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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 najdete 
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 

potekajo vsak dan 
med 15. in 19. uro, vsak delovni dan, 

od ponedeljka do petka.

CUNJAMI - 
IZMENJEVALNICA OBLAČIL

http://zpm-mb.si/programi/rojstni-dan-s-prijatelji/
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CUNJAMI – IZMENJAJ SI 
OBLEKO!

Ste se naveličali svojih cunj, čeprav so še lepa in mo-
dna? Hkrati pa ste se naveličali trgovskih zvijač, ki 
vam želijo iz žepa iztisniti čim več denarja, ne glede 
na to, kako slabo so plačani in v kakšnih razmerah 
živijo delavci, ki oblačila izdelujejo? Vsak dan bolj 
razmišljate o tem, kako dolgo bo planet Zemlja še 
trpel zapravljive in brezvestne Zemljane na svoji 
obli?

KER SI EKO – IZMENJAJ SI OBLEKO!
Zato vas vabimo na PRVI CUNJAMI, ki bo 30. 
januarja, med 17. in 19. uro, v Dom ustvarjalnosti 
mladih Maribor, Razlagova 16. 

Na izmenjavo lahko vsak prinese do 10 čistih in 
lepo ohranjenih kosov oblačil ali modnih dodat-
kov, primernih sezoni, v zameno pa si lahko izbere-
jo stvari, ki so jih prinesli njihovi vrstniki. 

CUNJAMI - 
IZMENJEVALNICA OBLAČIL

Gre za projekt, ki so ga lani začeli razvijati mladi v 
okviru dejavnosti Mladinskega centra DUM. 

Z njim želimo mlade spodbuditi k razmišljanju o 
negativnem vplivu tekstilne industrije na okolje 
in na naše zdravje. Oblačila postajajo vedno večji 
problem našega okolja. 

In še posebnost prvega CUNJAMIJA: Ker se z ve-
likimi koraki bliža norčavi čas bo del CUNJAMIJA 
namenjen tudi  izmenjavi pustnih kostumov, tako, 
da vabljeni tudi vsi, ki bi se radi našemili, pa ste se 
starih kostumov že naveličali.

Cunjami bo zajel Dom ustvarjalnosti mladih Ma-
ribor še 27. februarja, 27. marca, 24. aprila in 27. 
maja,  nato pa spet od septembra dalje.

Podrobneje o izmenjevalnici oblačil pa tukaj.

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/cunjami-bodi-eko-izmenjaj-si-obleko/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/cunjami-bodi-eko-izmenjaj-si-obleko/


Med zimskimi počitnicami bomo pripravili dva 4-dnevna 
tematska tabora, s katerimi želimo razvijati logično 
mišljenje in kreativno ustvarjanje. 

TEMATSKA TABORA 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:
26. 2. – 1. 3. 2018
KAJ:
LOGIKA - za učence od 7. do 9. razreda in 
GLEDALIŠČE (Z domišljijo v svet) za učence od 5. 
do 9. razreda - udeleženec se lahko v enem terminu udeleži 
le enega vsebinskega tabora.

KJE:
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU

KAJ BOMO POČELI: 

Če ti je blizu ustvarjanje, posebej gledališče – je zate 
tabor Z domišljijo v svet. Če so ti bližje zahtevne 
logične uganke in povezave med števili – potem je zate 
tabor logike.  

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
Urša Žiger             OMOGOČIMO SANJE   5

UJEMITE SANJE IN PRISPEVAJTE 
V DOBRODELNE NAMENE

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/zimska-tabora-za-nadarjene-ucence-logika-ali-gledalisce/
http://zpm-mb.si/novice-dogodki/zimska-tabora-za-nadarjene-ucence-logika-ali-gledalisce/


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   6
Novičko je pripravila

Urša Žiger

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


POVABILO NA POHORJE IN 
V POREČ

Tudi v letu 2018 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
Marina Škrubej       POVABILO V NAŠA DOMOVA   7

http://www.zpm-mb.si/?id=151
http://zpm-mb.si/programi/dom-milosa-zidanska-dmz-na-pohorju/
http://zpm-mb.si/programi/vzgojno-izobrazevalni-in-rekreacijski-center-v-porecu-virc/
http://www.zpm-mb.si/


Prihod dedka Mraza

V soboto, 9. 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 12. in 20. 
decembrom dedka 
Mraza spremljali 
na njegovi poti s 
kočijo po mestnih 
soseskah. 

