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Ne živimo samo v enem svetu. Živimo v veliko majhnih svetovih. Lahko si jih izmislimo tudi sami. Lahko v njih ni nikogar 

razen nas ali pa so v njem samo tisti, ki jih vanje povabimo. Prav zagotovo pa čisto vsi živimo v dveh svetovih.

Živimo v svetu, kjer žičnate ograje zarežejo v ljudi, ki hočejo pobegniti iz nečloveških razmer. Vrnejo jih v strah, lakoto, 

brezup in v smrt. V svet, kjer ob mejah taborijo otroci kot vi, ne da bi vedeli, ali bodo še kdaj videli prijatelje ali celo svojo 

družino, se brezskrbno igrali in spali v pravih posteljah. In ne vedo, zakaj je tako. Zakaj jim je to storila vojna odraslih. Vedo 

samo za strah in sovraštvo svojih staršev.

In živimo v svetu, kjer so meje odprte, kjer te tujec gostoljubno povabi v svoj dom in ti ponudi, da ga deliš z njim. Kjer ti 

pomagajo, če se izgubiš. Kjer ti pokažejo, kaj vse je lepega in dobrega pri njih in ti napolnijo srce z novo lepoto in glavo z 

novim znanjem. Svet, v katerem je varno tudi za vrati tvojega doma, v sosednji ulici, v sosednjem mestu in v drugih deželah.

Živimo v svetu, kjer sestradani, mučeni in bolni psi brskajo po smetnjakih v strahu, od kod bo spet priletelo po njih, medtem 

ko se nekje v bližini bogataška mačka zmrduje nad najbolj finim zrezkom.

In živimo v deželi, kjer dobri ljudje najdejo trpeče živali in jim z ljubečim dotikom zacelijo rane v duši in na telesu, jim poiščejo 

dom, kjer radostni in hvaležni preživijo preostanek življenja. 

Živimo v svetu, kjer otroci še vedno ždijo, votli od lakote in negibni v svetu brez upanja in sanj. Medtem pa nekaj kilometrov 

stran, v bogatem letovišču, nekdo naveličano brska po krožniku z jedjo, ki je tako draga, da bi lahko z njo nahranili celo 

otrokovo vas.

In živimo v svetu, kjer ljudje pridejo v to vas, prinesejo hrano, zdravila in vse potrebno, da naučijo otroka in njegove starše, 

kako pridelati najnujnejše za preživetje tudi tam, kjer nič ne raste. Kako vstati in se spet smejati. 

Živimo v svetu, kjer se vali gost smrdljiv dim in hodijo ljudje naokrog z maskami, da se ne zadušijo, v svetu, kjer umirajo 

gozdovi, tečejo umazane in prazne reke, umirajo čebele in izumirajo živalske vrste, o katerih boste lahko svojim otrokom 

samo še pripovedovali. V svetu, kjer na črnih obalah utripajo umirajoče ribe in se v smrtnem boju opotekajo galebi, obliti z 

nafto in katranom.

In živimo v svetu, kjer tečejo prosojne reke, nad katerimi radostno švigajo srebrne ribe, kjer ptice letajo visoko nad zelenimi 

gorami in modrimi jezeri, kjer otroci razposajeno čofotajo po čistem morju in nabirajo školjke ter z zmajem tekajo po 

velikem travniku. In glej, na njem rastejo tudi cvetlice vseh barv in mah v gozdu je svež in dišeč.

Vidiš, svetova sta dva. Ti moraš izbrati, v katerem od obeh boš živel. In živel boš v tistem, ki ga boš ustvaril. Toda ne moreš 

ga ustvariti sam. Nikoli sam. Vedno skupaj. Samo skupaj. Skupaj. 

Desa Muck

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI



Predstavili bomo, kako 
smo uživali med poletnimi 
počitnicami, poklepetali z 
gosti, ustvarjali, raziskovali 
Milekov gozd čutil in 
poiskali skriti zaklad, 
lovili srečo na srečelovu, 
napolnili želodčke z 
Milekovo enolončnico ter 
sladkimi pečenimi jabolki 
in kostanji … 

Glasbeni gostje: mladi rock bend Meter ograje in stari 
mački MI2.

Udeleženci naših  poletnih programov ste vabilo prejeli 
po pošti skupaj z zloženko programa Tedna otroka®. 
Zloženki je priložen bon, s katerim se boste okrepčali 

na Domu Miloša Zidanška, (bon velja za 1 osebo oz. 1 
enolončnico, ostali bodo enolončnico lahko kupili).

