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NAPOVEDUJEMO V MARCU
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA JAVNI ZAGOVORI RAZISKOVALNIH NALOG IN
INOVACIJSKIH PREDLOGOV
od 6. do 17. 3. 2017, na Lesarski šoli Maribor
V času od 6. do 17. 3. 2017 na Lesarski šoli (Lesarska ul. 2) potekajo zagovori
letos oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov.
Razpored najdete tukaj.

od ponedeljka do petka, med 15. in 19. uro

Vse avtorje prosimo, da na svoje predstavitve pridejo vsaj 15 minut pred
Odpričetkom
6. februarja
dalje bodo
ustvarjalne
delavnice
Domu ustvarjalnosti
Maribor
zagovorov,
da se
bodo v učilnici
lahkov ustrezno
pripravili. Sama
spet
potekale
vsak
dan
v
popoldanskem
času,
med
15.
in
19.
uro,
v
času
zimskih
predstavitev naj ne traja več kot deset minut, sledijo še vprašanja komisije.
počitnic pa po posebnem
razporedu
in dodatnimi
Vprašanja
na zagovorih
lahkoprostočasnimi
postavlja samo vsebinami.
komisija.
Vabljeni vsi, ki vas zanima raziskovalno in inovativno delo mladih!
Novičko je pripravila
Urša Žiger
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NAPOVEDUJEMO V MARCU
PASAVČEK
Vsakoletna prireditev, ki informira otroke in
njihoveIRISINA
starše o pravilni rabi varnostnih pasov v
NARAVOSLOVNA
avtomobilih,
bo v sredo 15. marca 2017, ob 10. uri,
DELAVNICA
na Trgu
Leona Štuklja.
Prireditev organizira Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Maribor, ki bo med otroke
povabil tudi priljubljeno maskoto Pasavčka,
naši mentorji in prostovoljci bodo poskrbeli za
ustvarjalnost, Čarovnik Grega pa za glasbeno
animacijsko predstavo.
V primeru slabega vremena bo prireditev v sredo,
22. marca.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj
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NAPOVEDUJEMO V MARCU
DOBRODELNI GREGORJEV KONCERT
KUD-ovci pripravljajo DOBRODELNI KONCERT z ljubezensko
tematiko, ki je v času prebujanja narave vselej aktualna in
prijetna! Pod geslom »KUD Študent za študente« bo izkupiček
od prodanih vstopnic namenjen socialno ogroženim študentom
in njihovim družinam. Več tukaj.
KDAJ: petek, 17. marca ob 19.30 uri
KJE: Dvorana Union, Maribor
VSTOPNINA:
5 € - vstopnice
na voljo
1 uro
koncertom
od ponedeljka
dobodo
petka,
med
15.pred
in 19.
uro na blagajni dvorane Union
Nastopali
bodo: dalje bodo ustvarjalne delavnice v Domu ustvarjalnosti Maribor spet potekale vsak
Od
6. februarja
Akademska
folklornačasu,
skupina
Maribor,
AFS počitnic
Študent pa
Bela
Otroška in
dan v popoldanskem
medŠtudent
15. in 19.
uro, v Veterani
času zimskih
pokrizantema,
posebnem razporedu
folklorna skupina KUD Študent, Akademski pevski zbor Maribor, Frajkinclari.
dodatnimi prostočasnimi vsebinami.
Koncert podpira in financira Študentska organizacija Univerze v Mariboru, ciljne socialno ogrožene
študente in njihove družine pa smo poiskali s pomočjo Zveze prijateljev mladine Maribor!
Novičko je pripravila
Urša Žiger
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VEČGENERACIJSKI CENTER
ŠTAJERSKA
Letos je po vsej Sloveniji zaživelo 15 regijskih večgeneracijskih centrov, med njimi tudi
Večgeneracijski center (VGC) Štajerske, katerega glavna lokacija je sicer v Domu Danice
Vogrinec, a se del vsebin izvaja tudi na lokacijah partnerjev (poleg ZPM Maribor so to še Zavod
IRISINASlomška in Ozara).
Antona Martina
NARAVOSLOVNA

