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Sreča je srečati prave ljudi,
ki pustijo v tebi dobre sledi.
                                   (Tone Pavček)

Naj bo v letu 2018 dovolj sreče in volje,
da bi soustvarjali takšne trenutke,

ki se jih boste ob letu 
z veseljem spominjali.

SREČNO  2018! 

 Zveza Prijateljev Mladine Maribor



MLADI ZA NAPREDEK 
MARIBORA 2018

17. novembra so bile zaključene prijave 
letošnjih nalog v programu Mladi za 
napredek Maribora 2018. Da bi se avtorji 
čim bolje pripravili na oddajo nalog, 
izvajamo predavanja za pripravo nalog. 
Na predavanju predstavimo pripravo 
pisnega dela naloge,  del predavanja 
je namenjen tudi poglavju o družbeni 
odgovornosti. 

Predavanja izvaja koordinatorica programa 
na posameznih šolah. Šolski koordinatorji 
imajo še do 22. 12. 2017 čas, da šole 
prijavijo za izvedbo predavanj. 

NAPOVEDUJEMO 
V DECEMBRU

USTVARJALNE DELAVNICE 
»DARILA IZ SRCA«

bodo potekale od 11. do 22. decembra, 
med 15. in 19. uro, 

v Domu ustvarjalnosti mladih. 

Le kdo se ne razveseli
 novoletnega darila?! 

Najbolj dragoceno in srčno je tisto, ki 
ga izdelamo in ovijemo sami.

VESELI DECEMBER - 
PRIHOD DEDKA MRAZA

                               Napovedujemo   4
Novičko je pripravila

Urša Žiger



NAPOVEDUJEMO 
V DECEMBRU

V soboto, 9. decembra, je na Snežni 
stadion pod Pohorjem prišel 

DEDEK MRAZ.

Pesem o dedku Mrazu je predramila 
pravljična bitja s Pohorja. 

Ugasnile so luči in na temnem pobočju 
je zagorela drobna, drobna lučka, ki 
se je spuščala vse nižje in vse bližje, 

zaslišali smo znan napev in že prišel je 
med nas, stari dobri dedek Mraz. 

VESELI DECEMBER - 
PRIHOD DEDKA MRAZA

VESELI DECEMBER - 
SPREVODI DEDKA MRAZA

                  VESELI DECEMBER   5
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj



Dedek Mraz s svojo praznično okrašeno 
kočijo s pravljičnim spremstvom potuje po 
mestnih soseskah in se ustavi povsod tam, 

kjer ga čakajo otroci …
 

otroci ga pričakujejo še 
na dveh obiskih:

 - v torek, 19. decembra, ob 17.00 pri OŠ 
Gustava Šiliha in ob 17. 15 pri vrtcu Jadvige 
Golež – enota Ob gozdu in 
- v sredo, 20. decembra, ob 17.15 v občini 
Miklavž na Dravskem polju, s postanki v 
Dravskem dvoru, Dobrovcah, Skokah in pri 
OŠ v Miklavžu. Natančen program in plan poti za posamezen 

dan, najdete na naši spletni strani.

VESELI DECEMBER - 
PRIHOD DEDKA MRAZA

VESELI DECEMBER - 
SPREVODI DEDKA MRAZA

VESELI DECEMBER - 
SLOVO DEDKA MRAZA

                  VESELI DECEMBER   6
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/veseli-december-2017-dedek-mraz/


Dedek Mraz se bo nazadnje popeljal po 
svetlečih mestnih ulicah in se ustavil v 
pravljičnem Vilinskem mestu, kjer bosta 
nagajivi Rudi in palček Božo otroke 
nasmejala, da se bo slišalo na vrh Pohorja.
 
Predstavo »Rudi in praznične kremšnite« 

si bomo ogledali v Vetrinjskem dvoru, po 
prihodu dedka Mraza pa se bomo skupaj z 
njim sprehodili do velikega odra na Trgu 
Leona Štuklja, kjer mu bo v slovo zapel 
Otroški pevski zbor OŠ Franceta Prešerna.

VESELI DECEMBER - 
SPREVODI DEDKA MRAZA

VESELI DECEMBER - 
SLOVO DEDKA MRAZA

                  VESELI DECEMBER   7
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

29. december, ob 17.00 VETRINJSKI DVOR 
(Vilinsko mesto) in 

ob 17.45 TRG LEONA ŠTUKLJA (veliki oder) 

NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u 
27. - 29. 12. 2017



Delavnica kvačkanja in šivanja: 
UNI-KATno, toplo, modno

od 27. do 29. decembra, od 10.00 do 13.00 

Topla kapa, trak, šal ali pa morda unikaten modni dodatek za 
najdaljšo noč v letu. Vse to si lahko izdelaš na delavnici vedno 

unikatne Mihelce (Mihelca Šuper, Uni-kat).

