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PRIJAVILI SMO SE NA NOV RAZPIS MINISTRSTVA ZA NOTRANJE 

ZADEVE 

14. avgusta smo na Javni razpis za 

spodbujanje razvoja nevladnih organizacij 

in civilnega dialoga Ministrstva za 

notranje zadeve prijavili projekt Središče 

za zagovorništvo in informiranje o 

pravicah otrok in mladostnikov. Izbrani 

projekti bodo sofinancirani s strani MNZ 

ter Evropskega socialnega sklada. 

Rezultati bodo znani v sredini oktobra.  

SREDIŠČE ZIPOM   

V novi fazi projekta smo ponovno predvideli pravno svetovanje za naše članice, 

usposabljanje na temo strokovnih dopolnitev novega predloga Družinskega zakonika. Na 

področju zakonodaje smo prijavili pobudo za spremembo Zakona o sodiščih (za uvedbo 

obveznega usposabljanja na področju otrok za sodnike, ki se srečujejo z otroki), ter 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Nadaljevali bomo s podubo za ratifikacijo 

Tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah. Društvom, ki ste nas 

podprli pri prijavi, se iskreno zahvaljujemo za zaupanje.  

 

 

MONOKOMEDIJA MOŠKA COPATA TUDI DOBRODELNA 

 

 

V monokomediji z naslovom Moška copata v glavni vlogi 

nastopa Ranko Babić – Ranc, ki je tudi idejni vodja predstave. 

Predstava je tudi dobrodelne narave, saj se bodo zbirala 

sredstva za akcijo Narišimo nasmeh – sredstva bodo namenjena 

za letovanje otrok. Prva predstava je bila 14. 7. 2014 v Kopru. 

 

NARIŠIMO NASMEH 

V okviru akcije »Narišimo nasmeh« sta Zavod SI-FILM in Klub študentov Občine Koper 

organizirala 3 predstave: Moška copata, Ceu smeh in 50 odtenkov njive (30.8.2014).  



                                                                                                   

2 
  

  ZPMS NOVIČKE  2014                    Avgust
 

 

 

 

 

  

Lahko se pošlje tudi  

SMS na 1919 s ključno 

besedo  

SMEH (daruje se 1 €)  

ali pa  

SMEH5 (daruje se 5 €).  

Nekaj datumov prihajajočih predstav.  

 

CEU SMEH – DOBRODELNI VEČER STAND UP KOMEDIJE  

V Koper se je vrnil večer praznika smeha in zabave, ki ga je pripravil Klub študentov 

občine Koper. Večer je potekal pod zvezdami na Martinčevem trgu in je bil namenjen 

vsem, ki so se želeli v družbi slovenskih stand up komikov iz srca nasmejati. Nastopili 

so Domagoj Pintarić, Žan Papič, Nataša Živković, Ljuba Miljušević, Rok Krivičič in 

Anže Činč. Povezovalec je bil Perica Jerković. Kot po navadi ima Ceu smeh tudi 

dobrodelno noto, saj so organizatorji celotni izkupiček vstopnic, prostovoljnih 

prispevkov in SMS donacij (1.123,00 €) podelili dvema socialno ogroženima 

družinama iz Mestne občine Koper. 
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BREDA KRAŠNA IN MAJDA STRUC IMENOVANI V NACIONALNI ODBOR 

EVROPSKEGA LETA ZA RAZVOJ 2015 

 

Leto 2015 bo Evropsko leto za razvoj z geslom »Naš svet, naše 

dostojanstvo, naša prihodnost«. Vlada RS je pooblastila ministra za 

zunanje zadeve, da v zvezi z obeleževanjem evropskega leta za razvoj 

2015 ustanovi Nacionalni odbor, sestavljen iz vladnega in nevladnega 

sektorja, gospodarstva in civilne družbe. S strani ZPMS kot nevladne 

organizacije sta bili v odbor predlagani Breda Krašna, generalna 

sekretarka in Majda Struc, podpredsednica.  Obe sta bili s sklepom 

Ministrstva za zunanje zadeve z dne 21. 7. 2014 v Nacionalni odbor 

evropskega leta za razvoj 2015 tudi imenovani. Čestitamo! 