UrnikDELAVNICA
dejavnosti VGC Štajerska v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor:
- vsak delovni dan, med 15.00 in 19.00 – ustvarjalne delavnice za otroke
V mesecu marcu v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor pripravljamo tudi:
- do 20. 3. – prijava na usposabljanje za izvajalce Šole za starše, ki bi radi vedeli več (več tukaj)
- 21. 3., ob 17.30 – Familylabov starševski večer na temo »Otrok in šolske stiske: kaj lahko
naredimo starši« (več tukaj)
- 24. 3., od 9.00 do 14.30 – izobraževanje Združenja proti spolnemu zlorabljanju v izvedbi Katje
Bašič - Spolne zlorabe otrok (več tukaj)
- 29. 3., ob 17.30 – Čarobni otroci (program sproščanja ter osebnostnega, čustvenega, fizičnega
in psihičnega razvoja otrok) – delavnica za starše in otroke (več tukaj)
Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj
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RAZPIS ZA PROSTOVOLJCE ZPM MARIBOR
ZA LETO 2017
ZPM Maribor že vrsto let organizira neprofitne
počitniške programe, ki vključujejo razne športno –
rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre
zabavne in druge programe. Vsebine so namenjene
osnovnošolcem in srednješolcem, programi so
pripravljeni in izvedeni s pomočjo prostovoljcev.
Za leto 2017 objavljamo tri razpise: za spremljevalce
na letovanjih in prostovoljce za delo z otroki in
mladostniki v DUM-u in svetovalce TOM telefona.
Prijave zbiramo do 31. marca 2017 za letovanja in
DUM ter do 15. marca 2017 za TOM, vse informacije,
razpis in prijavnice pa so na naši spletni strani.
Kontaktne osebe: Marina Škrubej (letovanja), Tadeja
Dobaj (DUM), Kornelija Kaurin (TOM)
Telefonske številke: 02 229-69-14, 040 433-766
(letovanja) in 02 229-94-52, 041 532-119 (DUM),
02 229-69-13 (TOM tel.)
Elektronski naslov: referatzpm@zpm-mb.si, tadeja@
zpm-mb.si, info.dum@zpm-mb.si
Novičko je pripravila
Marina Škrubej

RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE NA
LETOVANJIH V VIRC POREČ, NA DMZ
POHORJE in V MARBURG-u
Na ZPM Maribor k sodelovanju vabimo
prostovoljce – spremljevalce v poletnih počitniških
programih, ki bi želeli 11 počitniških dni preživeti
kot vzgojitelji ali športno-rekreativni vzgojitelji
(vaditelji plavanja) otrok in mladostnikov na
letovanjih v VIRC Poreč, na Domu Miloša Zidanška
na Pohorju in v Marburgu.

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, profesorja ali
študenta nemščine.
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RAZPIS ZA PROSTOVOLJCE ZPM MARIBOR
NA LETOVANJIH
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
vabimo spremljevalce, ki imajo izkušnje in veselje
voditi skupine srednješolcev.
V vse izmene pa še posebej vabimo vzgojitelje za
fantovske skupine in športno-rekreativne vzgojitelje
z opravljeno licenco za učitelja plavanja.
Razpis in prijavnice so objavljeni na naši spletni
strani. Rok za prijavo na razpis je 31. 3. 2017.

Termini izmen 2017:
VIRC POREČ:
1. izmena: 24. 6. – 4. 7. 2017 – PV Jelena Mandić
2. izmena: 4. 7. – 14. 7. 2017 – PV Maja Krajnc Ružič
3. izmena: 14. 7. – 24. 7. 2017 – PV Rozika Muhič
4. izmena: 24. 7. – 3. 8. 2017 – PV Jože Velec
5. izmena: 3. 8. – 13. 8. 2017 – PV Maja Trojner
Besedič
6. izmena: 13. 8. – 23. 8. 2017 – PV Denis Kancler
DMZ POHORJE:
1. izmena: 11. 7. – 21. 7. 2017 – PV Nina Babič
2. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2017 – PV Anja Molnar
MARBURG:
4. 8. – 14. 8. 2017 – PV Stanka Damjan

Novičko je pripravila
Marina Škrubej
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RAZPIS ZA PROSTOVOLJCE ZPM MARIBOR
ZA LETO 2017
RAZPIS ZA PROSTOVOLJCE V DUM-u

RAZPIS ZA PROSTOVOLJCE TOM TELEFONA

Med šolskim letom in počitnicami pri ZPM
Maribor izvajamo vrsto dejavnosti in programov
za spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnega
preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov,
ki jih brez pomoči prostovoljk in prostovoljcev
ne bi mogli izpeljati.

Odgovor je pogovor – besede, ki najbolje
opredelijo poslanstvo TOM-a, telefona za otroke
in mladostnike, ki imajo težave, probleme ter
vprašanja in se želijo o njih pogovoriti.
Svetovanje je anonimno in zaupno, opravljajo ga
prostovoljci po vsej Sloveniji.
Vse, ki vas veseli in zanima prostovoljsko delo v
programu TOM telefon ste vabljeni, da se nam
pridružite na usposabljanju.