Pričakali smo ga s predstavo Prepirljive snežinke, 
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.  

ZGODILO SE JE - 
VESELI DECEMBER

Avtor 

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                                      ZGODILO SE JE   8



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 Rudi in preznične kremšnite v izvedbi 
miškinega gledališča, 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 Franceta Prešerna 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

ZGODILO SE JE - 
VESELI DECEMBER

VESELI DECEMBER - 
NOVOLETNE POČITNICE 

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                                      ZGODILO SE JE   9



ZGODILO SE JE - 
VESELI DECEMBER

VESELI DECEMBER - 
NOVOLETNE POČITNICE 

Od 26. do 29. decembra je bilo živahno na počitniškem 
ustvarjalnem druženju v Domu ustvarjalnosti mladih. 

Naša likovna ustvarjalna tema so tokrat bili snežinke, sicer 
pa je bilo na voljo še mnogo drugih dejavnosti. Igrali smo na 
inštrumente, se povzpeli na Piramido in drsali, kvaIgrali smo 
na inštrumente na glasbeni delavnici, kvačkali in šivali, pisali 
pesmi na literarni delavnici, izdelovali mila in balzame za 
ustnice, obiskali smo pravljično Vilinsko mesto. 

Vmes smo pripravili tudi srečanje za otroke, spremljevalce 
dedka Mraza, ki se jim je dedek Mraz zahvalil s povabilom v 
kino.  

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj                                      ZGODILO SE JE   10



V okviru dobrodelnih akcij Zveze prijateljev 
mladine Maribor smo od 26. do 29. decembra 2017 
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. 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 izlet v Mozirski gaj in ogled 
Božične bajke Slovenije. Na Pohorju pa so med 

drugim izdelovali večnamenske hranilnike 
»Snežake Šparovčke« 
in pletli šale, igrali 
družabne igre, uživali 
v različnih dejavnostih 
v okolici doma in se 
družili na večernih 
prireditvah. 
Vzgojitelji so 

ponovno organizirali 
»tržnico oblačil«, kjer so si otroci lahko izbrali kar 
so potrebovali in jim je bilo všeč, zadnji dan pa jih je 
obisk še dedek Mraz, tako da so z lepim in prijetnim 
dogodkom ter novoletnimi 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 

Novičko je pripravila
Marina Škrubej                          NOVOLETNI TABOR   11

NOVOLETNI TABOR



Novoletni smučarski tabor     9

številnih razlogov in stisk ne morejo 
zagotoviti brezskrbnih in lepih počitnic, še 
posebej v prazničnih dneh.

Z njihovo pomočjo smo 38 otrokom iz 
družin, kjer je socialo stanje slabo in starši 
otrokom komaj zagotovijo najnujnejše stvari, 
s prijetnimi dogodki in dejavnostmi polepšali 
in popestrili novoletne počitnice. 

Poleg donatorjem Zveze prijateljev mladine 
Maribor, se za pomoč pri izvedbi programa, 
za darila in kritje stroškov izleta, še posebej 
zahvaljujemo: podjetjema Luka Koper, d.d. 
in Radenska d.o.o., prevozniku ARRIVA 
Transport Štajerska d.d., študentom Univerze 
v Mariboru – Študentskemu svetu UM in 
učencem OŠ Franca Rozmana - Staneta 
iz Maribora, saj so s svojim prispevkom 
zagotovili pester počitniški program in 
dodatno veselje, ko je otroke obiskal dedek 
Mraz.

 Donatorji in podporniki Novoletnega 
tabora na DMZ Pohorje 2017:

LUKA KOPER, D.D.
RADENSKA D.O.O.