 

 

STROKOVNI PRISPEVEK V POLICIJSKI REVIJI VARNOST 

 Sara Geiger Smole, vodja 

Središča ZIPOM in Anton 

Toni Klančnik z Generalne 

policijske uprave Ljubljana  

sta združila moči in 

pripravila strokovni 

prispevek za policijsko 

revijo Varnost. Prispevek 

govori o Smernicah za 

poročanje o otrocih, ki jih je 

Središče ZIPOM izdalo v 

mesecu maju.  

 

Celoten članek lahko 

preberete na spletni strani:  

http://issuu.com/slovene_p

olice/docs/varnost2_2014.  

 

 

 

http://issuu.com/slovene_police/docs/varnost2_2014
http://issuu.com/slovene_police/docs/varnost2_2014
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DEL AKCIJE »POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE« ZAKLJUČEN  

Dobrodelna akcija s Pošto Slovenije za zbiranje šolskih potrebščin je potekala od 1. 7. 2014 

do 14. 8. 2014. Šolske potrebščine, kupljene na pošti, so ljudje lahko podarili oz. oddali v 

košare, ki so bile na voljo na poštah. Vendar pa akcija še ni zaključena. Finančna sredstva se 

bodo zbirala še do 9. 10. 2014, ko praznujemo Svetovni dan pošte in hkrati sovpada s 

Tednom otroka. 

 Povpraševanje po šolskih potrebščinah je v 

tem letu še večje kot je bilo v lanskem letu. 

Tako smo za enkrat poskrbeli za razdelitev 

materiala med zveze in društva po vsej 

Sloveniji. Trenutno smo tako razdelili že 2200 

različnih zvezkov, 1100 ravnil, šablon in 

geotrikotnikov, 1000 kompletov barvic in 

voščenk ter 500 parov copat. Hkrati je bilo 

razdeljenih tudi 10.100,00 €, ki jih je donirala 

Pošta Slovenije in smo jih zbrali s pomočjo 

SMS donacij. Seveda pa zbiranje finančnih 

sredstev še ni zaključeno, tako da bodo 

končne številke zagotovo višje.  
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DARJA GROZNIK ČASTNA POKROVITELJICA 

LETOŠNJEGA PIKINEGA FESTIVALA 
  

SKUPŠČINA ZPMS   

V letošnjem septembru (21. 9. – 27. 9. 2014) bo Pikin festival v Velenju praznoval 25 let. 

Prav tako kot sprejetje Konvencije o otrokovih pravicah. Zato ni naključje, da je letošnja  
častna pokroviteljica tega največjega 

otroškega festivala v Sloveniji, naša 

predsednica Darja Groznik, ki pravi 

takole: »Kot otrok sem zelo rada brala 

in knjiga Pika Nogavička je bila gotovo 

ena mojih najljubših. Še zdaj se večkrat 

spomnim Pikinega stavka »Ljuba 

kroglica pregelk, nikdar nočem biti 

velk!«, ki odseva ravno to, česar se 

moramo zavedati vsi odrasli v naši 

državi. Vsi si moramo prizadevati za 

brezskrbno otroštvo naših otrok«. 

 

 

Festival je namenjen kulturni vzgoji otrok, zabavi in izobraževanju. Iz enodnevnega 

dogodka je z leti zrasel v sedemdnevni festival, ki ga obišče več kot 100.000 obiskovalcev, 

od tega 130 organiziranih skupin vrtcev in šol iz vse Slovenije in tujine.  Program in 

vsebina 25. Pikinega festivala so objavljene na spletni strani www.pikinfestival.si.  

 

V soboto, 6. septembra ,ob 10. uri bo potekala 40. Skupščina Zveze prijateljev mladine 

Slovenije v Jakopičevi dvorani ZZZS, Miklošičeva 24 v Ljubljani.  

