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JU HU, POČITNICE SO TU!! 

Za dobra dva meseca bomo pozabili na šolske obveznosti 
in besedo »šola« izbrisali iz našega besednjaka. Prepustili 
se bomo uživanju, sproščenemu ustvarjanju in zanimivim 
potepanjem, druženju s prijatelji ...

Pripravili smo pester program v Mariboru. Osem 
celodnevnih sredinih izletov, triintrideset tematskih izletov 
ter vrsto ustvarjalnih delavnic za mlajše in starejše v Domu 
ustvarjalnosti mladih.

Prav tako bo veselo na letovanjih. Konec junija bo na morje odpotovala prva skupina otrok in še pet-
krat bo po šest polnih avtobusov krenilo v VIRC Poreč. Tudi Dom Miloša Zidanška ne bo sameval, prva 
skupina se bo dvignila na vrh Pohorja že v začetku julija, kmalu za tem pa bo na potovanje po Evropi 
krenila še skupina mladih, ki se želi izpopolniti v znanju nemščine in spoznati nove prijatelje iz tujine 
...

Kar nekaj mladih pa bo med počitnicami na drugačen način spoznavalo in poglabljalo angleščino oz 
naravoslovne vsebine na taborih za nadarjene učence, ki jih pripravljamo v Poreču, na Pohorju in v 
Marburgu. 

Ob zaključku počitnic bo pestro na Dogodku v skate parku, odkrivali bomo naše mesto na tekmovanju 
Maribor, moje mesto in se pomerili v »resnih« igrah na Neresni olimpijadi na Trgu Leona Štuklja. 
A do konca počitnic je še daleč …
           Lepe počitnice vam želimo in se vidimo!

http://www.zpm-mb.si/index.php?id=76
http://www.zpm-mb.si/?id=31
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5. JULIJ, 8.00: 
ŽIVALI RAZLIČNIH SVETOV

V Slovenskih Konjicah nas čakajo vznemirljiva 
doživetja na divjem zahodu, kmečkem dvorišču 
in tropskem otoku, pa tudi v japonskem vrtu, 
jami strahov in avstralski pokrajini. Toliko 
različnih svetov in še več različnih živali. Malica 
iz nahrbtnika! Plačilo 20,00 €.

12. JULIJ, 8.00:
EDINSTVEN NARAVNI BAZEN

V biološkem bazenu v Radljah ob Dravi, 
prvem in edinem te vrste v Sloveniji, za čistočo 
in kakovost vode skrbijo naravni organizmi. 
Vodni užitki tako niso samo zabavni, temveč 
tudi zdravi. Malica ter kopalke in brisača iz 
nahrbtnika! Plačilo 20,00 €.

19. JULIJ, 8.00: 
UČILNICA V NARAVI

Zemljanka, naravni wc, krmišče divjih 
živali, zeleno igrišče, peskovnik, hotel 
za žuželke, dom za pikapolonice, mlaka 
z vodnimi živalmi, zeliščne grede … Na 
učnem poligonu Dole bomo izvedeli, kako je 
v naravi vse povezano. Malica iz nahrbtnika! 
Plačilo 20,00 €. 

26. JULIJ, 8.00:
WAKEPARK DOOPLEK

Na eni strani dupleške gramoznice se bomo 
preizkusili v vejkanju (bordanju na vodi), 
na drugi pa v ribolovu z Ribiško družino 
Maribor. Malica ter kopalke in brisača iz 
nahrbtnika! Plačilo 20,00 €.

Prijave zbira INFO-DUM telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, info.dum@zpm-mb.si), kjer dobite tudi ostale 
informacije. Plačilo je potrebno nakazati na TRR račun ZPM Maribor 

SI56 0451 5000 0405 095, sklic 507-2017, najkasneje dan pred izletom do 12. ure!                         Počitnice s prijatelji    4
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2. AVGUST, 8.00: 
VELENJSKO JEZERO

Vožnja s pletno, supanje, plezanje 
po napihljivih napravah in seveda 
kopanje – na Velenjskem jezeru nam 
res ne bo dolgčas. Malica ter kopalke 
in brisača iz nahrbtnika! Plačilo 
20,00 €. 

