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ZAVEZANI PRAVICAM VSEH OTROK

Ogorčeni in zaskrbljeni samo zaradi  ravnanja »neznancev«, ki skušajo  
z nasiljem in ustrahovanjem kaznovati ravnatelja in vodstvo Osnovne 
šole Martina Konšaka Maribor zgolj zato, ker so medse sprejeli begunske 
otroke iz Sirije. 

Mariborčani smo že večkrat dokazali, da nestrpnosti do otrok ne 
prenašamo in tudi tokrat je tako. Otroci v tem mestu doživljajo vso našo 
skrb in zaščito ne glede na narodnost, vero, socialni položaj staršev 
ali katerokoli okoliščino, ki opredeljuje njihovo življenje. V odnosu do 
beguncev, zlasti otrok, smo se že izkazali in zagotovo se vedno tudi 
bomo.

Ne samo zato, ker nas zavezuje Konvencija o otrokovih pravicah, čisto 
po človeško ne moremo razumeti ljudi, ki otrokom odrekajo eno od 
njihovih temeljnih pravic, pravico do izobraževanja. 

V Zvezi prijateljev mladine tako v Mariboru kot drugod po Sloveniji smo in bomo, kolikor je le v naši  
moči, zagotavljali vsem otrokom v našem okolju enake možnosti za njihovo življenje in razvoj, zato tudi s 
vso odločnostjo podpiramo Osnovno šolo Martina Konšaka Maribor in vodstvo šole ter se pridružujemo 
večini staršev otrok  te šole, ki obsojajo navedeno nasilje. Podpiramo njihovo ravnanje in se obvezujemo, 
da bomo tudi sami, kot Zveza prijateljev mladine, prostovoljci in posamezniki, pripomogli, da bodo tudi 
begunski otroci deležni vsega, kar omogočamo našim otrokom.

Zveza prijateljev mladine Maribor
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ROJSTNI DAN S PRIJATELJI

V začetku leta vas želimo spomniti, da lahko v Domu 
ustvarjalnosti mladih praznujete tudi enega najpo-
membnejših dni v letu, svoj rojstni dan. 

Naši animatorji poskrbijo, da je druženje igrivo, zabav-
no in ustvarjalno, polno dogodivščin in veselih trenut-
kov. 

Vse potrebne informacije najde-
te na naši spletni strani. Lahko pa 
nas obiščete tudi v naši informa-
cijski pisarni INFO DUM, Raz-
lagova 16, vsak delovnik, med 9. 
in 15. uro ali pokličete na tel. št. 
02 229 94 50 in 040 433 511 ali 
pišete na e-naslov 

info.dum@zpm-mb.si.

DOM USTVARJALNOSTI MLADIH

USTVARJALNE 
DELAVNICE

Naše redne tedenske delavnice v Domu 
ustvarjalnosti mladih bodo ponovno 

odprte od 1. 2. 2017 dalje, 
med 15. in 19. uro, vsak delovni dan, 

od ponedeljka do petka.

http://zpm-mb.si/programi/rojstni-dan-s-prijatelji/


Med zimskimi počitnicami bomo pripravili štiri 4-dnevne 
tematske tabore, s katerimi želimo razvijati logično 
mišljenje in kreativno pisanje. 

TEMATSKI TABORI ZA NADARJENE 
UČENCE MED ZIMSKIMI POČITNICAMI

ZA KOGA:  za učence,  ki izkazujejo izjemne potenciale, 
motivacijo in interes na izbranem področju in  imajo 
identifikacijo o nadarjenosti. 
KDAJ:
1. termin: 20. 2. – 23. 2. 2017 
2. termin: 27. 2. – 2. 3. 2017
KAJ:
LOGIKA (7. - 9. razred)in KREATIVNO PISANJE 
(5. - 9. razred) - udeleženec se lahko v enem terminu 
udeleži le enega vsebinskega tabora.

KJE:
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU

KAJ BOMO POČELI: 
Na taborih bomo razvijali logično mišljenje oziroma 
kreativno pisanje, dneve pa še dodatno popestrili 
z različnimi aktivnostmi (nočni potep, sankanje in 
»pležuhanje«, zabavni večerni program…). 

INFO: 
Prijavnice in ostala obvestila 
so na voljo na naši spletni 
strani. Za informacije smo 
dosegljivi na 02/229-69-15 
ali 
ursa@zpm-mb.si. 