Dnevni red skupščine:  

1. Izvolitev organov skupščine ZPMS in sprejem dnevnega reda skupščine ZPMS.  
2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu 40. skupščine ZPMS.  
3. Sprejem novih članov v ZPMS.  
4. Obravnava in sprejem Statuta ZPMS.  
5. Seznanitev s šest mesečnim Vsebinskim in finančnim poročilom o delu ZPMS za 

obdobje januar – junij 2014.  
 6. Predlogi in pobude.  

7. Razno.  
 

Vabljeni! 

http://www.pikinfestival.si/
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IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE OTROŠKIH PARLAMENTOV 

 Izbrana tema za otroške parlamente v šol. letu 2014/15 je Izobraževanje in poklicna 

orientacija.   

Skupni del izobraževanja za 

vse mentorje:  

 Ljubljana, 9. 9. 2014.  
 

Regijski deli izobraževanj:  

 Nova Gorica, 22. 9. 2014 
 Novo mesto, 29. 9. 2014 
 Maribor,  29. 9. 2014 
 Ljubljana, 30. 9. 2014. 

 

SODELOVANJE Z MARSOM V ČASU KROMPIRJEVIH POČITNIC 

 

S podjetja Mars so se 

obrnili na nas s prošnjo 

po sodelovanju v času 

krompirjevih počitnic, ko 

nekateri med vami 

izvajate počitniška 

varstva. Na kakšen način 

bi potekalo sodelovanje? 

Povezali bi vas društva z 

društvi, ki imajo pse 

terapevte in bi lahko 

pripravili 2 uri programa 

dnevno, v 6 krajih po 

Sloveniji: Ljubljana, 

Maribor, Murska Sobota, 

Koper, Novo mesto in 

Kranj. Ker v vseh krajih 

nimate počitniškega 

varstva, so zaenkrat 

pripravljena sodelovati 

društva v Mariboru, 

Ljubljani in Kopru, 

naknadno se je javila še 

Nova Gorica. 

V eni skupini, ki dela s psom, 

je lahko do 10 otrok, pes pa je 

lahko aktiven največ 45 

minut, nato potrebuje 15 

minut za pocitek. 

V akciji želijo tudi  finančno 

podpreti program dnevnega 

varstva, ki ga boste izvajali. 

0,10 EUR od prodanih 

izdelkov (pasja in mačja 

hrana) bodo namenili za 

sofinanciranje vašega 

programa počitniškega 

varstva. 

Znan obraz ZPMS-ja v 

prihajajoči akciji bo 

podpredsednik Uroš 

Brezovšek, ki ga boste lahko 

zasledili na promocijskih 

materialih. 

 

 

 

Nekaj fotografij za pokušino.  
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KONFERENCA »PARTICIPACIJA (SODELOVANJE) MLADIH« 
 

Konferenco pripravljamo v sodelovanju z Varuhom 

človekovih pravic in Dijaško organizacijo Slovenije. 

Namenjena bo obeležitvi 25-letnice sprejetja Konvencije o 

otrokovih pravicah, zato jo načrtujemo ravno na dan 20. 11. 

2014. Skušali se bomo dogovoriti, da bo konferenca potekala 

v Državnem zboru ali Državnem svetu.  
 

TEDEN OTROKA 2014 
 

 

»Za razigrano in ustvarjalno otroštvo« 

Letošnji teden otroka bo potekal od 6. do 12. oktobra. Naslovna tema bo »Za razigrano in 

ustvarjalno otroštvo«. Pozornost bo namenjena dejavnostim, ki jih otroci lahko svobodno 

izberejo, v njih z veseljem sodelujejo in so pomembne za razvoj kompetenc otroka za 

kasnejšo življenjsko poklicno orientacijo.  Teden otroka tako povezujemo s temo Otroških 

parlamentov Izobraževanje in poklicna orientacija, ki so si jo mladi parlamentarci izbrali 

na zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta v mesecu aprilu.  