9. AVGUST, 8.00: 
DAN NA ZIDANŠKU

Z gondolo se bomo povzpeli na 
Pohorje in jo mahnili do Doma Miloša 
Zidanška, kjer bomo prebudili svoje 
čute in se povzpeli na vrh plezalne 
stene. Za malico bo poskrbel škrat 
Milek. Plačilo 15,00 €. 

Prijave zbira INFO-DUM telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, info.dum@zpm-mb.si), kjer dobite tudi ostale 
informacije. Plačilo je potrebno nakazati na TRR račun ZPM Maribor 

SI56 0451 5000 0405 095, sklic 507-2017, najkasneje dan pred izletom do 12. ure!                         Počitnice s prijatelji    5

16. AVGUST, 8.00: 
KMETJE ZA EN DAN

Po opravljenem delu na njivi, vrtu in 
hlevu na eko kmetiji Pri Baronu, se bo 
prilegla eko malica, slastna gibanica 
in počitek na seniku, za kmečki golf 
pa bo tudi še čas. Plačilo 20,00 €.

23. AVGUST, 8.00: 
PUSTOLOVSKI PARK

V krošnjah grajskih dreves v Vurberku 
nas čakajo vse mogoče plezalne 
naprave, preizkusili pa se bomo tudi 
v streljanju na jezne vurberške kure, 
lovljenju ribic in urili ravnotežje s 
hojo po vrvi. Malica iz nahrbtnika! 
Plačilo 18,00 €.

SREDINI IZLETI - JULIJ



- 3. julij, 9.00: PTICE NA DRAVI 
Spoznali bomo ponirke, sive gosi, grbce, race mlakarice, 
postovke, črne liske, rečne galebe in vodomce (Janja 
Hozner, biologinja).

- 10. julij, 9.00: SPREHOD S KUŽKI
Osamljeni kužki, ki v zavetišču za zapuščene živali čakajo 
na prijaznega lastnika, bodo veseli naše družbe (Zavetišče 
za živali Maribor, Društvo za zaščito živali Maribor).

- 17. julij, 9.00: ZDRAVNIK ZA ŽIVALI
Naša muca kašlja in kiha, kuža pa si je zlomil sprednjo 
desno tačko. Še dobro, da je tu dr. Kebrič, ki ju bo 
pozdravil (Veterinarska bolnica Maribor).

- 24. julij, 9.00: KRAŠKI OVČAR
Kraški ovčar je brihten pes čuvaj in lastnik se mora vedno 
truditi, da je korak pred njim, saj zna s svojo samosvojo 
pametjo zelo presenetiti (Društvo Kraških ovčarjev 
Slovenije).

- 31. julij, 9.00: ŽIVALI V TLEH
V tleh prebiva nešteto majhnih talnih živali. Skupaj jih 

bomo poiskali, pobližje spoznali in izvedeli, zakaj so 
koristne (Janja Hozner, biologinja).

- 7. avgust, 9.00: SPREHOD S KUŽKI
Osamljeni kužki, ki v zavetišču za zapuščene živali čakajo 
na prijaznega lastnika, bodo veseli naše družbe (Zavetišče 
za živali Maribor, Društvo za zaščito živali Maribor).

- 14. avgust, 9.00: KOKOŠJI POGLED NA SVET
S prijazno in zvedavo kokoško Gabrijelo gremo na 
potep po Mestnem parku (Zavod za zaščito rejnih živali 
KOKI).

- 21. avgust, 8.00: URNO NA KONJIČA 
Na konjiča vranega, dobro osedlanega. Še prej pa izvemo 
vse o potrebah in navadah teh plemenitih živalih (Zavod 
Antona Martina Slomška).

- 28. avgust, 9.00: PSI REŠEVALCI
Izvedeli bomo, v kakšno šolo mora hoditi pes, da postane 
poklicni reševalec in kako rešuje življenja (Društvo za 
reševalne pse REPS Maribor).

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje dan pred odhodom do 16. ure. Izleti so brezplačni.                         Počitnice s prijatelji    6
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- 4. julij, 9.00:  BALINANJE
Balinanje je priljubljena 
družabna igra, a tudi resna 
športna disciplina (Balinarsko 
društvo Angel Besednjak, Dnevni 
center TOTI DCA Maribor). 