Vabimo vas, da se 
na Pohorje peljete s 
Pohorsko vzpenjačo in 
se do doma sprehodite, 
saj je od zgornje 
postaje gondole do 
Zidanška približno 
pol ure hoje. Cena 
povratne vozovnice za 
Pohorsko vzpenjačo 
je 3€ za otroke, dijake, 
študente, upokojence 
in 6€ za odrasle.

TEDEN OTROKA®

VESELA POHORSKA SOBOTA - 1. OKTOBRA 
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA OD 12. URE

                                    Teden otroka    3
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

V imenu otrok in mladostnikov se ZPM Maribor zahvaljuje vsem, ki nam pomagate pri uresničevanju 
želja, potreb in pravic otrok in mladih, njihovih sanj in ciljev.

Sponzorji: Aquasystems, Zavarovalnica Maribor, Večer, Vzajemna, Pošta Slovenije, Snaga, 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM.



V PONEDELJEK, OD 15. DO 18. URE IN 
OD TORKA DO PETKA, OD 9. DO 18. URE:

ZA NEUMORNE USTVARJALCE
• USTVARJALNE DELAVNICE – ustvarjali bomo iz 
naravnega in odpadnega materiala, poiskali staro šaro 
in jo ''reciklirali''. Vsak dan drugačne delavnice!
• LUTKOVNE IN GLEDALIŠKE DELAVNICE – 
vsak je lahko princesa, zmaj ali tolovaj. Na voljo bodo 
obleke, lasulje in drugi gledališki rekviziti.

ZA RAZIGRANE
• VAJA DELA MOJSTRA – žongliranje, spretnostne 
igre in hodulje.
• KOCKA NA KOCKO PALAČA – gora kock čaka na 
mlade gradbenike.

GLAVNI TRG, MED 3. - 7. OKTOBROM 2016

ZA NARAVOLJUBE
• TIPAMO, VOHAMO, POSLUŠAMO – požgečkajmo 
svoja čutila na senzoričnih delavnicah.

ZA RADOVEDNE
• INFO točka ZPM – informirali vas bomo o možnostih 
dejavnega preživljanja prostega časa, o sonaravnem 
bivanju in o tem, kam po pomoč, če smo v stiski. 
•Predstavitve nevladnih organizacij in društev  – 
stojnice in delavnice.

LETEČI AVTOBUS
• NOVI AVTOBUS, NOVE IDEJE – izpod prstov 
grafitarja Teosona nastaja nova zunanja podoba 
Letečega avtobusa, zbiramo pa tudi ideje za notranjo 
preureditev avtobusa in ideje za dejavnosti v mobilnem 
mladinskem centru, ki si jih mladi želite.

                                    Teden otroka    4
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

TEDEN OTROKA® 
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
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KAJ BEREMO, KO BEREMO SLIKANICE?, 
ob 10. uri, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju
Strokovni posvet mentorjev Bralne značke in Palčka bralčka o razvijanju vizualne pismenosti skozi 
slikanice. 

SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA, 
od 15. do 18. ure, Glavni trg
Vabljeni v družbo alternativne glasbene šole KUD Coda, kjer 
boste lahko prijeli za bobnarske palčke, zabrenkali na strune in se 
sprehodili po črno-belih tipkah.

LEGO USTVARJALNICA 
od 15. do 18. ure, Glavni trg
Z Malimi ustvarjalci preizkušamo lego robote, iščemo izhod iz lego labirinta in se igramo z lego 
igračami. 

PONEDELJEK, 3. OKTOBER

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
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ZABRENKAJMO S KUD CODA 
od 9. do 10. ure, Glavni trg
Z mentorjem alternativne glasbene šole KUD 
Coda, Saidom Bešlagičem, bomo spoznali 
različne vrste kitar. Ob kitarski spremljavi bomo 
zapeli in tudi sami zabrenkali. 

OD EKSPERIMENTA DO IZUMA 
od 9. do 12. ure, Glavni trg
nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov 
Maribor, EKTC Maribor.

LEGO USTVARJALNICA 
od 9. do 12. ure, Glavni trg
Z Malimi ustvarjalci preizkušamo lego robote, 
iščemo izhod iz lego labirinta in se igramo z lego 
igračami. 

NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI  
ob 9.30 uri, na Domu Miloša Zidanška na 
Pohorju.
Strokovni posvet mentorjev Otroškega 
parlamenta.

DINOZAVER TIKO IN VELIKI ZOB 
ob 10. uri, Glavni trg
Lutkovno predstavo o pomenu strpnosti nam 
poklanja Lutkovna skupina Eksena v sklopu 
človekoljubnega nepridobitnega vseslovenskega 
projekta Naj zmaga ljubezen. 

SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA
od 15. do 18. ure, Glavni trg
Poprijeli bomo za bobnarske palčke, zabrenkali 
na strune in se sprehodili po črno-belih tipkah.

TOREK, 4. OKTOBER

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
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OD EKSPERIMENTA DO IZUMA 
od 9. do 12. ure, Glavni trg
nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov 
Maribor, EKTC Maribor.

LEGO USTVARJALNICA 
od 9. do 12. ure, Glavni trg
Z Malimi ustvarjalci preizkušamo lego robote, 
iščemo izhod iz lego labirinta in se igramo z lego 
igračami. 

JAZ SE IGRAM, TI SE IGRAŠ, MI SE 
IGRAMO 
od 9. do 12. ure, Glavni trg
Z nami se bodo igrali prostovoljci Centra za 
pomoč mladim Maribor.

SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA
od 15. do 17. ure, Glavni trg
Poprijeli bomo za bobnarske palčke, zabrenkali 
na strune in se sprehodili po črno-belih tipkah. 

PLES JE NAŠ SVET
ob 16. uri, Glavni trg
Plesni nastopi plesalk in plesalcev Plesnega 
društva ANA.

GLASBENE SKUPINE 3. GIMNAZIJE 
MARIBOR SE PREDSTAVIJO
od 17. do 18. ure, Glavni trg
Pravo glasbeno poslastico nam bodo pripravili 
dijaki s svojimi mentorji prof. Aljo Šulič, prof. 
Karin Zemljič in prof. Vidom Turico.

SREDA, 5. OKTOBER

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
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od 9. do 13. ure, Glavni trg

JUMICAR  – preizkus na poligonu za preventivno 
vzgojo otrok o varnem vključevanju v cestni promet.

VIDKO - demonstracijski šotor v katerem bo lahko 
vsak na jasen in preprost način preveril pomen 
odsevnih teles v temi.

VARNO NA POTI V ŠOLO – skozi igro nam bodo 
policisti povedali, kako se varno vključimo v promet. 

ob 10. uri, PROMETNE ZAGATE – animacijska 
predstava Gledališča Pravljičarna o čebelici, ki se mora 
na poti v šolo naučiti kar nekaj prometnih predpisov.

SREDA, 5. OKTOBER - DAN PROMETNE VARNOSTI
Dejavnosti omogoča Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
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ZABRENKAJMO S KUD CODA
od 9. do 10. ure, Glavni trg
Said Bešlagič nam bo predstavil različne 
vrste kitar. Z njim bomo zapeli in tudi sami 
zabrenkali. 

OD EKSPERIMENTA DO IZUMA 
od 9. do 12. ure, Glavni trg
nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov 
Maribor, EKTC Maribor.

SVET PESMI IN ČAROVNIJ 
ob 10. uri, Glavni trg
Čarovniška in glasbena predstava Čarovnika 
Grege.

SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA
od 15. do 18. ure, Glavni trg
Poprijeli bomo za bobnarske palčke, zabrenkali 
na strune in se sprehodili po črno-belih tipkah. 

LEGO USTVARJALNICA 
od 15. do 18. ure, Glavni trg
Z Malimi ustvarjalci preizkušamo lego robote, 
iščemo izhod iz lego labirinta in se igramo z lego 
igračami. 

DINOZAVER TIKO IN VELIKI ZOB 
ob 16. uri, Glavni trg
Lutkovno predstavo o pomenu strpnosti nam 
poklanja Lutkovna skupina Eksena v sklopu 
človekoljubnega nepridobitnega vseslovenskega 
projekta Naj zmaga ljubezen. 

ČETRTEK, 6. OKTOBER

TEDEN OTROKA® 
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI

V imenu otrok in mladostnikov se ZPM Maribor zahvaljuje vsem, ki nam 
pomagate pri uresničevanju želja, potreb in pravic otrok in mladih, 

njihovih sanj in ciljev.
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ZABRENKAJMO S KUD CODA
od 9. do 10. ure, Glavni trg
Said Bešlagič nam bo predstavil različne vrste kitar. Z 
njim bomo zapeli in tudi sami zabrenkali. 