 

Opozorili bomo tudi na 25-letnico 

sprejetja Konvencije o otrokovih 

pravicah in na člene, ki govorijo o 

pravici do počitka in prostega časa, do 

igre in razvedrila. Več v vsebinskih 

usmeritvah, ki ste jih prejeli in so 

dostopne tudi na povezavi: 

http://www.zpms.si/aktualno/vsebinske-

usmeritve-za-teden-otroka-2014/  

 

Poslanico najdete 

Sodelovali bodo mladi parlamentarci, dijaki in strokovna javnost. Načrtujemo, da bi 

sodelovalo cca 30 mladih parlamentarcev – po 2 z vsake regije. Več v naslednjih 

novičkah.  

 

 

http://www.zpms.si/aktualno/vsebinske-usmeritve-za-teden-otroka-2014/
http://www.zpms.si/aktualno/vsebinske-usmeritve-za-teden-otroka-2014/
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50 ODTENKOV NJIVE 
 

Celovečerna stand up komedija z Boštjanom gorencem – Pižamo 

EVROPA V ŠOLI  

Natečaj Evropa v šoli bo potekal tudi v letošnjem šolskem 

letu. Nadaljnje informacije bodo znane v začetku oktobra.   

Vabljeni v Koper, na Martinčev trg, v soboto, 30. 8. 2014, s pričetkom ob 21h, na 
dozo smeha in zabave.  
Nastop je tudi dobrodelne narave, saj bodo zbirali sredstva za dobrodelno akcijo 
Narišimo nasmeh – sredstva bodo namenjena za topel obrok za šoloobvezne otroke. 
Lahko pa tudi pošljete SMS na 1919 s ključno besedo SMEH (darujete 1 €), ali pa SMEH5 
(darujete 5 €). 
 

 

Konec avgusta Zavod SI-FILM nadaljuje s projektom SMEH NA MARTINČEVEM TRGU. Tokrat 

bo na sporedu celovečerna stand up predstava 50 ODTENKOV NJIVE, z Boštjanom Gorencem - 

Pižamo. Predstava bo prvič izpeljana na obali. Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv 

ima na slovensko politiko predizbor za pesem Evrovizije in kaj sploh pomenijo slovenske 

kletvice, so vprašanja, s katerimi si najbrž niste preveč belili glav, a zato odgovori nanje niso 

nič manj zabavni. Boštjan Gorenc – Pižama v celovečerni stand-up predstavi Petdeset 

odtenkov njive zaorje med bolj ali manj vidne, a bistvene gradnike Slovenstva. Najsi bodo to 

pisci besedil slovenskih popevk, hripavi novinarji, rokokojski violinisti, impresionistični 

pesniki ali ustvarjalci reklam, pred njegovimi puščicami ni varen nihče. Nemara zato, ker so ga 

s tečaja lokostrelstva vrgli že po uvodnem srečanju. Pronicljivo seciranje aktualnih dogodkov 

se prepleta s prodornimi enovrstičnicami, vse skupaj pa zabeli izkušnja novopečenega 

očetovstva. Obiskovalcem se obeta tudi predstavitev nove erotične megauspešnice, namenjene 

slovenskim gospodinjam. 
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Brošurice Otrok in mediji 

Večje število brošuric »Otrok in 

mediji« iz leta 1995, ki vsebuje 

nekatere še danes zanimive prispevke, 

povezane s tiskanimi in televizijskimi 

mediji: Medijska vzgoja, Otroci in 

televizija, Otroci in oglaševanje, Otroci 

in medijske aktivnosti, itd.  

Sporočite, če ste zanje zainteresirani, 

sicer jih bomo nekaj izvodov shranili, 

ostalo pa oddali v star papir. 