- 11. julij, 9.00: ODBOJKA NA 
MIVKI
Bose noge, igralno polje iz mivke, mreža in žoga, to je 
odbojka na mivki. Spoznajmo pravila, naučimo se servirati 
in tekma se lahko začne (Športni center Fontana).

- 18. julij, 9.00: FITNES NA PROSTEM
Ni nam treba v fitnes studio, veliko bolj zabavno je 
preizkušati fitnes naprave kar na prostem (Študentski 
domovi Maribor). 

- 25. julij, 9.00: FRIZBI
Preprost rekvizit, s katerim se razgibaš in uživaš hkrati. 
Če ti tek, skok, ulov in podaja niso tuji, bo to tudi zate 
prava stvar (Športno društvo Ultimate Frisbee Maribor).

- 1. avgust, 9.00: AIKIDO
Borilna veščina, katere smisel je, da postaneš dober 
človek, da spoznaš sebe skozi veščino in zato napreduješ 
v svojih sposobnostih (Center Samurai).

- 8. avgust, 9.00: TRENING Z VIJOLIČASTIMI
Kako poteka trening mariborskih nogometašev? 
Pridružimo se jim in se preizkusimo na lastne noge! 
(Nogometni klub Maribor)

- 22. avgust, 9.00: GIMNASTIKA
Preval, skok na mali in veliki prožni ponjavi, skok v 
globino, hoja po gredi, stoja na lopaticah, glavi in rokah 
ter premet na stran (ŠD Center Maribor).

- 29. avgust, 9.00: VRAGOLIJE NA KOLESU
Najprej čez drn in strn po BMX-progi, nato pa ogled 
vratolomnih skokov najpogumnejših kolesarjev. Če 
prideš s svojim kolesom, pridi ob 10.00 na BMX-progo 
na Kardeljevi ulici (BSX Racing Team in Den Devils).

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje dan pred odhodom do 16. ure. Izleti so brezplačni.                         Počitnice s prijatelji    7
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- 6. julij, 9.00: Druženje z ljudmi s posebnimi potrebami: 
POLŽEVA POT - Preživeli bomo ustvarjalno dopoldne 
s prav posebnimi ljudmi, ki jim v ročnih spretnostih ni 
para (Varstveno-delovni center Polž).

- 13. julij, 9.00: Druženje s slepimi in 
slabovidnimi: KO VIDIŠ DRUGAČE - Kako 
vidijo slepi in slabovidni? S pomočjo posebnih 
pripomočkov lahko berejo, prepoznavajo 
barve in celo igrajo pikado. Zavezanih oči, 
poskusimo še mi! (Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih).

- 20. julij, 9.00: Druženje s starostniki: IGRE 
ZA VSE GENERACIJE - Tako kot mi se 
tudi naši dedki in babice radi igrajo. Kaj bo odločilno pri 
igranju družabnih iger – hitri prsti mladih ali premišljene 
poteze starejših? (Dom Danice Vogrinec Maribor).

- 27. julij, 8.30: Druženje z brezdomci: URICA 
NAVDIHA - Patricija vsak teden poskrbi za igre in 
smeh ljudi, ki nimajo doma. Pridružimo se jim še mi! 
(Zavetišče za brezdomce).

TEMATSKI 

IZLETI
VSAK ČETRTEK - 

ČAS ZA DRUŽENJE Z . . .

- 3. avgust, 9.00: Druženje z umetnostjo: GOSPOD 
STRAUB - Pred več kot 250-imi leti je v Mariboru živel 
slavni kipar Jožef Straub, skozi svoje umetnine pa je med 
nami še danes (Pokrajinski muzej Maribor).

- 10. avgust, 9.00: Druženje z glasboljubci: 
VINILNE PLOŠČE - Izdelali si bomo 
gramofon, vrezali svoje glasove na vinilno 
ploščo in se čudili, kako je to sploh mogoče 
(Mladinski kulturni center – Kulturni inkubator). 

- 17. avgust, 9.00: Druženje na RTV Maribor: 
V STUDIU - Pokukali bomo v radijski in 
televizijski studio, spoznali delo napovedovalcev 

in tehnikov ter se sami preizkusili v napovedovanju 
(RTV Maribor).  

