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NAPOVEDUJEMO MLADI RAZISKOVALCI
USTVARJALNE DELAVNICE
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA ODDAJA NALOG
Rok za oddajo nalog - 9. 2. 2017
9. februarja je zadnji dan za oddajo raziskovalnih nalog ali inovacijskih
predlogov na natečaj Mladi za napredek Maribora 2017. Potrebno je oddati
en izvod v tiskani obliki in en izvod naloge v elektronski obliki.
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OMOGOČIMO SANJE TABORI ZA NADARJENE
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 od 5. do 9. RAZREDA,
- ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na
izbranem področju in
- so prejeli identifikacijo o
nadarjenosti.
KJE:
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA
NA POHORJU

Novičko je pripravila
Urša Žiger

KAJ BOMO POČELI:
Na taborih bomo razvijali logično mišljenje oz.
kreativno pisanje, dneve pa še dodatno popestrili z
različnimi aktivnostmi (nočni sprehod z lučkami,
sankanje in »pležuhanje«, zabavni večerni
program…).
KDAJ:
1. termin: 20. 2. – 23. 2. 2017 LOGIKA ali KREATIVNO PISANJE
2. termin: 27. 2. – 2. 3. 2017 LOGIKA ali KREATIVNO PISANJE
INFO:
Več najdete tukaj oz. na spletni strani ZPM Maribor,
tel: 02/229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.
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ZIMSKE POČITNICE 20. - 24. 2. 2017
Dragi počitnikarji, če se ne boste kje potepali in vam bo doma dolgčas,
vabljeni, da se nam med 20. in 24. februarjem 2017 pridružite
na delavnicah, športnih dejavnostih in sredinem izletu.
PUSTNE MASKE

od ponedeljka do petka,
od 8. do 16. ure
Bliža se veseli, nagajivi in ustvarjalni
pust, zato bomo na zimskih ustvarjalnih delavnicah predvsem
pustno ustvarjalni. Izdelovali
bomo maske –
beneške, domišljijske, živalske
in še kakšne …

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

PLEŽUH, POK ali RITOTRES

od ponedeljka do četrtka, od 9. do 13. ure
Kakorkoli ga že imenujemo, vožnja s starodobnim snežnim vozilom je pravi užitek. Izdelaj si
ga in se preizkusi na »Dirki s pležuhi«! (mentor David Stošić)

DIRKA S PLEŽUHI

petek, ob 9. uri, zbirno mesto pri spodnji postaji Vzpenjače
S pležuhi so se včasih vozili s hribov v dolino, danes pa
nam služi za zabavo na snegu. Pridi pod Pohorje, tudi če nimaš
svojega pležuha. (Hoduljarsko društvo Maribor)
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ZIMSKE POČITNICE 20. - 24. 2. 2017
DELAVNICA NARAVNE KOZMETIKE
torek, od 10. do 13. ure

Izdelali si bomo balzam za ustnice iz naravnih
materialov in izvedeli zanimiva dejstva o koži,
našem največjem organu. (Lizzy – naravna
kozmetika)
ČAROBNI OTROCI
četrtek in petek, od 13. do 15. ure
Zabavne, igrive delavnice z veliko gibanja, masaže, dihalnih vaj in vizualizacij, ki bodo pripomogle k mirnemu in pozitivnemu počutju. Po
delavnicah bomo znali biti bolj samozavestni,
pogumni in sproščeni, čisto čarobni. (Čarobni
otroci Maribor)

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

LEGO ROBOTIKA
sreda, od 9. do 11. ure

Srečali se bomo z zanimivimi načrti, poučnimi nalogami, super idejami in ustvarili LEGO robote, ki plešejo, pojejo, hodijo … Za otroke od 6 do 11 let (robopionirček) in 12 do 16 let (robomojster).
Prijave najkasneje 2 dni pred delavnico na www.
maliustvarjalci.si, prispevek: 15,00 €.

