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SVET V KATEREM 
ŽELIM ŽIVETI

Družili smo se na Glavnem trgu, 
na Pohorju in še kje ... in ker slike 
povedo več, sledi nekaj utrinkov z 

mariborskega dogajanja.
Več pa na naši spletni strani. 

ZGODILO SE JE 

TEDEN OTROKA (1. - 7. 10. 2016)
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http://zpm-mb.si/galerije/teden-otroka-2016-2/


Prva prireditev v sklopu Tedna otroka je bila 
letos Vesela pohorska sobota, ki se je zgodila 1. 
oktobra na Domu Miloša Zidanška.

Na prijetno druženje so bili vabljeni otroci in 
mladostniki ter prostovoljci, ki so se v času 
poletnih počitnic udeležili naših 
programov v Poreču, na Pohorju, v 
Marburgu ali v Mariboru na Letečem 
avtobusu, soseskah in delavnicah 
v DUM-u ali sredinih in tematskih 
izletih, prav tako pa tudi njihovi 
starši in prijatelji, naši donatorji in 
sponzorji ter ostali prijatelji ZPM 
Maribor. 

Za živahno vzdušje so poskrbeli člani mlade 
glasbene skupine Meter Ograje in naši 
prostovoljci. 

Ob poti na njihov nastop v Juršince, pa so se 
na Pohorju ustavili tudi člani ene najboljših 
slovenskih glasbenih skupin MI2.

Otroci so iskali in našli skrit Milekov zaklad, 
ustvarjali na delavnicah, plesali, plezali po 

plezalni steni, klovn pa je delil srečo 
pri srečelovu. 

Poskrbljeno je bilo tudi za malico, 
saj je kuhar po receptu našega 
škrata pripravil posebni pohorski 
enolončnici, razvajali pa so nas še s 
pečenimi jabolki in kostanji. 

Hvala vsem nastopajočim, 
donatorjem, sponzorjem, prostovoljcem, 
prijateljem in zaposlenim ZPM Maribor!

ZGODILO SE JE 

VESELA POHORSKA SOBOTA
ZGODILO SE JE 

TEDEN OTROKA (1. - 7. 10. 2016)
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Prve počitnice v šolskem letu so bile 
še kako dobrodošle za kratek oddih od 
šolskih obveznosti, kar pa ne pomeni, da 
niso bile aktivne in ustvarjalne. 

V Domu ustvarjalnosti mladih je bil 
zadnji teden v oktobru zeloooo živahen. 

Na likovnih delavnicah smo se igrali 
z barvo in svetlobo, se sproščali na 
delavnicah Čarobnih otrok, urili 
možgane na lego delavnici, na digitalni 
delavnici pa preverili kaj vse zmore naš 
mobilni telefon. 

                                          Zgodilo se je   6
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

ZGODILO SE JE 

JESENSKE POČITNICE



Planinski izlet na Urban je bil nagrajen 
s čudovitim pogledom od zgoraj in 
dobrim počutjem, planinci pa so nam 
razkrili tudi nekaj planinskih trikov in 
iger. 

V sinagogi smo se seznanili s hebrejsko 
abecedo - alefbet-om, ki je čisto 
drugačen od naše. 

Kaj vse smo doživeli med počitnicami, 
pa razkrivajo fotografije. Še več 
utrinkov najdete tukaj.
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Tadeja Dobaj

ZGODILO SE JE 

JESENSKE POČITNICE

http://zpm-mb.si/galerije/jesenske-pocitnice-2016/


V času jesenskih počitnic (od srede do sobote) smo v domu VIRC, v 
Poreču, v okviru projekta Omogočimo sanje! izvedli tabora za nadarjene 
učence LOGIKA za mlajše (5. -7 razred) in NOVINARSKI TABOR (7.-
9. razred). 

Za vsebinski del sta poskrbeli vodji; Katja Skubic za logiko in Katarina 
Šulek za novinarski tabor, v ekipi spremljevalcev pa so bili še 4 prostovoljci 
(Lucia Klasinc, Matej Miklavčič, Nika Jazbec in Peter Zrinski). Tabora se 
je udeležilo 44 učencev iz različnih osnovnih šol. 