OD EKSPERIMENTA DO IZUMA 
od 9. do 12. ure, Glavni trg
nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov 
Maribor, EKTC Maribor.

DANCEHALL, JAMAJŠKI PLES
od 9. do 12. ure, Glavni trg
S Sando Štefanec bomo spoznavali korake, ki se plešejo 
na afriško-karibsko glasbo in ponazarjajo vsakodnevno 
življenje, živali, hrano,... 

ČEBELICA DEBELICA
ob 10. uri, Glavni trg
Zgodba o čebelici, ki ne uboga tete Matice in poleti 
sama med pisane cvetke, v izvedbi Miškinega 
gledališča.

UMETNIŠKI TALENTI SREDNJE EKONOMSKE 
ŠOLE MARIBOR SE PREDSTAVIJO
od 12. do 16. ure, Glavni trg

LEGO USTVARJALNICA 
od 15. do 18. ure, Glavni trg
Z Malimi ustvarjalci preizkušamo lego robote, iščemo 
izhod iz lego labirinta in se igramo z lego igračami. 

OPAZOVANJE SONCA, SENCE IN IZDELOVANJE 
SONČNIH UR 
od 15. do 18. ure, Glavni trg
z Astronomskim društvom ORION. 

SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA
od 16. do 18. ure, Glavni trg
Vabljeni v družbo glasbene šole KUD Coda, kjer se 
boste lahko prijeli za bobnarske palčke, zabrenkali na 
strune in se sprehodili po črno-belih tipkah. 

PETEK, 7. OKTOBER

Sponzorji: Aquasystems, Zavarovalnica Maribor, Večer, Snaga, Paloma, 
Vzajemna, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM.

TEDEN OTROKA® 
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI



Mobilni mladinski center LETEČI AVTOBUS 
Zveze prijateljev mladine Maribor pripravlja že 
10. natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti 
100 LJUDI 100 ČUDI. 

Ob okrogli obletnici projekta 
se bomo dotaknili holokavsta, 
najbolj žalostnega primera 
evropske zgodovine sovraštva 
do drugačnih. Prisluhnili 
bomo predavanju Borisa 
Krabonje, prof. zgodovine in 
si ogledati razstavo Judovski 
jeziki v Centru judovske 
kulturne dediščine Sinagoga 
Maribor.
 

Slogan proti nestrpnosti lahko do 4. novembra 
2016 oddaš:
- v Domu ustvarjalnosti mladih (Razlagova 16), 
vsak dan med 8. in 19. uro ali
- preko spletnega obrazca

Zaključna prireditev s projekcijo filma, posebnim 
gostom in podelitvijo nagrad avtorjem najboljših 
sloganov bo 16. novembra 2016 (mednarodni dan 
strpnosti), ob 17. uri, v 
Sinagogi Maribor. 

Info: 
www.zpm-mb.si, 
tadeja@zpm-mb.si, 
02 229 94 52, 
041 532 119

LETEČI AVTOBUS -
100 LJUDI 100 ČUDI 
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Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

https://goo.gl/forms/bhDcYEM8mRMb8L8P2
http://www.zpm-mb.si


delavnice 

LIKOVNE DELAVNICE: IGRA BARV IN SVETLOBE, 
2. – 4. 11. od 8.00 do 16.00

Tako kot je narava jeseni odeta v žive barve, bodo pisani in 
raznobarvni tudi naši likovni izdelki. Potrebujemo le še kapljico 
domišljije. 

SPROSTITVENE DELAVNICE: ČAROBNI OTROCI, 
3. – 4. 11., od 13.00 do15.00

Zabavne, igrive delavnice z veliko gibanja, masaže, dihalnih vaj in 
vizualizacij, ki bodo pripomogle k mirnemu in pozitivnemu počutju. Po 
delavnicah bomo znali biti bolj samozavestni, pogumni in sproščeni, čisto 
čarobni (Maja Škontra, Čarobni otroci Maribor).