ARRIVA TRANSPORT ŠTAJERSKA D.D.
ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V 

MARIBORU 
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA – 

STANETA MARIBOR
JOŽE VRHNJAK

ROBERT PEČNIK, ALEKSANDER TOMAŽ, 
BARBARA BEBER, 

ANJA TOPLER, KAJA TUŠ

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

Novičko je pripravila
Marina Škrubej                          NOVOLETNI TABOR   12

NOVOLETNI TABOR



VGC ŠTAJERSKA - 
dejavnosti ZPM Maribor

                                 VGC Štajerska     14
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

ČAROBNI OTROCI

ČAROBNI OTROCI – 
delavnice za starše in otroke - 

Januarja smo izvedli delavnici v Hiši vseh generacij Kungota in 
Medgeneracijskem centru Šentilj. 

Na delavnici smo se osredotočili na najbolj pogosta čustvena 
stanja otrok, katere prepoznavamo v praksi pri delu z otroki in 
starši, kako prepoznavamo različne strahove pri otrocih ter kakšne 
so vedenjske reakcije teh stanj. V nadaljevanju smo praktično 
prikazali, z aktivnimi sodelovanjem vseh udeležencev (tako staršev 
kot otrok), kako si lahko otroci sami lahko pomagajo oz. kako jih 
lahko starši podprejo, ko so nemirni, jim primanjkuje pozornosti, 
koncentracije ter ko jih popade stres, strah ali jeza. Delavnico je 
vodila Maja Škontra, Čarobni otroci Maribor.

VGC ŠTAJERSKA - 
dejavnosti ZPM Maribor
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ŠOLA ZA STARŠE, KI BI RADI VEDELI VEČ

Pri ZPM Maribor razvijamo tudi svojo šolo za starše. V 
minulem letu so se udeleženci na predavanjih dr. Vesne 
Vuk Godina naučili, zakaj je primarna socializacija 
najpomembnejša faza v razvoju vsakega posameznika. 

In ker vse izvira iz družine, smo to leto začeli z delavnicami 
Družinskih postavitev, ki jih izvaja Katja Greif. Katja Greif ima 20 let delovnih 
izkušenj pri delu z otroki, najstniki, študenti, ljudmi s posebnimi potrebami ter 
kolektivi v javnih zavodih. 
Je profesorica biologije in kemije, certificiran NLP Mojster Praktik in moderator 
organizacijskih sistemski postavitev in sistemskega coacha. Od leta 2015 sodeluje 
z Inštitutom za sistemske postavitve v Sloveniji in Inštitutom Berta Hellingerja na 
Nizozemskem, stalno izpopolnjuje svoje znanje na tem področju in je diplomantka 
izobraževalnega programa za moderatorje družinskih postavitev. 

VGC ŠTAJERSKA - 
dejavnosti ZPM Maribor
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RAZPIS - 
VODJA RAČUNOVODSTVA

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 
išče novega sodelavca/sodelavko za delo VODJE RAČUNOVODSTVA
 
Pogoji za zaposlitev :
Visoka izobrazba VII. stopnje in najmanj štiri leta primernih delovnih izkušenj ali
Višja izobrazba VI. stopnje in šest let primernih delovnih izkušenj
Smer izobrazbe računovodstvo, finance, ekonomija, pravo in podobno

Pričakovana znanja:
– poznanje davčnih in računovodskih predpisov ter SRS, poznavanje poslovanja s FURS, AJPES in ZZS, 
znanje knjigovodstva, kontiranja, planiranja, oblikovanja zaključnega računa, obračuna plač
-opravljanje dela s pisarniško mehanizacijo, znanje dela na računalniku v okolju Windows in Office, 
poznavanje dela s preglednicami

Svoje pisne ponudbe z dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj in obvladovanju pričakovanih 
in morebitnih dodatnih znanj (tuj jezik, šoferski izpit … ) pošljite najkasneje do 1. 2. 2018 na naslov 
ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.
Predviden pričetek dela – takoj po izboru med prijavljenimi kandidati oz. po dogovoru, predvidoma 
najkasneje marec/april 2018. Več informacij pa tukaj. 

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-vodja-racunovodstva/


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

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