OMOGOČIMO SANJE - 
TABORI ZA NADARJENE 

Novičko je pripravila
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POVABILO NA POHORJE IN 
V POREČ

Tudi v letu 2017 vas prijazno vabimo 
v naša počitniška centra 

na Pohorje (Dom Miloša Zidanška – več tukaj) 

in v Poreč (VIRC Poreč – več tukaj). 

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

Na Domu Miloša Zidanška so še prosti termini v zimskem 
obdobju v januarju in marcu ter več prostih terminov od 
aprila do avgusta. Več pa na naši spletni strani.

Novičko je pripravila
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http://www.zpm-mb.si/?id=151
http://zpm-mb.si/programi/dom-milosa-zidanska-dmz-na-pohorju/
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http://www.zpm-mb.si/


Prihod dedka Mraza

V soboto, 10. decembra, smo se 
zbrali pod Pohorjem in težko 
pričakovali dedka Mraza. Najprej 
nas je začaral in razgibal Čarovnik 
Grega, nato so se po zasneženem 
pobočju izrisale praznične podobe 
… in končno se je po pohorskem 
pobočju ob svečanih zvokih na 

k o č i j i 
s pravljičnim spremstvom med 
otroke spustil dedek Mraz. Skupaj 
smo zapeli dedkovo najljubšo 
pesem »Siva kučma«, nato pa 
se je odpravil v mesto in vse do 
konca decembra obiskoval otroke 
v mestnih soseskah, vrtcih in 
šolah.  

ZGODILO SE JE - 
VESELI DECEMBER

Sprevodi dedka Mraza

Gozdne živalce, 
snežinke in palčki 
so med 13. in 22. 
decembrom dedka 
Mraza spremljali 
na njegovi poti s 
kočijo po mestnih 
soseskah. 

Pričakali smo ga s predstavo Zimska pravljica, 
ki so jo pripravili in odigrali mladi iz Mladinske 
gledališke skupine Avis. 

Seveda je dedek Mraz dovolj zgodaj pripotoval 
iz svojega pohorskega bivališča v dolino, da se je 
srečal tudi z otroki v vrtcih in šolah.  

Novičko je pripravila
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Slovo dedka Mraza

Vedno pride tudi dan slovesa. Dedek Mraz se je v četrtek, 29. decembra še 
zadnjič popeljal po mestnih ulicah in se poslovil na Trgu Leona Štuklja. 

V slovo nam je podaril predstavo Prav posebno darilo Gledališča 
Pravljičarna, ki smo si jo ogledali v pravljičnem Vilinskem mestu, nato 
pa nas je še zadnjič nagovoril na velikem odru na Trgu Leona Štuklja. 
Otroški pevski zbor OŠ Bojana Ilicha Maribor mu je zapel nekaj veselih 
zimskih in prazničnih pesmic, vsi skupaj pa smo pritegnili tisti najbolj 
znani dedkovi pesmi. 

V slovo so mu pomahali tudi mali bolniki v mariborski bolnišnici, na poti 
domov v svoje domovanje na Pohorju, pa je obiskal in obdaril še otroke, 
ki so zadnje dneve leta uživali na novoletnem taboru na Domu Miloša 
Zidanška na Pohorju.

ZGODILO SE JE - 
VESELI DECEMBER

Avtor fotografij Domen Ulbl

Novičko je pripravila
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VESELI DECEMBER - 
NOVOLETNE POČITNICE 

Od 27. do 30. decembra je bilo živahno na počitniškem 
ustvarjalnem druženju v Domu ustvarjalnosti mladih. 

Naša likovna ustvarjalna tema so tokrat bili snežaki, sicer pa je 
bilo na voljo še mnogo drugih dejavnosti. Igrali smo ping-pong, 
se povzpeli na Piramido in drsali, kvačkali in šivali, izvajali 
eksperimente, se sproščali na sprostitvenih delavnicah, plesali 
ter pisali pesmi in poslušali pravljice. 

Vmes smo pripravili tudi srečanje za otroke, spremljevalce 
dedka Mraza, ZPM Maribor pa se jim je za njihovo sodelovanje 
zahvalila z darilom, ki so ga dobili od – koga drugega kot – 
dedka Mraza. 

Avtor fotografij Domen Ulbl



V okviru dobrodelnih akcij Zveze prijateljev 
mladine Maribor smo od 27. do 30. decembra 2016 
na Domu Miloša Zidanška na Pohorju organizirali 
Novoletni tabor za otroke iz socialno ogroženih 
družin. Skupaj se ga je udeležilo 38 otrok iz Maribora 
in sosednjih občin, starih med 6 in 15 let, skupino pa 
je spremljala ekipa 5 prostovoljcev ZPM Maribor. 