- 24. avgust, 9.00: Druženje s preteklostjo: KABINET 
ČUDES - Soba, polna neznanih in skrivnostnih 
predmetov, nas bo zapeljala v čase naših dedkov in 
babic in še dlje v preteklost (Muzej narodne osvoboditve 
Maribor).

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje dan pred odhodom do 16. ure. Izleti so brezplačni.                         Počitnice s prijatelji    8
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TEMATSKI 

IZLETI
VSAK ČETRTEK - 

ČAS ZA DRUŽENJE Z . . .
- 7. in 14. julij, 9.00: ZELENI RAJ Z BAZENOM
Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (Športni objekti Maribor) 

- 21. julij, 9.00: ČEZ HUDIČEVE SKALE 
Pri nastanku skal pri Kamnici je imel hudič kremplje 
vmes, na kmetiji pa pridne roke, ki skrbijo za celo vrsto 
domačih živali (Planinsko društvo Matica Maribor, 
Turistična kmetija Hlebič).

- 28. julij, 11.00: NAJBOLJ KUL IGRIŠČE
Doživljajsko igrišče je res nekaj posebnega, saj ga 
soustvarjajo prav tisti, ki jim je namenjeno – otroci 
(Center za pomoč mladim Maribor).

- 4. avgust, 9.00: TOJZLOV VRH
Z gozdom poraščen hrib na vzhodnem delu Kozjaka 
skriva naravne zaklade, ki jih bomo odkrivali na gozdni 
učni poti (Društvo mladih kreativcev Slovenije, Planinski 
dom »Obrtnik«).

- 11. avgust, 9.00: ZELENI OTOK Z BAZENOM
Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (Športni objekti Maribor).

- 18. avgust, 9.00: GOZD, POLN GOB
Po gozdu v vseh letnih časih raste polno gob, tudi take, 
za katere smo presenečeni, da so sploh gobe (Gobarsko 
društvo Lisička).

- 25. avgust, 9.00: ZELENI OTOK Z BAZENOM
Raziščimo otok in spoznajmo njegove rastlinske in 
živalske prebivalce, nato pa skok v vodo in spust po 
toboganu. Kopalke in brisača! (Športni objekti Maribor).

Zbirno mesto za izlete je INFO-DUM
(Razlagova 16, 2000 Maribor, telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si). 

Predhodna prijava je potrebna, najkasneje dan pred odhodom do 16. ure. Izleti so brezplačni.                         Počitnice s prijatelji    9

TEMATSKI 

IZLETI
VSAK PETEK - 

DOŽIVETJA V NARAVI

info.dum@zpm-mb.si


USTVARJALNE  DELAVNICE

EKO DELAVNICE V MESTNEM PARKU 
(FESTIVAL LENT - ART KAMP),

od 23. junija do 1. julija, vsak dan, 
od 10.00 do 13.00 in od 16.00 do 20.00

Ustvarjamo iz naravnih in odpadnih materialov, sadimo rastline 
v okrasne lončke, klepetamo z živalcami in prebujamo čute v 
senzoričnem parku. Najdeš nas v kotičku »Naravoljubje«.

POLETNA ŠOLA FOTOGRAFIJE

od 26. do 30. junija 

Zgodovina fotografije, elementarne tehnike fotografiranja, 
praktične vaje na terenu – dokumentarna, portretna, akcijska, 
nočna in koncertna fotografija. Za mlade od 12. do 18. leta. Več 
in prijave na spletni strani Fotogalerije Stolp, kotizacija: 10,00 € 
(mentor Branimir Ritonja, Fotoklub Maribor).

                        Počitnice s prijatelji    10

USTVARJANJE IN DRUŽENJE 
V DUM-u

od 3. julija do 31. avgusta, 
od ponedeljka do petka, 

od 8.00 do 16.00 

Različne ustvarjalne vsebine za vse 
starostne skupine. Ustvarjamo iz 
vseh mogočih materialov, izdelujemo, 
lepimo, sestavljamo, rišemo, slikamo, 
barvamo, vmes pa tudi migamo, se 
igramo, beremo, klepetamo … in se 
družimo na tematskih delavnicah.