 

Brošurice iz preteklih otroških parlamentov 
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    Pripravila: Tanja Hren  

DPM Slovenske Konjice 

Aktivno poletje v Štorkljini hiši 

Prvi počitniški četrtek so v Štorkljini hiši poimenovali »Taborniške dogodivščine«. Otroci so 

se pod vodstvom spremljevalk – prostovoljk sprehodili do parka, kjer so jih pričakali 

taborniki. Otroke so navdušili v strelstvu z lokom, vezanju vozlov, postavljanju šotora in 

kurjenju ognja.  

Aktivnost drugega počitniškega četrtka je bilo igranje golfa. V igranju golfa so se preizkusili 

na Golf igrišču Dobrava v Slovenskih Konjicah.  

Naslednji počitniški četrtek je bil družinski izlet na morje. V zgodnjih urah sta dva avtobusa 

odpeljala iz Slovenskih Konjic proti Izoli 104 udeležencev. Vsi so komaj čakali prihod na 

morje, kjer jih je pričakalo več kot odlično vreme. Dan je potekal zanimivo, razigrano in 

razgibano.  

Četrti počitniški četrtek so otroci preživeli v Foto studiu »Fakin«. Andraž jim je predstavil 

veliko zanimivosti o samem fotografiranju, na koncu pa so se otroci med sabo lahko tudi 

fotografirali.  

Na vse aktivnosti je otroke spremljala tudi lutka Sapramiška, gostiteljica Botrstva v Sloveniji. 

V Štorkljini hiši je gostovala vse do 31.7.2014. 

Zadnji julijski četrtek so otroci preživeli z gasilci. Otroci so se z gasilsko lestvijo dvignili 30 

metrov v zrak in obiskali gasilski muzej. 

 

 

V mesecu avgustu so otroci skupaj z 

legendo Slovenskega  nogometa, 

Mladenom Dabanovičem, igrali 

nogomet, z Aljažem Venkom pa 

boksali. Zadnji počitniški četrtek, 

28.8.2014, nas bosta dva avtobusa 

odpeljala na družinski izlet v 

Logarsko dolino - pravljični gozd. 
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DPM Koper    

Šolske poletne počitnice v letu 2014 se prevešajo v novo šolsko leto in DPM Koper je 

zaokrožilo dejavnosti, ki jih je za to obdobje pripravilo za otroke.   

 

Poletne počitnice 2014  

MEDGENERACIJSKE KREATIVNE DELAVNICE 
 

Že na prvi dan počitnic smo z Društvom Pristan 

izpeljali medgeneracijske kreativne delavnice, na 

katerih so sodelovali stari starši z vnuki. Skupaj 

smo izdelali pajke iz reciklaže in čepice v pozdrav 

poletju. Zaradi velike vneme udeležencev smo se 

kreativno družili še naslednji dan. Tako otroci kot 

odrasli so bili nad druženjem z mentorjema Božo 

Černe in Matjažem Morganom navdušeni in komaj 

čakajo, da se ponovno srečajo.  

  

ŠPORTNO KREATIVNI TEDEN OB MORJU 

 DPM Koper je v sodelovanju s Kajak kanu klubom 

Žusterna za koprske otroke organiziral kreativno 

preživljanje poletnih dopoldnevov ob morju. V 

ponedeljek, 30. 6. 2014, smo se navkljub slabemu 

vremenu zbrali v Žusterni, preživeli prav poseben 

dopoldan in tako pričeli z tedenskim druženjem. Z 

Maticem so otroci žonglirali, z Majo bili likovno 

kreativni, se igrali družabne igre,... Pogumni so se 

spustili v dogodivščino z razburkanim morjem in se 

naučili prvih korakov veslanja. Zdenka je skuhala 

slasten čaj, ob katerem smo se ogreli, ko nas je malo 

zazeblo. Dejavnosti smo ponovili še z eno skupino 

koprskih otrok v naslednjem tednu.  
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LIKOVNI DNEVI 
 

Od 30. junija do 4. julija  je 

DPM Koper izpeljalo likovni 

teden za osnovnošolce. Pod 

vodstvom  gospe Bože Černe 

so otroci na zabaven in 

neprisiljen način vstopali v 

neskončno bogat in lep 

likovni svet z uporabo 

različnih materialov in 

tehnik.  