IRAN – DEŽELA PRIJAZNIH LJUDI
četrtek, od 10. do 11.30 ure

Naši iranski prijatelji nam bodo predstavili delček starodavne in očarljive dežele, katere največji zaklad so
prijazni, gostoljubni in miroljubni ljudje. Bi radi izvedeli, kako se v jeziku farsi reče 'dober dan'? (Društvo
Odnos)
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ZIMSKE POČITNICE 20. - 24. 2. 2017
JAPONSKO MEČEVANJE
od pondeljka do petka, ob 10. uri
Spoznajmo življenje samuraja in se preizkusimo v vihtenju japonskega meča katane.
(Društvo mladih kreativcev Slovenije)

BRIDŽ – TELOVADBA ZA MOŽGANE
ponedeljek, sreda in četrtek, ob 10. uri

Bridž je najbolj zabavna in inteligentna miselna igra, ki jo je doslej iznašel človeški um.
Krepi logično razmišljanje in kombinatoriko, hkrati pa spodbuja moštveni in športni
duh ter razvija pozitivne osebnostne lastnosti. (Štajerski bridge klub)

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

zimski sredin izlet:
PISAN SVET VODNIH DOŽIVETIJ

sreda, ob 8. uri, zbirno mesto v pritličju DUM-a

Divja reka z brzicami, vodno-zračni ležalniki, gejzirji, slapovi, protitočno plavanje, žvrkljajoče kopeli,
tobogani … vodnih atrakcij v Termah 3000 kar ne
zmanjka. (Terme 3000)
Potrebna je prijava in plačilo 20,00 € za vstopnine in
prevoz, najkasneje do torka
21. februarja, do 14. ure,
na račun ZPM Maribor
SI56 0451 5000 0405 095,
sklic 507-2017.
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ZIMSKE POČITNICE -

20. - 24. 2. 2017

DRSANJE NA TRGU

torek, ob 10.30, zbirno mesto v pritličju DUM-a
Drsanje je nepogrešljiv zimski šport, zato si tudi ti nadeni drsalke in rokavice ter se
pogumno zapelji po ledeni površini sredi trga. (Lucky Luka)

NAMIZNI TENIS

torek, ob 13. uri, v DUM-u
Z Martino je igranje namiznega tenisa nekaj posebnega, saj nas hkrati nauči tudi angleških besed, povezanih s športom. Za loparje je poskrbljeno, če pa imaš svojega, pa ga
lahko prineseš. (Jezikovno-športni center Martine Komovec)

IGRIVA KOŠARKA

četrtek, ob 9. uri, zbirno mesto v pritličju DUM-a
»Igriva košarka« povsod navdušuje, zato bomo tudi letos z Lipkom metali na koš, da se
bo kar kadilo. Športna oprema iz nahrbtnika. (Košarkarska zveza Slovenije)
Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Dejavnosti so primerne za otroke od 6. leta, razen izdelovanje
pležuhov in bridž, ki sta primerni za mlade od 12. leta.
Vse dejavnosti, razen sredinega
izleta in Lego robotike, so
brezplačne.
Dodatne informacije in prijave:
na tel. št. 02 229 94 50, 040 433
511 ali na e-naslovu info.dum@
zpm-mb.si.
Spletna stran ZPM - počitnice.
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NAPOVEDUJEMO PUSTOVANJE
PUSTOVANJE 2017
torek, 28. februar
Na pustni torek, 28. februarja, bo na Trgu Leona Štuklja tradicionalno
pustovanje ZPM Maribor.

Na pustni torek zadržkov ni,
počnemo vse kar se nam zdi …
Maribor je tak fejst nor,
na trgu pravi bo norčavi zbor!

Dopoldanski program za otroške pustne maske se bo pričel ob 10. uri. Z
družinskim gledališčem Kolenc bomo rajali na Največji, najbolj smešni
in najbolj poredni škratovski zabavi, pustna žirija pa bo nagradila najizvirnejše posamezne in skupinske maske.
Popoldanski program pa je namenjen norčavim pustovalcem vseh generacij in se bo pričel ob 15.30. Ogrevala nas bo glasbena skupina No
name blues band, nasmejala pa Banda ferdamana. Komisija bo izbrala
in nagradila najbolj domiselne pustne šeme v kategorijah posamezna,
družinska in skupinska maska, vsi, ki boste zbrali pogum in se predstavili pustni žiriji na odru, pa dobite masten pustni krof!