TEMATSKE  DELAVNICE

http://www.festival-lent.si/program/prizorisce/
http://www.fotoklub-maribor.com/


USTVARJALNE  DELAVNICE

                        Počitnice s prijatelji    10

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    11

TEMATSKE  DELAVNICE

DELAVNICE »SKRITO« na temo 
DRUŽINA: KRI NI VODA 

od 10. do 14. julija, ob 9.00

Kakšna je bila družina nekoč in danes, kaj 
pomenijo posamezni sorodstveni izrazi in 
kako izdelaš svoje družinsko drevo (Filozofska 
fakulteta UM).

 
PLES JE MOJE ŽIVLJENJE

od 12. do 14. julija, ob 11.00
od 7. do 9. AVGUSTA, ob 11.00

Z vajo do osnovnih izraznih prvin plesa, nato 
pa z gibkim telesom in malo domišljije razviješ 
svoj posebni stil gibanja v ritmih izbrane glasbe 
(mentorica Andrea Birmanac).

 
MIGAM, DA SE RAZGIBAM

od 3. do 7. julija, ob 13.00

Telovadba, ples, dihalne vaje … Vsak dan kaj 
migalno novega, da telo bo fit, um vesel in 
misli zbrane (mentorica Maša Dobrina).

 
ZNAKOVNI JEZIK in PRSTNA 

ABECEDA

od 10. do 14. julija, ob 11.00
od 7. do 11. AVGUSTA, ob 11.00

Kako se lahko pogovarjaš z gluhimi in 
naglušnimi? Uporabljaš roke, obrazno mimiko 
in gibanje telesa, s prsti pa poveš, kako ti je ime 
(mentorica Tadeja Kokol).

TEMATSKE  DELAVNICE



TEMATSKE  DELAVNICE

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    12

TEMATSKE  DELAVNICE

 
DELAVNICE »SKRITO« na temo 
IMENA: KAJ POMENI MOJE IME?

od 24. do 28. julija, ob 9.00

Kdaj so se uveljavila imena, kako so nastali 
priimki, katera so najbolj pogosta, nenavadna 
in modna imena, pa še kakšno šalo iz priimkov 
bomo slišali (Filozofska fakulteta UM).

 
GLINA JE ZABAVA FINA

od 17. do 21. julija, ob 10.00
od 14. do 18. AVGUSTA, ob 10.00

Glina je naravni material, ki nam daje 
neskončne možnosti ustvarjanja in veliko 
zabave ob gnetenju in oblikovanju (mentorica 
Metka Studen, likovna pedagoginja).

 POTOPIS: OTROK NA 
POTOVANJU

20. julij, ob 13.00

Z vsemi čuti se prepusti slikam s poti z dojenčico 
po Vietnamu in Tajski ter s štiriletnico po 
Mavriciju, Novi Zelandiji in Fidžiju (mama in 
popotnica Patricija Škoberne).

TEMATSKE  DELAVNICE

ROBOPIONIRČEK (6-11 let) in 
ROBOMOJSTER (12-16 let)

11. julij in 8. avgust, ob 9.00

Srečali se bomo z zanimivimi načrti, 
poučnimi nalogami, super idejami in ustvarili 
LEGO robote. Za otroke od 6 do 11 let – 
Robopionirček in 12 do 16 let – Robomojster. 
Več in prijave na spletni strani Mali ustvarjalci, 
prispevek: 15,00 € (Mali ustvarjalci). 

www.maliustvarjalci.si


TEMATSKE  DELAVNICE TEMATSKE  DELAVNICE
 

GLASBENI INŠTRUMENTI V ŽIVO

od 24. julija do 4. avgusta, ob 13.00

V mali glasbeni šoli bomo udarjali bo bobnih, 
brenkali po kitarskih strunah in se s prsti 
sprehajali po črno-belih tipkah. (mentor Tomi 
Erceg , Kulturno-umetniško društvo CODA).

 
NARAVNA KOZMETIKA: 

BALZAM ZA USTNICE

25. julij, ob 10.00

Zakaj bi kupovali balzam za ustnice, če pa 
smo eko frajerji in si ga lahko izdelamo 
sami (mentorica Katja Petre, Lizzy naravna 
kozmetika).