 

 

V družbi vrstnikov so ustvarjali nepotvorjene umetnije, ki so jih ob koncu dneva prikazali 

staršem na razstavi in ob kocu tedna, ponosni na svoje izdelke, odnesli domov.  

 

LETOVANJE NA ROGLI 
 

V torek, 15. julija 2014,  so se koprski 

otroci vrnili s sedemdnevnega letovanja 

na Rogli. Druženje z vrstniki in zvrhana 

mera razvedrilno kreativnih dejavnosti v 

izvrstnih klimatskih pogojih je otrokom 

utrnila idejo, da se prihodnje leto ponovno 

srečajo, če bo le mogoče, za še več dni. :) 

 

Dogajanje je v celoti dokumentirano na spletni strani DPM Koper na naslovu 

www.dpm-kp.si.  

 
Pripravila: Irena Morgan  

 

http://www.dpm-kp.si/
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ZPM Maribor  

Kaj dogaja…   

MARIBOR, MOJE MESTO 

Četrtek, 28. avgust, ob 9.00 
Na zabavnem in poučnem 
tekmovanju odkrivamo skrite 
poti našega mesta, kjer je 
stopala noga legendarnega 
prebivalca mesta - pogumnega 
čevljarčka. 
 NERESNA OLIMPIADA in LEKOV 

ŽIVŽAV 

Petek, 29. avgust, ob 9.00 
Zaključek počitnic na Trgu 
svobode z zabavnimi in neresnimi 
olimpijskimi igrami ter veselo 
zabavo s Čarovnikom Grego. Vsi 
tekmovalci prejmemo diplomo, 
sončkove majčke in praktične 
nagrade. 
 

 

 

Pripravila: Tadeja Dobaj   

Letovanja ZPM Maribor 2014  

V letu 2014 je v počitniških centrih ZPM Maribor v Poreču in na Pohorju ter v 

prijateljskem Marburgu letovalao skupaj 1.684 otrok in mladostnikov.  

Večinski delež letovanj ZPM Maribor predstavljajo počitnice v VIRC Poreč, kjer smo od 

25. junija do 24. avgusta izpeljali 6 izmen s skupno 1.583 udeleženci.  

V okviru akcij »Pomežik soncu« in »FIHO« ter drugih donatorskih akcij ZPM in DPM 

Maribor je skupaj brezplačno letovalo 141 otrok.  

Skupno število otrok, ki so želeli na letovanje, je že drugo leto zapored večje od 

možnosti. Vseh sistemskih in donatorskih sredstev, s katerimi razpolago ZPM Maribor, je 

bilo premalo.  

http://carovnik-grega.com/
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MDPM ZA GORIŠKO  

Poletje na medobčinskem društvu prijateljev mladine za Goriško 

 
Na MDPM za Goriško so letos prvič potekale tako 

imenovane Ustvarjalne počitniške aktivnosti, znotraj 

katerih se je, med 30. julijem in 5. julijem, odvijala 

brezplačna likovna šola za otroke in mladostnike od 9. 

do 15. leta starosti , ki jo je vodila diplomirana slikarka 

Kristina Vencelj. Udeleženci so na delavnicah spoznavali 

različne slikarske tehnike, se učili viziranja, linearne 

perspektive, spoznavali različne slikarske zvrsti 

(tihožitje, krajina, portret) ter delavnico zaključili z ex-

temporami na novogoriškem Trgu Evrope, tik ob 

železniški postaji.  

 

 

V jesenskem času, ko se otroci ponovno vrnejo v šolo, nameravamo organizirati javno 

razstavo najboljših njihovih del, na kateri se bodo otroci pohvalili s svojimi izdelki ter 

prejeli diplome. 