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Za dodatne informacije:
na tel. št. 02 229 94 52, 041 532 119 ali
e-naslovu tadeja@zpm-mb.si.
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PODARITE NAM
MODRO SRCE
NIVEA že enajsto leto zapored v sodelovanju z Zvezo Prijateljev Mladine
Slovenije, med 23. januarjem in 20. februarjem, pripravlja vseslovenski dobrodelni projekt PODARITE NAM MODRO SRECE, s katerim bo
omogočeno šolanje otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij.
Ob 11. obletnici akcije bodo ponovno obogatili Učni sklad NIVEA in s štipendijami na poti do izobrazbe
pomagali otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejšega okolja. Svoje srce lahko oddate prek aplikacije
na spletni strani NIVEA. Pri tem morate navesti tudi svojo elektronsko pošto. Ko dobite kreirano obvestilo po elektronski pošti, ga morate potrditi, drugače se vaše srce ne bo objavilo.
Tudi vas vabimo, da izdelate modra srca in jih do 20. februarja 2017 izobesite na okna ter tako pokažete
svojo skrb za izobrazbo otrok.
Akcijo lahko podprete tako, da zapišete svoje želje
za lepo prihodnost v modro srce in jih delite z drugimi.
Majhna gesta, ki bo prinesla mnogo dobrega številnim družinam.

Novičko je pripravila
Urša Žiger
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RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE
NA LETOVANJIH ZPM MARIBOR
RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE PROSTOVOLJCE NA LETOVANJIH ZPM
MARIBOR
Z zbiranjem prijav za prostovoljce – spremljevalce v poletnih
počitniških programih letovanj 2017 v VIRC Poreč, na Domu Miloša
Zidanška na Pohorju in v Marburgu bomo pričeli po 15. februarju.
Vabimo vse, ki bi želeli 11 počitniških dni preživeti kot spremljevalci
otrok (vzgojitelji) in športno rekreativni vzgojitelji (vaditelji plavanja)
otrok in mladostnikov,
ki letujejo v organizaciji
ZPM Maribor.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej

Za letovanje v VIRC Poreč razpisujemo prosta
mesta za 130 spremljevalcev – vzgojiteljev
in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev
(pogoj je potrdilo o opravljenem tečaju za
vaditelja plavanja), na DMZ Pohorje za 12
spremljevalcev – vzgojiteljev in v Marburgu
za 2 spremljevalca – vzgojitelja / učitelja
nemščine.
V vse izmene, še posebej pa v 6. izmeno,
vabimo spremljevalce, ki imajo izkušnje z
delom z otroki s posebnimi potrebami, v
4. izmeno VIRC Poreč pa spremljevalce,
ki imajo izkušnje in veselje voditi skupine
srednješolcev. Za letovanje v Marburgu morajo
imeti spremljevalci ustrezno znanje nemškega
jezika.
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RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE
NA LETOVANJIH ZPM MARIBOR
Od prostovoljcev pričakujemo
(pogoji):
najmanj srednješolsko izobrazbo – dokončana srednja
šola (V. stopnja) že ob prijavi, izkušnje, smisel in
veselje za delo z otroki in mladostniki, sposobnost
samostojnega vodenja skupine otrok ali mladostnikov,
organizacijske sposobnosti, spoštovanje kodeksa
etičnih načel na področju letovanja in drugih aktov
v zvezi s prostovoljnim delom, uspešno opravljeno
usposabljanje za spremljevalce v organizaciji ZPM
Maribor (maj 2017), obvezno udeležbo na vseh
pripravljalnih sestankih (maj – julij 2017) in na
evalvacijskem sestanku, pripravo in izvedbo vsaj treh
interesnih dejavnosti (delavnice, večerni program,
športne vsebine,…) in potrdilo o opravljenem tečaju
za vaditelja plavanja za športno rekreativne vzgojitelje.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej

Rok za prijavo je 31. marec 2017,
prijavnice bodo po 15. februarju
objavljene na naši spletni strani.

VIRC POREČ:
1. izmena: 24. 6. – 4. 7. 2017
2. izmena: 4. 7. – 14. 7. 2017
3. izmena: 14. 7. – 24. 7. 2017
4. izmena: 24. 7. – 3. 8. 2017
5. izmena: 3. 8. – 13. 8. 2017
6. izmena: 13. 8. – 23. 8. 2017
DMZ POHORJE:

1. izmena: 11. 7. – 21. 7. 2017
2. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2017
MARBURG, predvidoma z izletom v BERLIN:

4. 8. – 14. 8. 2017
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Tu d i v l e t u 2 0 1 7 v a s p r i j a z n o v a b i m o v n a š a p o č i t n i š k a c e n t r a n a Po h o r j e
i n v Po r e č . D o m o v a s t a p r i m e r n a z a s k u p i n e o t r o k i n o d r a s l i h , n a š i g o s t j e p a
so skupine iz vr tcev in šol, študentske skupine, dr uštva, zveze, klubi in dr uge
organizacije.