JESENSKE POČITNICE - 
2. - 4. NOVEMBER 2016

                          Jesenske počitnice    12
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Tadeja Dobaj

LEGO DELAVNICA: 
ROBOPIONIRČEK 
5. 11., od 15.00 do18.00

Na urah LEGO ustvarjanja se bomo srečali z 
zanimivimi načrti, poučnimi nalogami, super 
idejami in ustvarili LEGO robote. Za otroke 
od 6 do 11 let. Prijave najkasneje do 3. 11., 
preko spletnega obrazca, prispevek: 18,00 eur 
(Mali ustvarjalci).

INFORMACIJE

Zaželene so prijave, obvezna pa je prijava (in 
doplačilo) za sredin izlet! 

Dodatne informacije: INFO-DUM 
(Razlagova 16, Maribor), telefon 02 229-94-
50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-
mb.si.  

http://www.maliustvarjalci.si/p/test.html


JESENSKE POČITNICE - 
2. - 4. NOVEMBER 2016

POTEPANJA - zbirno mesto v dum-u

SKOK V ZGODOVINO: SINAGOGA
3. 11., od 9.00 do12.00
V več kot 600 let stari nekdanji judovski molilnici si bomo 
ogledali razstavo in izvedeli zanimivosti o judovskih jezikih, 
na delavnici pa se seznanili s hebrejsko abecedo, ki je čisto 
drugačna od naše (Center judovske kulturne dediščine Sinagoga 
Maribor).

DOŽIVETJA V NARAVI: POHOD S PLANINCI
4. 11., od 9.00 do14.00
Planinski izlet na Pohorje bo nagrajen s 
čudovitim pogledom od zgoraj in dobrim 
počutjem, planinci pa nam bodo razkrili 
tudi nekaj planinskih trikov in iger 
(Planinsko društvo Maribor Matica).

JESENSKE POČITNICE - 
27. - 30. OKTOBER 2014
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Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

JESENSKI SREDIN IZLET

PISAN SVET VODNIH DOŽIVETIJ
2. november, od 8.00 do 16.00, zbirno mesto v 
DUM-u oktober, 

Divja reka z brzicami, vodno-zračni ležalniki, 
gejzirji, slapovi, vodne in zračne masaže, protitočno 
plavanje, plavalne steze, vodni tokovi, žvrkljajoče 
kopeli … Vodnih atrakcij v Termah 3000 kar ne 
zmanjka (Terme 3000). 
Potrebna je predhodna 
prijava, plačilo (20,00 eur) 
je potrebno nakazati na 
TRR račun ZPM Maribor 
SI56 0451 5000 0405 095, 
sklic 507-2016, najkasneje 
do 28. 10., do 14. ure! 



Novičko je pripravila
Urša Žiger

V okviru projekta OMOGOČIMO SANJE! bomo med 
jesenskimi počitnicami pripravili 

TEMATSKA TABORA ZA NADARJENE UČENCE 

termin:  2. – 5. 11. 2016: 
- NOVINARSKI TABOR, vodja tabora bo Katarina 
Šulek, novinarka (za učence 5. - 9. razreda)

- LOGIKA ZA MLAJŠE, vodja tabora bo Katja Skubic, 
dipl. matematike in računalništva (za učence 5. - 7. 
razreda)
KRAJ: 
V DOMU VIRC POREČ, HRVAŠKA
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 35–40 udeležencev 

Na naši spletni strani bodo objavljene prijavnice in 
vse ostale informacije. Prijave zbiramo do zapolnitve 
prostih mest. Udeleženci lahko imajo udeležbo tudi 
subvencionirano, v skladu z regresno lestvico. 

Dnevi na taboru bodo kreativni, ustvarjalni, v 
ospredju bo tema izbranega tabora. dodatno bomo 
dneve popestrili z različnimi aktivnostmi na prostem 
(sprehodi, izleti, morje, …). 

VEČ INFORMACIJ: 
na spletni strani ZPM 
Maribor ali - 02/229-
69-15 oz. ursa@zpm-
mb.si.

            OMOGOČIMO SANJE   14

TABOR ZA NADARJENE - 
JESENSKE POČITNICE

Novičko je pripravila
Urša Žiger

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


DELAVNICA KALIGRAFIJE

Naša zunanja sodelavka Natalija Resnik 
Gavez pripravlja tečaj kaligrafije ali 
lepopisja, ki se bo pričel 2. novembra ob 17. 
uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor. 

Delavnica kaligrafije, bodo potekale štiri zaporedne srede, 2., 9., 16. in 
23. novembra,  med 17.00 in 20.00. Tema tokratnih delavnice bo pisava 
»italika«.