 
Poleg likovne delavnice smo otrokom in 

mladostnikom letos prvič ponudili tudi vključitev 

v program »Počitnice s konjem«, ki poteka v 

okviru Konjeniškega kluba Nova Gorica v 

Ozeljanu, pod vodstvom izkušene in dolgoletne 

inštruktorice jahanja, Helene Plahuta. Program 

ima pestro ponudbo vsebin in je v prvi vrsti 

namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin, 

ki si takih aktivnosti navadno ne morejo  

 

 

privoščiti. »Počitnice s konjem« zajemajo celodnevno varstvo otrok, starih od 6 do 14 let. 

Program vključuje spoznavanje konjev in njihovega vedenja ter skrb zanje. Otroci se 

učijo pravilnega pristopa h konju, jahalnih veščin ter odgovornosti. Poleg vsakodnevnega 

jahanja so v program zajete tudi druge zabavne in športne aktivnosti v naravi ter kosilo.   

 

 

Vsekakor je bila tudi to poletje naša osnovna dejavnost zdravstveno letovanje otrok z 

Goriškega, na katerega smo jih pospremili skupno 128, od tega 37 predšolskih otrok, 85 

osnovnošolcev ter 6 srednješolcev. Kar 75 otrokom iz socialno ogroženih družin smo 

omogočili brezplačno letovanje iz sredstev FIHO, v okviru pobude »Pomežik soncu«, za 

37 otrok pa so bili starši do plačila delno upravičeni. Otroci so v spremstvu naših 

vzgojiteljev in prostovoljcev letovali na petih različnih destinacijah.   

 
Pripravila: Hana Rejc  
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DPM ZAGORJE  

V mesecu juliju sta Društvo prijateljev mladine Zagorje in Mladinski Center Zagorje 

pripravila raznolike počitniške aktivnosti.  

Obiskali in družili so se z otroki v Šentlambertu, ob sredah popoldne so se igrali na igrišču na 

Pulah v Zagorju. V Europarku so pripravili prvi letošnji kino pod zvezdami, v parku dr. 

Janeza Drnovška delali poskuse in nakit in eno dopoldne preživeli na ogledu jame Pekel in 

Muzeja Premogovništva v  Velenju, kjer so udeleženci s knapovsko malico v žepih spoznavali 

delo rudarjev nekoč in danes. Izvedli smo že 8. otroško slikarsko kolonijo in pripravili 

predstave ob praznovanju občinskega praznika.  

 

Z 18. 8. ,  po zasluženem dopustu, je neumorna ekipa znova poprijela za delo. Delavnice v 

parku, obisk okoliških krajev v Občini, potep in doživetje v  Adrenalinskem parku Geoss sta 

razveselila kar nekaj otrok in mladih. Žal sta nam načrte velikokrat prekrižala dež in slabo 

vreme.  

 

ČETRTEK, 28. 8., KINO POD ZVEZDAMI ob 21.00 

EVROPARK,  PRI OTROŠKEM IGRIŠČU 

Za bolj udoben ogled filma vam priporočamo, da s seboj 

prinesite armaflekse, odeje, kokice,…  Uživajte v filmu. 

Naslova vam ne izdamo.   

PETEK, 29. 8., ZOO ZAGREB, HRVAŠKA 

Odhod iz zagorja ob 8.00 z avtobusom  

Vračanje v zagorje v večernih urah.  

 

 

Pridružite se nam lahko še na naslednjih dogodkih:  

Pripravila: Tanja Šibila  

DPM METLIKA  

DPM METLIKA ZA PRIJETNE ŠOLSKE POČITNICE  

Za uvod v počitnice smo na povabilo društva Sončna riviera, ki je skupaj z Občino Piran 

organiziralo Praznik sladoleda v Portorožu, peljali tja 60 otrok in njihovih staršev, ki jim 

tega sami ne bi mogli omogočiti. Organizatorji so poskrbeli za prevoz, bogat zabavni 

program, kopanje, pokušino sladoleda in topel obrok. Poleg tega so jim v spomin podarili 

še rumene majice. To je bila lepa gesta organizatorjev, ki so otrokom iz družin z manj 

možnostmi ob začetku počitnic podarili čudovit in nepozaben dan skupaj s svojimi starši. 
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Posebno veselje smo pripravili štirim mladim nogometnim navdušencem, ki smo jih 

uspeli vključiti v nogometni Slovenija kamp (vabilo nam je posredovala ZPMS), ker 

njihove družine niso zmogle plačila za sodelovanje, čeprav so si otroci to zelo želeli. 