TEMATSKE  DELAVNICE
 

DELAVNICE »SKRITO« na temo 
CVETJE: BODIMO V CVETJU

od 31. julija do 4. avgusta, ob 9.00

Kaj o cvetlici pove njeno ime, katera cvetlica 
je »roža mogota«, spoznali bomo pregovore 
o cvetlicah in si pripravili zeliščno-cvetlični 
napitek (Filozofska fakulteta UM).

 
JAPONSKO MEČEVANJE

31. julija in 1. avgusta, ob 10.00

Pravilno vihteti samurajski meč katano ni 
samo spretnost, temveč tudi prava umetnost 
(mentor Denis Podaj, Društvo mladih kreativcev 
Slovenije).

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    13



TEMATSKE  DELAVNICE TEMATSKE  DELAVNICE

BRIDŽ – TELOVADBA ZA 
MOŽGANE 

14., 16., 17., 21., 23., in 24. avgusta, ob 10.00

Genialni miselni šport s kartami, ki ne dovoli, 
da možgani zaspijo in spodbuja sodelovanje in 
prijateljstvo (mentorica Milica Marin, Štajerski 
bridge klub).

 
DELAVNICE »SKRITO« na temo 

PREHRANA: IZ TE MOKE BO KRUH 

od 7. do 11. avgusta, ob 9.00

Kaj so nekoč jedli Gorenjci in Prekmurci, kaj 
se skriva za mislijo »mlečna kaša je otroška 
paša«, slišali bomo pregovore o prehrani in 
ukazali: »Lonček, kuhaj!« (Filozofska fakulteta 
UM).

 
IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠE  

od 7. do 11. avgusta, ob 9.00

Najprej se bomo ogrevali z različnimi igrami, 
nato urili tehnike improvizacije, na koncu 
pa nastopili v predstavi za vrstnike in starše 
(mentorici Jasmina Čuješ in Mojca Pibernik, 
Banda Ferdamana).

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    13

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    14

 
DELAVNICE »SKRITO« na temo 

ŽIVALI: HOV, MIJAV, ČIV, MU 

od 14. do 18. avgusta, ob 9.00

Kako se oglašajo živali v slovenskem in tujem 
jeziku, zakaj je lisica tatinska in mravlja pridna, 
zakaj komu rečemo konj ali goska, zapeli bomo 
še kakšno »živalsko« in spregovorili o svojih 
najljubših živalih (Filozofska fakulteta UM).

TEMATSKE  DELAVNICE



TEMATSKE  DELAVNICE

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    14

TEMATSKE  DELAVNICE

 
POČITNIŠKE INFORMACIJE:

- informacijska pisarna INFO-DUM v Domu 
ustvarjalnosti mladih (DUM) Maribor, 
Razlagova 16, od ponedeljka do petka, med 8. 
in 16. uro;
- tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511, 
041 532 119; 
- e-naslov info.dum@zpm-mb.si.   

 
ČAROBNI OTROCI 

22. in 23. avgusta, ob 13.00

Zabavne igrive delavnice z veliko gibanja, 
masaže, dihalnih vaj … Po delavnicah bomo 
bolj samozavestni, pogumni in sproščeni, čisto 
čarobni (mentorica Maja Škontra, Čarobni 
otroci Maribor).

 
NARAVNA KOZMETIKA: MILA 

29. avgust, ob 10.00

Spoznali bomo različne tehnike izdelovanja 
dišečih naravnih mil, s tehniko vlivanja pa si 
bomo eno tudi izdelali (mentorica Katja Petre, 
Lizzy naravna kozmetika).

Udeležba na delavnicah je brezplačna (razen LEGO delavnice) in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    15

info.dum@zpm-mb.si


ZAKLJUČEK POČITNIC
 

MARIBOR, MOJE MESTO 

SREDA, 30. avgust, ob 9.00, 

Odkrivali bomo skrite kotičke mesta in morda 
našli zaklad, ki ga je pred več kot 500 leti pod 
mestnim obzidjem zakopal turški sultan. 

 
NERESNA OLIMPIJADA IN 

LEKOV ŽIVŽAV 

ČETRTEK, 31. avgust, ob 9.00,

Na Trgu svobode se bomo pomerili v zeloooo 
resnih olimpijskih disciplinah in se zabavali na 
Lekovem živžavu s Čarovnikom Grego. 