Glasbena delavnica: 
Zaigrajmo novoletno vižo!

od 27. do 29. decembra, od 10.00 do 13.00 

Izdelajmo inštrumente, izberimo novoletno vižo ter ubrano 
zaigrajmo in zapojmo (Andrej Alien Partljič, KUD Coda).

VESELI DECEMBER - 
SLOVO DEDKA MRAZA

NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u 
27. - 29. 12. 2017

LIKOVNE 
DELAVNICE: 

Čarobni svet 
snežink

od 27. do 29. decembra, 
od 8.00 do 16.00 

Vsaka snežinka je čarobna 
in neponovljiva, ko pa 

dodaš še malo domišljije 
in imaš na voljo različne 
materiale, bo svet naših 

snežink še veliko bolj 
čaroben. 

NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u 
27. - 29. 12. 2017

                  VESELI DECEMBER   8
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

Vse delavnice so brezplačne, potrebna je predhodna prijava.
Informacije in prijave: 02 229 94 52, 041 532 119, 

info.dum@zpm-mb.si. 



NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u 
27. - 29. 12. 2017

Literarna delavnica: 
Želje za novo leto

27. december, od 12.00 do 13.30

Bliža se konec leta, ko smo polni zamisli in želja za prihodnje 
leto. V verzih jih lahko napišeš tudi ti! Za otroke od 7. leta dalje. 

(Andrea Birmanac)

Domača kozmetika: 
Mila in balzami za ustnice
28. in 29. decembra, od 13.00 do 14.00

Novoletni prazniki so polni dišečih vonjav in tudi naši izdelki 
domače kozmetike bodo dišali po cimetu, sivki, medu …  

(Katra Petre, Lizzy naravna kozmetika).

NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u 
27. - 29. 12. 2017

Na obisku v 
Vilinskem mestu

27. december, 
od 9.30 do 12.00, 

zbirno mesto v DUM-u

V prazničnem decembru 
sredi mesta zaživi 

pravljično Vilinsko 
mesto, kjer čarobnost in 
ustvarjalnost ne pozna 

meja.

                  VESELI DECEMBER   9
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

Vse delavnice so brezplačne, potrebna je predhodna prijava.
Informacije in prijave: 02 229 94 52, 041 532 119, 

info.dum@zpm-mb.si. 



Ste vedeli, da lahko vaše sanje pomagajo uresničiti sanje nekoga 
drugega? Za vsake vaše zapisane sanje in želje bosta namreč Studio 
Moderna v sodelovanju z Mercatorjem prispevala 1 € v dobrodelne 
namene. 

Del teh sredstev bo prejel tudi program Zveze prijateljev mladine 
Maribor - Omogočimo sanje!. Zveza prijateljev mladine Maribor bo 
z zbranimi sredstvi organizirala tabor za nadarjene učence in tako 
omogočila sanje mladim. 

KAKO? ČISTO ENOSTAVNO JE.

Na spletni strani ujemitesanje.si zapišite vaše sanje, želje, hrepenenja. Za vsak vaš zapis bosta 
Studio Moderna in Mercator prispevala 1€ v skupni dobrodelni sklad.

ZAUPAJTE NAM SVOJE SANJE IN TAKO POMAGAJTE URESNIČITI SANJE NADARJENIM 
MLADIM UČENCEM.

Akcija bo predvidoma trajala do 18. februarja 2018. Več o akciji na naši spletni strani. 

UJEMITE SANJE IN PRISPEVAJTE 
V DOBRODELNE NAMENE

            OMOGOČIMO SANJE   10
Novičko je pripravila

Urša Žiger

DOBRODELNI PROJEKT - 
SNEŽNE KEPE SREČE

http://ujemitesanje.si/
http://www.zpm-mb.si


            OMOGOČIMO SANJE   10
Novičko je pripravila

Urša Žiger

S skupno dobrodelno akcijo Snežne kepe sreče, bodo partnerji 
projekta Henkel in Mercator, osrečili številne otroke iz vse 
Slovenije. 

Zveza prijateljev mladine Slovenije bo z zbranimi sredstvi za 
otroke iz socialno ogroženih družin, organizirala nepozabne 
zimske počitnice. Dobrodelna akcija Snežne kepe sreče, bo trajala 
vse do januarja prihodnje leto. 