Prijavite se lahko preko e-naslova natalija.resnik.gavez@amis.net ali telefona 
041 705-252. Več podrobnosti na www.ustvarjalnost.si.

                                  Napovedujemo    15
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU

www.ustvarjalnost.si


Da  civilna družba  v Mariboru dobro sodeluje, dokazujeta tudi  dve 
mariborski zvezi. Na Športni zvezi Maribor so že julija razmišljali, 
kako ob organizaciji mestne športne prireditve pomagati mladim, 
potrebnim pomoči in spodbud. Odločili so se, namesto štartnine, bi 
tekači prispevali prostovoljni prispevek v dober namen. Povabili so 
nas (Zvezo prijateljev mladine Maribor) naj predlagamo, komu in 
kako pomagati. Predlagali smo projekt Omogočimo sanje, športniki 
so ga z  navdušenjem sprejeli. Dogovorjeno – storjeno.
Prijave na tek, prevzem številk in ostale formalnosti pred tekom, so 
se izvajale 9. septembra, sam tek pa 10. septembra. Prostovoljci ZPM 
Maribor, kateri sicer sodelujejo v projektu Omogočimo sanje, so ob 
stojnicah, kjer so se tekači prijavljali na tek, postavili pujsa, hranilnik, 
za prostovoljne prispevke. Ta se je lepo polnil. 1000 tekačev je izbralo  
tek na 5 ali 10 kilometrski progi. V pujsu pa se je nabralo 1909,38 
evrov.
Zmagovalci s(m)o po našem mnenju vsi. Športna zveza Maribor, ki 
je tek imenitno organizirala, tekači, kateri so se spopadali s progo 
in mladi, ki se bodo s skupno donacijo tekačev v sklad Omogočimo 
sanje lahko udeležili enega od taborov za nadarjene. Čestitke vsem. 

Posebej pa čestitke in zahvala Športni zvezi Maribor.

ZGODILO SE JE -
MARIBORSKI TEK

                                        Zgodilo se je    16
Novičko je pripravil

Božo Raušl



PAMETNA MOBILNOST ZA 
GOSPODARSKO USPEŠNOST

je bil slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti.

Naše ustvarjalne delavnice, ki so bile vezane na 
vsebine kot so trajnostni razvoj, varčevanje z energijo, 
recikliranje, okolju prijazne potovalne navade … so 
potekale na Trgu Leona Štuklja, od 19. do 22. 9. Več 
utrinkov pa na naši FB strani.

ZGODILO SE JE 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

                                        Zgodilo se je    17
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

https://www.facebook.com/541873805875111/photos/?tab=album&album_id=1166977026698116


SREČANJE PROSTOVOLJCEV IN PRIJATELJEV 
ZPM MARIBOR V VIRC POREČ 

Na Zvezi prijateljev mladine Maribor smo 
ob zaključku poletnih počitnic v VIRC Poreč 
povabili naše prostovoljce, ki imajo največ zaslug, 
da smo obsežen projekt »Počitnice s prijatelji 
2016« uspešno izvedli in da so se imeli otroci in 
mladostniki na letovanjih ter v ostalih počitniških 
programih tako lepo.

Dvo-dnevno srečanje prostovoljcev v VIRC-u ali 
sedma izmena (kot temu raje rečemo) je odlično 
uspela. 

Na poti do morja 
smo se ustavili v 
Škocjanskem zatoku, 
naravnem rezervatu, 
kjer smo opazovali 
ptice in druge živali. 
V VIRC-u nas je 
čakalo slastno kosilo, 
popoldne smo uživali 

na ladji in videli delfine, da o sončnem zahodu niti 
ne govorimo. 

Zvečer smo tekmovali v smešnih igrah in se družili 
skoraj do jutra. Zjutraj pa zgodaj vstali in se naučili 
nekaj tehnik sproščanja na delavnici Čarobni 
otroci. Morje je bilo tako toplo, da smo se večkrat 
namočili, zadnjič še tik pred odhodom domov …

Drage prostovoljke in prostovoljci, verjamemo, da 
ste uživali in še enkrat HVALA, da ste polepšali 
počitnice kar več kot 2000 otrokom!

                                        Zgodilo se je    18
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj



PODPIRAJO NAS



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, Marina 
Škrubej 

Oblikovanje: Miha Sledič in 
Urša Žiger

ŠE NEKAJ SEPTEMBRSKIH UTRINKOV

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