Razpoloženje na Domu Miloša Zidanška je bilo veselo 
in razigrano, štirje počitniški dnevi so kar prehitro 
minili. Otroci so uživali v različnih dejavnostih, ki 
so jih pripravili in vodili naši prostovoljci, presenetil 
jih je celo sneg. Glavni namen tabora je bil kvalitetno 
preživljanje prostega časa in prijetno počitniško 
druženje, kar jim je tudi v celoti uspelo.

Vsak dan se je veliko dogajalo, otroci pa si bodo še 
posebej zapomnili celodnevni izlet, ki jim ga je v 
sodelovanju z Agencijo Novelus podarilo podjetje 

DPD. Že ob 7.30 so se odpeljal proti Ljubljani, 
kjer so jih najprej zelo prijazno sprejeli in pogostili 

na Depoju podjetja 
DPD ter jim na 
kratko predstavili 
svoje delo. Nato so 
si privoščili kopanje 
v Vodnem parku 
Atlantis, se zagotovo 
kaj novega naučili v 
Hiši eksperimentov, 

se povzpeli na Ljubljanski grad in uživali v vožnji z 
Ladjico po Ljubljanici. Za konec so se še sprehodili 
po prazničnem mestu in se v večernih urah prijetno 
utrujeni vrnili na Pohorje.
Na Pohorju pa so med drugim pisali pisma dedku 

Mrazu, pekli praznične piškote, se spustili po ziplinu 
in se sprehodili do Bellevue-ja. Zadnji dan pa jih je 
obisk še dedek Mraz, tako da so z lepim in prijetnim 

Novičko je pripravila
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dogodkom ter veliko darili zaključil 
tabor. 

Na ZPM Maribor smo zelo veseli, da 
imamo takšno podporo donatorjev, zunanjih 
sodelavcev in prijateljev in zelo cenimo vsak 
prispevek, ki je namenjen za lepše otroštvo 
tistih, ki jim starši zaradi številnih razlogov 
in stisk ne morejo zagotoviti brezskrbnih in 

lepih počitnic, 
še posebej v 
p r a z n i č n i h 
dneh.

Z njihovo pomočjo smo 38 otrokom iz družin, 
kjer je socialo stanje zelo slabo in starši otrokom 
komaj zagotovijo najnujnejše stvari, s prijetnimi 
dogodki in dejavnostmi resnično polepšali in 
popestrili novoletne počitnice. Veselje otrok je bilo 
nepopisno, smeh in iskrice v očeh pa so največja 
zahvala donatorjem in organizatorjem. 

Poleg donatorjem Zveze prijateljev mladine, 
se za pomoč pri izvedbi programa, za darila in 
kritje stroškov ter pomoč pri izvedbi izleta, še 
posebej zahvaljujemo: podjetju DPD, Agenciji 
NOVELUS, prevozniku ARRIVA TRANSPORT 
ŠTAJERSKA d.d., študentom Univerze v Mariboru 
– ŠTUDENTSKEMU SVETU UM, Teniškemu 
klubu Branik Maribor, nakupovalnemu središču 
EUROPARK Maribor, Vodnemu mestu Atlantis 
in Rečnemu transportu d.o.o., saj so s svojim 
prispevkom zagotovili pester počitniški program in 
dodatno veselje, ko je otroke obiskal dedek Mraz.

Novičko je pripravila
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 Donatorji in podporniki Novoletnega tabora 
na DMZ Pohorje 2016:

DPD d.o.o.
Agencija NOVELUS, d.o.o.,

ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU 
ARRIVA TRANSPORT ŠTAJERSKA D.D.

TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR
EUROPARK MARIBOR

VODNO MESTO ATLANTIS
REČNI TRANSPORT D.O.O.

JOŽE VRHNJAK
ROBERT PEČNIK, ALEKSANDER TOMAŽ, ANJA 

MOLNAR, BARBARA BEBER, SANDRA KOS, 
URBAN NEDELJKO

in vsi ostali, ki ste s svojim prispevkom pripomogli k 
uspešni organizaciji in izvedbi tabora.

Novičko je pripravila
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PODPIRAJO NAS



KOLOFON

Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza 
prijateljev mladine Maribor.

Glasilo izhaja vsak prvi 
ponedeljek v mesecu.

Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavki v tej številki:
Tadeja Dobaj, Marina 
Škrubej 

Oblikovanje: Urša Žiger in 
Miha Sledič

ŠE NEKAJ DECEMBRSKIH UTRINKOV
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