izole. 

Seveda bo tudi za izlet ostal še 
dolgo v spominu, še posebej 

za tiste, ki so prvič v življenju 
doživeli morje čisto od blizu.

Hvala Večer in bralci 
Večera.

http://www.vecer.com/clanekslo2013072505939925
http://www.vecer.com/clanekslo2013072505939925


Po dveh letih imamo ponovno novi stari avtobus, ki je 
do nedavnega služil kot potujoča knjižnica, mi pa ga 
počasi preurejamo v Mobilni mladinski center Leteči 
avtobus. 
Grafitar Teoson je med počitnicami pričel z zunanjo 
obnovo avtobusa, na lokacijah, kjer smo gostovali 
(Urbano igrišče Tezno, igrišče pri OŠ Borci za severno 
mejo in skate park pri OŠ Leona Štuklja) pa smo med 
mladimi zbirali ideje o notranji ureditvi avtobusa in o 
vsebinah, ki si jih želijo. 

Čeprav bo obnova zaradi omejenih sredstev potekala 
počasi, pa smo zelo veseli, da lahko končno nadaljujemo 
z delom na ulici, v okoljih, kjer se otroci in mladi 
zbirajo. 

Novičko je pripravila
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Tudi letos smo se družili v skate parku pri OŠ Leona 
Štuklja, tokrat že z novim starim Letečim avtobusom, 
ki počasi dobiva novo podobo. 

Že pred osrednjih dogodkom smo izpeljali slackline 
delavnico in delavnico risanja grafitov, na samem 
dogodku pa je Maša mlade učila še veščine DJ-stva. 

Namesto tekmovanja v skateboardingu smo tokrat 
izpeljali tekmovanje v skirojih. Mladi, ki radi skejtajo 
pravijo, da so naprave v skate parku že tako dotrajane 
in neprimerne, da jih vse redkeje uporabljajo in 
raje zahajajo na druga mesta, kjer so si sami uredili 
skate poligone. Z njimi upamo, da bo mesto kmalu 
našlo sredstva za obnovo tega, med mladimi tako 
priljubljenega, skate parka.

Novičko je pripravila
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maribor moje mesto

Na predzadnji dan našega počitniškega 
programa smo odkrivali zaklade našega 
mesta, tokrat smo iskali zaklad, ki so ga skrile 
dravske vile. 

Namigi so nas najprej peljali na Židovski trg, 
potem na Lent in k vodnjaku pri Stari trti, v 
Sodni stolp, na tržnico, celo k sladoledarju 
Ilichu, nazadnje pa smo zaklad našli v Domu 
ustvarjalnosti mladih, kjer se je iskanje 
zaklada tudi začelo. 

Vseh 11 skupin (60 otrok) je pravilno 
sledilo namigom in prav vsi so (na koncu )
zaklad dravskih vil tudi našli. 
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NERESNA OLIMPIADA 

Dvajsetič zapored smo počitnice 
zaključili s tekmovanjem na Neresni 
olimpijadi. 
Kar šestnajst ekip, oblečenih v rdeče 
»sončkove« majice, se je na Trgu 
svobode pomerilo v desetih šaljivih igrah 
in slišati je bilo veliko smeha in kričanja, 
ko so skušali doseči čim boljše razultate. 

Po koncu tekmovanja smo se zabavali še 
s Čarovnikom Grego, katerega predstavo 
nam je podarilo podjetje Lek, ob razglasitvi 
rezultatov pa prejeli priznanja ter nagrade 
naših sponzorjev in donatorjev. 

ZAKLJUČEK POČITNIC 
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PODPIRAJO NAS

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

Generalni pokrovitelj projekta Omogočimo sanje!



PODPIRAJO NAS



ŠE NEKAJ POČITNIŠKIH 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
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