Zato smo tudi letos objavili RAZPIS za
prostovoljce za pomoč pri izvedbi prostočasnih
programov v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM)
in vas vabimo, če želite del svojega prostega časa
nameniti otrokom, da se nam pridružite.
Rok za oddajo prijavnic je 31. marec 2017, vse
ostale podrobnosti pa najdete na naši spletni
strani.
DODATNE INFORMACIJE: 02 229-94-52 ali
041 532-119, tadeja@zpm-mb.si.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej

Pogoji za vključitev:
polnoletnost, zaključena srednješolska izobrazba,
opravljen uvodni razgovor.
Prijave zbiramo do 15. marca
spletnega obrazca.

2017 preko

DODATNE INFORMACIJE: 02 229-69-13,
kornelija@zpm-mb.si.
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PRIPRAVE NA LETOVANJA 2017
priprave na letovanja
ZPM Maribor tudi za leto 2017 pripravlja zanimive
programe letovanj v času poletnih počitnic, ki vključujejo
razne športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne
delavnice in pestre zabavne programe.
Letovanja so namenjena otrokom in mladostnikom
od 6. do dopolnjenega 17. leta starosti, vsebine pa so
pripravljene in izvedene s pomočjo prostovoljcev.
Prijave za letovanje otrok bomo pričeli zbirati po
prvomajskih počitnicah, predlog za zdravstveno letovanje
pa bo lahko otrokov osebni zdravnik podal predvidoma
od začetka aprila naprej.
Prijavnice bodo objavljene na naši spletni strani, dobili
pa jih boste lahko tudi na osnovnih šolah v Mariboru in
okoliških občinah (šolske svetovalne službe) ter na sedežu
ZPM Maribor.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej

VIRC IN DMZ 10

PRVOMAJSKE POČITNICE
v VIRC POREČ in na DOMU MILOŠA ZIDANŠKA

Prvomajski prazniki se počasi približujejo in v obeh
naših počitniških centrih smo od 21. aprila do 2.
maja pripravili ugodne počitniške pakete.
V teh terminih vabimo individualne goste oz.
družine, pa tudi organizirane skupine (društva,
zveze, klube), ki počitnice združijo s pripravami ali
intenzivnimi vajami.
V obeh domovih so poleg ugodne namestitve tudi
dobre možnosti za izvedbo pevskih, plesnih, športnih
ali drugih priprav.
Ponudbi, prijavnice in več informacij najdete na naši
spletni strani.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej
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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 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 razne delavnice
in prireditve, dvorana se uporablja kot

Novičko je pripravila
Marina Škrubej

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).
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 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,
ozvočenje, računalnik in projektor),
Novičko je pripravila
Marina Škrubej

gostje imajo brezplačen dostop do interneta.
Smučanje je urejeno na smučiščih Mariborskega
Pohorja.
Ugodna lega in urejena okolica nudita zelo
dobre pogoje za izvajanje številnih dejavnosti,
dom je tudi odlično izhodišče za krajše izlete
in pohodništvo.
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.
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ZGODILO SE JE FEBRUARJA
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
Med zimskimi počitnicami smo preživeli ustvarjalen, športen in
zabaven teden, zaradi bližajočega pusta pa tudi zelo pustno obarvan. Na likovnih delavnicah smo namreč izdelovali pustne maske v
različnih likovnih tehnikah, v petek pa sta nas presenetila še dva kurenta, ki sta naredila kar veliko hrupa v Domu ustvarjalnosti mladih.
Ne malo presenečeni smo bili, ko sta snela svoje maske, da je eden
od kurentov bil pravzaprav 'kurentka'.
Kaj smo še počeli? Izdelovali smo naravno kozmetiko, se družili s
prijatelji iz Irana, igrali bridž, izdelovali lego robote in se sproščali
kot Čarobni otroci. Športali smo tudi kar precej – vihteli smo japonske katane, igrali košarko z Lipkom, se drsali z Lucky Luko in igrali
namizni tenis.
Žal nam je zadnji dan počitnic zagodlo vreme in smo dirko s pležuhi
na Pohorju odpovedati, ni pa nas vreme motilo pri izdelovanju teh
zanimivih starododbnih snežnih vozil – izdelali smo jih kar 24.
Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj
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ZGODILO SE JE
PUSTOVANJE 2017
Na pustni torek, 28. februarja, smo se na Trgu Leona Štuklja zbrali našemljeni preganjalci zime. Dopoldne smo
se zabavali s škrati Družinskega gledališča Kolenc, popoldne pa so nas ogrevali No name blues band in Banda
ferdamana.
Tudi letos smo videli veliko zanimivih, ročno izdelanih in izvirnih pustnih mask, ki jih je naša resna pustna žirija
seveda nagradila. V dopoldanskem delu prireditve so nagrade za skupinske maske osvojile »številke«, »črke«,
»inštrumenti« in »ure« iz OŠ Malečnik in »darila« iz OŠ Kungota. Med posameznimi maskami je najbolj
prepričal »računalnik«.
V popoldanskem delu so največ občudovanja požela »lubenice«, ki so osvojile prvo nagrado v kategoriji skupinska maska, med dvojicami sta zmagala »pilot in letališki delavec«. Najboljša družinska maska so bile »ribe«, ki
si bodo med prvomajskimi prazniki privoščile kratek oddih na, hmmm, morju seveda, zmagovalec v kategoriji
posamezna maska pa je bila »muha, ki se je ujela v pajkovo mrežo« in za nagrado dobila 11-dnevno letovanje
v Poreču med poletnimi počitnicami. Manjkali seveda niso niti kurenti – kar dve skupini sta nas letos obiskali –
kurenti Maribor – Pobrežje in Etnografsko društvo kurent Maribor. Posebej pa smo bili veseli energične plesne
skupine Wild Texas, ki ji je country glasba pisana na kožo.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Zahvaljujemo se sponzorjem: Aquasystems, Zavarovalnica Sava in Večer, partnerju Zavod za turizem Maribor Pohorje ter donatorjem: Nigrad, Varnost Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, Narodni dom Maribor,
Slovensko narodno gledališče Maribor, Vinarna – Vinagova klet,
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ZGODILO SE JE
PUSTOVANJE 2017