Udeležba na delavnicah je brezplačna in na lastno odgovornost. 
Delavnice niso namenjene varstvu otrok.                         Počitnice s prijatelji    16



LETEČI AVTOBUS

                        Počitnice s prijatelji    17

DOGODEK V SKATE PARKU  

25. avgust, 16.00 – 20.00
Skate park pri OŠ Leona Štuklja

Nekaj sprejev, malo glasbe, veliko spretnosti 
in še več energije, tekmovalni duh bo še 
potreben in tekmovanje v spretnostni vožnji 

s skiroji in skateboardi se lahko prične. 

KAMOR POLETI, SLEDI PUSTI  

od 3. do 7. avgusta, 17.00 – 20.00, 
Urbano »plavo« igrišče na Teznem

od 21. do 25. avgusta, 17.00 – 20.00, 
Skate park pri OŠ Leona Štuklja

Druženje ob Letečem avtobusu je gibalno, 
družabno in zabavno, za klepet je vedno čas, pa 

tudi novega prijatelja lahko spoznaš. 



  

Zbiranje prijav za letovanje še poteka. Trenutno so 
na razpolago mesta le še v 2. izmeni na Pohorju in 
za letovanje v Marburgu z izletom v Berlin, kamor 
mlade vabimo na zanimivo popotovanje z učenjem 
nemščine MARBURG 2017, kjer so na voljo še 
prosta mesta.  

Obveščamo vas, da so regresna sredstva, s katerimi 
Mestna občina Maribor (MOM) subvencionira 
letovanja otrok in mladine pri ZPM Maribor, v 
tem trenutku v celoti porabljena. V kolikor se 
bodo rezervirana občinska sredstva morebiti 
sprostila (na račun odjave že prijavljenih otrok na 
letovanje ali pridobljenega drugega sofinancerja 
– npr. sofinanciranje ZZZS na osnovi potrjenega 
zdravstvenega predloga), bomo pri ZPM Maribor 
ravnali kot je zapisano v nadaljevanju.

Staršem, ki bodo svoje otroke še prijavili v 
letovanje in bi imeli možnost uveljavljati pravico 
do subvencioniranja s strani MOM, bomo v 
primeru morebitne sprostitve rezerviranih sredstev 
naknadno obračunali subvencionirano letovanje. 

Za uveljavljanje možnosti/pravice velja vrstni red 
po datumu prispele prijave in obvezno priložena 
ustrezna dokazila (kopija odločbe otroškega 
dodatka). Prijav z neustreznimi dokazili žal ne 
moremo in ne bomo obravnavali za subvencionirano 
letovanje.

Prijava na letovanje je sicer še možna v primerih, 
ko so starši samoplačniki - torej stroške letovanja 
v celoti (lahko tudi na obroke do konca leta 2017) 
poravnajo sami.

Pred odhodom izmene je obvezen sestanek otrok 
in staršev s pedagoškim vodstvom izmene in 
vzgojitelji. Termini sestankov bodo objavljeni na 
naši spletni strani. 

Več informacij najdete na naši spletni strani, kjer 
sproti objavljamo tudi informacije o zasedenosti 
izmen in ostale podrobnosti v zvezi z letovanji.

                        Počitnice s prijatelji    18

LETOVANJA 2017

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/letovanje-v-marburgu-z-izletom-v-berlin/
http://zpm-mb.si/
http://zpm-mb.si
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/izmene-in-prijave-na-letovanja-2015/


Počitnice se približujejo in da bi mladim popestrili 
počitniške dni, pripravljamo TEMATSKE TABORE 
ZA NADARJENE UČENCE, ki jih na Zvezi prijateljev 
mladine Maribor pripravljamo v okviru projekta 
»Omogočimo sanje«. Za radovedne in ustvarjalne smo 
pripravili štiri vsebinsko različne tabore. 

Tabori so odlična priložnost, da preživite počitnice na 
drugačen način. Poleg vsebine tabora, bo poskrbljeno 
tudi za obilo počitniške zabave (kopanje, ogledi, sprehodi, 
zabavna druženja in še veliko več). Vabimo vas, da se nam 
pridružite na drugačnih počitnicah. 