Na taboru so bili mladi kreativni in ustvarjalni, poleg vsebinskih delavnic 
ni manjkalo zabavnih iger, športnih aktivnosti, lova za skritim zakladom, 
večere so si popestrili s filmi in seveda obveznim diskom. 

Mladi so na taboru uživali, kaj vse so pravzaprav počeli, pa si lahko 
preberete v časopisu ODBIT(O), ki so ga pripravili na novinarskem 
taboru. Najdete ga tukaj. 

Nove tabore pripravljamo v času zimskih počitnic (februar 2016) 
Podroben pregled taborov v šolskem letu 2016/2017 bomo objavili na 
naši spletni strani. 
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Urša Žiger

ZGODILO SE JE 
TABOR ZA NADARJENE

Še več fotografij najdete tukaj. 

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/11/<010C>asopis-ODBITO.pdf
http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/11/<010C>asopis-ODBITO.pdf
http://zpm-mb.si/programi/omogocimo-sanje/
http://zpm-mb.si/galerije/tabor-os-jesen-16/


Deseti natečaj za najboljši slogan proti 
nestrpnosti »100 LJUDI 100 ČUDI«, je tokrat 
potekal na temo “Judje so (l)judje”. 
Večji del projekta smo izpeljali oktobra, ko je 230 
mladih imelo priložnost prisluhniti pretresljivemu 
predavanju o holokavstu prof. Borisa Krabonje 
in si ogledati razstavo Judovski jeziki v Centru 
judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. 
Do 4. novembra pa smo zbirali slogane proti 
nestrpnosti in letos jih je prispelo 295.

Ob Mednarodnem 
dnevu strpnosti, 16. 
novembra,  smo v 
Sinagogi v Mariboru 
pripravili zaključno 
prireditev, kjer smo 
razglasili nagrajence 
natečaja. 

Ožji izbor smo naredili na ZPM, najboljših pet pa je 
izbrala Sinagoga Maribor. Zmagovalne misli:
1. mesto: Življenje ni pest, je odprta roka, ki čaka, 
da se poda drugemu. Maša Petrič, Nika Goričan
2. mesto: Ne sovraži tistega česar ne razumeš. 
Jelena Majkić
3. mesto: Vse kar je potrebno, da zlobnim uspe je, 
da dobri ne naredijo ničesar. Mitja Košnik

Mladim avtorjem je 
nagrade (eno-dnevni izlet 
na Dunaj in dvo-dnevni 
izlet na Poljsko) izročil 
podpredsednik Judovske 
skupnosti v Sloveniji, 
gospod dr. Igor Vojtic. 

Vsi nagrajenci so dijaki in dijakinje Srednje ekonomske 
šole, ki jim seveda čestitamo! 
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Tadeja Dobaj

ZGODILO SE JE 

LETEČI AVTOBUS



Tudi letos vas v času 
veselega decembra 
vabimo na Dom 
Miloša Zidanška, 
kjer za skupine 
organiziramo 
srečanja ob 
zaključku leta in 
praznovanje novega 
leta.

Na Pohorje vas vabimo že v času prednovoletnih 
zabav in drugih dogodkov ob zaključku leta, 
kjer se boste poveselili in sprostili s sodelavci, 
poslovnimi partnerji ali prijatelji. Organizirate 
lahko enodnevne ali več-dnevne dogodke z 
možnostjo polpenziona ali polnega penziona. 

V času novoletnih 
praznikov pa se lahko 
odločite za več-dnevne 
pakete ali samo za 
silvestrovanje 31. 
decembra. 

Sporočite nam vaše želje 
in na osnovi tega vam bomo pripravili ponudbo 
in se potrudili, da se boste pri nas imeli res lepo. 
Dom bo obratoval, če bo prijavljenih najmanj 
25 oseb, v nasprotnem primeru si pridržujemo 
pravico do odpovedi rezervacij.

Za več informacij pokličite v Referat za letovanja 
na tel. št. 02 229-69-14 ali pišite po e-pošti na 
referatzpm@zpm-mb.si. 
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Marina Škrubej

POVABILO NA DOM 
MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU



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 in Marina 
Škrubej 

Oblikovanje: Miha Sledič in 
Urša Žiger

ŠE NEKAJ UTRINKOV . . .
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