Na povabilo Zveze prijateljev mladine Moste Polje so letovali otroci iz socialno šibkih 

družin iz vseh treh belokranjskih občin v njihovem letovišču v Kranjski Gori. Šestnajst jih 

je bilo na nogometnem taboru, kjer so jih še posebej navdušili nogometaši iz znanih 

slovenskih klubov. Izjemno so bili zadovoljni in hvaležni tudi na taboru Vesele angleške 

počitnice, kjer jih je bilo enaindvajset in tudi na taboru To sem jaz, ki se ga je udeležilo pet 

naših otrok. 

 
Dvanajst otrok je letovalo v Zambratiji 

pri Savudriji v letovišču Zveze prijateljev 

mladine Ljubljana Moste-Polje ob 

pomoči sredstev iz akcije ZPMS Pomežik 

soncu, Fiho in akcij ZPM Moste. Večina 

jih je bila prvič na morju in že ob prihodu 

domov so prosili, da bi šli naslednje leto 

ponovno. V okviru projekta Evropa in 

mladi, ki ga ZPM Moste že vrsto let izvaja 

za nadarjene učence oziroma dijake, sta 

bila na brezplačnem izletu v Londonu 

tudi dijak in dijakinja iz Bele krajine, ki 

jima njuni družini tega ne bi mogli 

omogočiti.  

 

  

Poleg tega smo v Metliki letos gostili otroke iz pobratenih občin Ronchi (Italija) in Wagna 

(Avstrija). Otroci so bivali pri vrstnikih pri družinah gostiteljicah, naše društvo pa je za vse 

otroke pripravilo pester in zanimiv 8-dnevni  program. Spoznali so našo občino, življenje in 

navade v njej, Belo krajino, Dolenjsko do Posavja, Ljubljano, se kopali, zabavali, učili jezika 

in spletali nove ter utrjevali stare prijateljske vezi. 
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POMEMBNI DNEVI V MESECU 

SEPTEMBRU 

8. september – svetovni dan mladinske 

književnosti in svetovni dan boja proti 

nepismenosti 

15. september – vrnitev Primorske k 

matični domovini 

16. september – mednarodni dan miru 

17. september – dan zlatih knjig, 

začetek nove bralne sezone Bralne 

značke 

21. september – začetek jeseni 

 
 

Za otroke, ki so preživljali počitnice doma, smo v okviru prireditev Pridi zvečer na grad 

organizirali ogled štirih brezplačnih filmskih predstav v metliškem kulturnem domu in 

ponudili tri ustvarjalne delavnice. Organizirali smo tudi dva celodnevna kopalna izleta v 

Terme Čatež. 

 
Veseli smo, da smo vsi skupaj številnim mladim tako ali drugače omogočili preživeti nekaj 

nepozabnih počitniških dni in spremeniti vsakdanje življenjsko okolje. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in pomagali pri nastajanju in 

uresničevanju počitniškega programa. 

 

Pripravila: Vladka Škof  
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Novičke št. 7/2014 pripravile: 
 
Strokovne sodelavke ZPMS: Cvetka Bukovnik, Sara Geiger Smole, Iris Furlan, Zdenka 
Premoša, Zdenka Švaljek, Petra Zega in Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS. 

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAČETEK 

 NOVEGA ŠOLSKEGA LETA TER  

PRIJETEN  VSTOP V JESEN! 

 

 

 