Še več utrinkov pa na
naši Facebook strani.

Športni objekti Maribor, BodiFit, Športni park Ruše, Bumbar park, Turistična agencija Sonček, Termalni park - Terme Ptuj, Fontana,
Miklavške pekarne, Keksarna Brodnjak, Restavracija Ancora, Tratoria Padrino, Kavarna Q, Katja Majer in Babycenter.
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OMOGOČIMO SANJE TABORI ZA NADARJENE
V času zimskih počitnic smo na Domu Miloša Zidanška na
Pohorju, v okviru projekta »Omogočimo sanje«, izvedli tabora za
nadarjene.
Učenci so lahko izbirali med dvema vsebinama in sicer »Logika za
starejše« in »Kreativno pisanje«.
Na taboru so bili mladi kreativni in ustvarjalni, poleg tematskih
vsebin. Postavili so številne gledališke igre na oder, za logiko pa
ugotovili, da je še vedno KUL. Manjkalo pa ni zabavnih iger, veselo
in razigrano je bilo tudi na spoznavnem večeru, nočnem sprehodu
in ustvarjalnih delavnicah. Ker jim je bilo zimsko vreme vendarle
naklonjeno, so veliko prostega časa preživeli na prostem, kjer so
ugotovili, da se lahko sankamo na različne načine.
Na naši spletni strani bodo objavljene tudi fotografije.

Novičko je pripravila
Urša Žiger
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ZGODILO SE JE MARCA
REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT
V četrtek, 9. marca 2017, je potekalo zasedanje 27. regijskega
OTROŠKEGA PARLAMENTA na temo »OTROCI IN
NAČRTOVANJE
IRISINA PRIHODNOSTI«.
NARAVOSLOVNA

Ker DELAVNICA
je pri načrtovanju prihodnosti pomemben tudi okoljski
vidik, smo si v prvem plenarnem delu zasedanja, ki je potekalo
v veliki dvorane Zavarovalnice Sava, ogledali film »Ne meč'mo
hrane vstran«. Med tem, ko so mladi parlamentarci razpravljali
v skupinah, ki so jih moderirali naši prostovoljci, so mentorji
šolskih otroških parlamentov prisluhnili predavanju Katje Sreš
iz Društva ekologi brez meja.
V drugem plenarnem delu so mladi predstavili svoja razmišljanja,
ki jim je prisluhnil tudi podžupan MOM Saša Pelko, izvolili pa so
tudi delegate, ki bodo mariborsko regijo zastopali na nacionalnem
Otroškem parlamentu v Državnem zboru v Ljubljani. Izvoljeni so
bili: Miha Kramberger, Jure Kovačič, Taja Štros, Hana Ledinek,
Staša Simanić, Anže Žunec, Ana Vogrin, Neja Brumec, Filip Rap,
Gašper Walthütter in Lara Trojner.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj
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PODPIRAJO NAS

ŠE NEKAJ FEBRUARSKIH UTRINKOV . . .

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: Miha Sledič in
Urša Žiger