Kot vedno doslej, so tabori lahko subvencionirani, 
poskrbljeno bo tudi za prevoz. O vsem vas bomo podrobneje 
obvestili po prejemu prijave. 

NAPOVEDUJEMO POLETI - 
TABORI ZA NADARJENE

TEMATSKI TABORI, KI JIH PRIPRAVLJAMO in 
KJER JE ŠE MOGOČA PRIJAVA:

1. termin: 26. 6. – 29. 6. 2017, DMZ POHORJE: 
KEMIJSKI TABOR - PISAN SVET (8. - 9. razred)

1. termin: 26. 6. – 29. 6. 2017, DMZ POHORJE: 
NARAVOSLOVNI TABOR (5. - 7. razred)

2. termin: 29. 6. – 4. 7. 2017, VIRC POREČ: 
KREATIVNA ANGLEŠČINA (5. - 9. razred)

2. termin: 29. 6. – 4. 7. 2017, VIRC POREČ: 
KREATIVNA FRANCOŠČINA (5. - 9. razred)

3. termin: 4. – 13. 8. 2017, MARBURG: 
NEMŠČINA (od 12. - 16. let)

NAPOVEDUJEMO POLETI - 
TABORI ZA NADARJENE
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Na naši spletni strani so objavljene prijavnice in vse 
ostale informacije. Prijave zbiramo do zapolnitve 
prostih mest. 

Udeleženci lahko imajo udeležbo na taboru tudi 
subvencionirano, v skladu z regresno lestvico.

Dnevi na taborih bodo kreativni in ustvarjalni, 
seveda bo v ospredju tema izbranega tabora. 
Dodatno pa bomo dneve popestrili z različnimi 
aktivnostmi na prostem (morje, sprehodi, izleti).

VEČ INFORMACIJ: Urša Žiger 02/229-69-15 
oz. ursa@zpm-mb.si.

NAPOVEDUJEMO POLETI - 
TABORI ZA NADARJENE
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http://zpm-mb.si/novice-dogodki/poletni-tabori-za-nadarjene-ucence/


POČITNIŠKE INFORMACIJE

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE

PRVI OBISK
Ob prvem obisku se s podpisom »Izjave za starše/
skrbnike« seznanite s potekom počitniških 
dejavnosti, navodili, priporočili ter nam zaupate 
kontaktne podatke. Ob vseh nadaljnjih prijavah 
sporočite le ime in priimek otroka.

PRIJAVE
- na tematske izlete se prijavite najkasneje dan pred 
izletom do 16. ure. Izleti so brezplačni, zbirno mesto 
je v pritličju DUM-a;

- na sredine izlete se prijavite najkasneje dan pred 
izletom do 12. ure in izvedete plačilo na TRR račun 
ZPM Maribor SI56 0451 5000 0405 095, namen: 
datum izleta in ime otroka, referenca: SI00 507-2017. 
Zbirno mesto je v pritličju DUM-a, mesto povratka 
je avtobusna postaja na Trgu generala Maistra (za 
Mestnim gradom);

- na tematske delavnice se prijavite najkasneje dan 
pred pričetkom delavnice do 16. ure. Vse delavnice 
razen Lego delavnic so brezplačne. 

Za sproščeno uživanje na izletih sta športna obleka 
in obutev nujni, otroci naj imajo s seboj tudi navadno 
vodo in zdravo malico. 
Pridružujemo si pravico do spremembe programa 
v primeru neustreznih vremenskih razmer ali 
premajhnega števila udeležencev. 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
DUM Maribor (Razlagova 16) – pisarna INFO-DUM: od 
ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro
Tel. št.: 02 229 94 50, 040 433 511, 041 532 119
E-pošta: info.dum@zpm-mb.si.   

Hvala vsem, ki nam pomagate pri izvedbi počitniškega 
programa in tako omogočate otrokom in mladostnikom 
brezskrbno, ustvarjalno in zabavno preživljanje 
počitniških dni s prijatelji.
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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

Sodelavki v tej številki:
Tadeja Dobaj in Marina 
Škrubej

Fotografije v tej številki:
arhiv ZPM Maribor

Oblikovanje: Urša Žiger in 
Miha Sledič

ŠE NEKAJ POČITNIŠKIH UTRINKOV LANSKEGA POLETJA  . . .

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