V akcijo so vključeni vsi kupci proizvodov Persil, Silan in Somat, 
ki bodo nakup opravili na katerem koli Mercatorjevem prodajnem mestu po vsej Sloveniji. 

Zbrana sredstva akcije Snežne kepe sreče, bodo v celoti predana Zvezi prijateljev mladine Slovenije, 
ki bo otrokom omogočila uživanje v trenutkih, ki jih prinese sankanje, izdelovanje snežakov, 
snežnih angelov in norčavo kepanje – vse kar sive zimske dni, v očeh otrok, spremeni v nepozaben 
letni čas, poln veselja in radosti. Po zaključku akcije bo Zveza prijateljev mladine Slovenije otroke, 
katerim starši ne morejo privoščiti zimskih radosti, odpeljala na nepozabno zimovanje. 

DOBRODELNI PROJEKT - 
SNEŽNE KEPE SREČE

            SNEŽNE KEPE SREČE   11
Novičko je pripravila

Urša Žiger

MEDNARODNI DAN 
PROSTOVOLJECV



            SNEŽNE KEPE SREČE   11
Novičko je pripravila

Urša Žiger

December zaznamujeta Veseli december in Mednarodni dan 
prostovoljcev, ki ga praznujemo 5. decembra.  Oba sta pomembna 
tudi za Zvezo prijateljev mladine Maribor. 

Pri ZPM Maribor smo izjemno veseli, da sta bili dve naši predstavnici 
svečano izpostavljeni na dveh izborih. 

Majdi Struc, predsednici DPM Maribor in dolgoletni predsednici ZPM 
Maribor, je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije gospod 
Mitja Brvar, v družbi 14 prostovoljk in prostovoljcev iz cele Slovenije,  
kot najzaslužnejši prostovoljki v letu 2017, podelil plaketo Državnega 
sveta. 

Tadeja Dobaj, koordinatorica dejavnosti pri ZPM Maribor, je bila še 
s tremi imenitnimi humanitarkami nominirana za naj nevladnico/
humanitarko Štajerske, izbor ki ga pripravlja časnik Večer. 

Obema, Majdi in Tadeji, gredo naše čestitke.

MEDNARODNI DAN 
PROSTOVOLJECV

                 PROSTOVOLJSTVO   12
Novičko je pripravil

Božo Raušl

  Majda Struc in Mitja Brvar
foto: državni svet

Tadeja Dobaj

http://www.ds-rs.si/?q=novice/podelitev-plaket-drzavnega-sveta-najzasluznejsim-prostovoljkam-prostovoljcem


         Teden otroka 2009    3

Društvo prijateljev mladine Maribor se ukvarja s humanitarno dejavnostjo in pozna veliko otrok, 
ki bi bili veseli vaše pomoči, saj imajo veliko želja, ki jim jih starši žal ne morejo izpolniti, pa čeprav 
je to le ''sendvič s poliko'', kot je nekoč deklica napisala v pismu dedku Mrazu.

Prihodki, s katerimi pri DPM Maribor pomagamo izpolnjevati želje otrokom in njihovim staršem, 
so večinoma donacije in prostovoljni prispevki. Manjši, čeprav nič manj pomemben del prihodka, 
pa so tudi donacije od dohodnine. Ker je do zaključka leta 2017 še čas, da izkoristimo svoje pravice 
in del dohodnine namenimo tistemu, ki je po našem mnenju do tega upravičen, bi vas želeli 
spomniti, da je tudi  DPM Maribor že od leta 2007 na seznamu upravičencev, katerim lahko davčni 
zavezanci namenimo do 0,5% svoje dohodnine. 
Prilagamo povezavo do naše spletne strani, kjer si lahko pripravite in natisnete obrazec (ki ga je 
potrebno do zaključka leta oddati na pristojnem davčnem uradu) in vas vabimo, da tudi  na ta 
način pomagate izpolnjevati skromne želje otrok!

ISKRENA HVALA VSEM, ki ste se klicu na pomoč že odzvali in tistim, ki boste to še storili.  

Člani Društva prijateljev mladine Maribor vam želimo, da bi bil praznični december prijeten, 
prav tako naj bo leto 2018 srečno in lepo za vse! 

Novičke je pripravila
Tadeja Dobaj

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 
MARIBOR

                        ISKRICE V OČEH  13
Novičko je pripravila

Jožica Dobaj

http://zpm-mb.si/humanitarnost/dohodnina/


PODPIRAJO NAS



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, Božo Raušl in 
Jožica Dobaj

Oblikovanje: Urša Žiger  in 
Miha Sledič

ŠE NEKAJ UTRINKOV . . .
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