VIRC POREČ leži v turističnem naselju
Materada, varno umaknjen od glavne ceste,
vendar samo 300 metrov od obale. Razprostira
se na 25.000 m2 lepo urejenih površin z veliko
zelenja, od centra mesta Poreč pa je
oddaljen le 2 kilometra.
Center ima štiri povezane bivalne
objekte, v katerih je skupaj 300 ležišč
v novo opremljenih 4 in 6-posteljnih
sobah z ustreznimi etažnimi sanitarijami
in kopalnicami ter 30 ležišč v 2 ali
3-posteljnih sobah s TWC.
V osrednji zgradbi so tri jedilnice, terasa in
večnamenska dvorana. Jedilnice in terasa
služijo tudi kot večnamenski prostori za

Novičko je pripravila
Marina Škrubej

razne delavnice in prireditve, dvorana
se uporablja kot vadbeni prostor in se ob
večerih spremeni v diskoteko, na dvorišču pa je
urejen velik prireditveni prostor.
Gostje imajo brezplačen dostop do
interneta, uporabo audio in video opreme
(TV sprejemniki, video in CD predvajalnik,
ozvočenje, računalnik in projektor) ter
športnih rekvizitov (žoge, loparji, plavalni
pripomočki…). Pred centrom je urejeno
parkirišče za avtomobile in avtobuse.
Javna plaža je oddaljena 300 metrov in ima
status Modre zastave. Podlaga je kamnita
in betonska, v neposredni bližini pa so vodni
tobogani, izposojevalnica koles in vodnih
rekvizitov.
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Tu d i v l e t u 2 0 1 7 v a s p r i j a z n o v a b i m o v n a š a p o č i t n i š k a c e n t r a n a Po h o r j e
i n v Po r e č . D o m o v a s t a p r i m e r n a z a s k u p i n e o t r o k i n o d r a s l i h , n a š i g o s t j e p a
so skupine iz vr tcev in šol, študentske skupine, dr uštva, zveze, klubi in dr uge
organizacije.

DOM MILOŠA ZIDANŠKA leži na
Hočkem Pohorju, v smeri proti Bellevue-ju, je varno
umaknjen od glavne ceste in obdan s pohorskimi
gozdovi. V vseh letnih časih je dostopen
z avtobusom in avtomobilom (urejeno
parkirišče) ali Pohorsko vzpenjačo (od
zgornje postaje vzpenjače je do doma 20 30 minut hoje).

ozvočenje, računalnik in projektor), gostje imajo
brezplačen dostop do interneta. Smučanje je urejeno
na smučiščih Mariborskega Pohorja.

V domu je 70 ležišči v več-posteljnih sobah
z ustreznimi etažnimi sanitarijami (3, 4,
6 in 10-posteljne sobe) ter 10 ležišči v 2
posteljnih sobah s TWC.

V okviru dodatnih dejavnosti se izvaja program
»Začutimo naravo in se dotaknimo svojega
srca« v Milekovem gozdu čutil, poleg tega
so v ponudbi še druge vsebine, npr. plezanja
na plezalni steni, lokostrelstvo, predstavitve
značilnosti Pohorja, spoznavanje rastlin in živali,
predstavitev pohodništva, gorništva, alpinizma,
taborništva ali astronomije, nočni pohod z lučkami,
večer ob tabornem ognju.

V pritličju doma so tri jedilnice (za 60 oseb, 18 in 10
oseb), ki so hkrati tudi prijetni večnamenski prostori.
V osrednjem prostoru je nameščena audio in video
oprema (TV, video in CD predvajalnik,
Novičko je pripravila
Marina Škrubej

Ugodna lega in urejena okolica nudita zelo
dobre pogoje za izvajanje številnih dejavnosti,
dom je tudi odlično izhodišče za krajše izlete
in pohodništvo.
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PODPIRAJO NAS

ŠE NEKAJ UTRINKOV LETA 2017 . . .

KOLOFON
Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza
prijateljev mladine Maribor.
Glasilo izhaja vsak prvi ponedeljek v mesecu.
Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavke v tej številki:
Tadeja Dobaj in Marina
Škrubej
Oblikovanje: Urša Žiger in
Miha Sledič

