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Glasilo DOM KOT DRUGI DOM omogoča odprt dostop do
svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po
katerem prosto dostopni prispevki javnosti omogočajo
vpogled v življenje in delo v Mladinskem domu Maribor.

Navodila za pripravo prispevkov
V glasilu objavljamo prispevke otrok in mladostnikov.
Napisani so v slovenskem jeziku.
Avtorji prispevkov, risb ali fotografij nam pišite
(bojan.macuh@guest.arnes.si), da vam posredujemo
predlogo z bolj podrobnimi navodili. Prispevek naj obsega
največ eno stran. Slikovno gradivo je zelo dobrodošlo.
Predložene prispevke pregleda in oceni odgovorno
uredništvo, ki si dovoli le-te jezikovno pregledati in jih po
potrebi tudi oblikovno urediti.
Avtorji prispevkov (otroci in mladostniki) bodo podpisani
samo z imeni in inicialko priimka. V primeru, da otrok ali
mladostnik nima dovoljenja za objavo fotografij, to
strokovno uredimo oz. prikrijemo.

Standardna serijska številka: 3/2021
https://www.mladinski-dom-mb.si/
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Pismo urednika
»Ljudje ne izkoristijo priložnosti, da bi obogatili svojo dušo, če menijo, da niso ustvarjalni, ali
če so prepričani, da jim življenjske okoliščine onemogočajo izražanje. Drži ravno nasprotno.
Ustvarjalna zavest se stopnjuje, ko kljubujemo, čeprav je malo upanja za uspeh, in širi se, ko
se borimo, da bi jo sprostili.«
Marlo Morgan
Na začetku smo si zadali, da bo izhajalo naše domsko glasilo trikrat letno in tega se tudi
držimo. Čeprav so naši otroci in mladostniki zelo ustvarjalni in doživljajo veliko novega, se to
kaže pri objavi njihovih prispevkov manj aktivno, kot smo morda pričakovali. Uvodoma sem
podal misel, da smo ustvarjali, le začeti je potrebno. Morda bo k temu prispevala tudi
motivacija vzgojiteljev, čeprav se zavedam, da ob lastnem delu z mladimi pogosto ne ostane
veliko časa za tovrstno aktivnost.
V številki glasila, ki je pred vami, so zbrani prispevki in doživetja z različnih popoldanskih
aktivnosti, druženj in ekskurzij. V uredništvu smo prepričani, da tudi v prihodnje ne bo
zmanjkalo idej in entuziazma, kakor tudi ne dobrih piscev, ki bodo vsem v Mladinskem domu
Maribor predstavljali, kaj ustvarjajo.
Izteka se še eno leto našega sobivanja v Mladinskem domu Maribor. Ob koronakrizi in še
kakšni nevšečnosti smo vseeno doživeli veliko lepega in nepozabnega. Želim vam prijetnih,
mirnih in toplih prazničnih dni.

Bojan Macuh
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Otroci in mladostniki, spoštovani sodelavci in starši!
Morda danes pri vzgoji otrok preveč razmišljamo o težavah in ovirah, ne razmišljamo pa o
tem, kaj otroke dela srečne.
Nekoč sem prebral misel Lea C. Rosten-a, ki je navedel naslednje: »Ne verjamem, da je smisel
življenja biti “srečen”. Mislim, da je smisel življenja biti koristen, odgovoren, sočuten.
Predvsem pa je smisel življenja biti nekomu pomemben, biti drugemu v oporo, zavzemati se
za nekaj, poskrbeti, da je svet zaradi tvojega življenja boljši.«
Na osnovi tega menim, da naj otroci sebe prepoznavajo kot srečne otroke. Naj se zavedajo,
da jim včasih kaj ne uspe in da jim bo pogosto tudi uspelo. Naj v tem vidijo zadovoljstvo kot
pomemben človeški občutek.
Tempo življenja nam premalokrat dopušča, da se popolnoma posvetimo drug drugemu, zato
naj bodo tiste urice, ki jih preživite s svojimi sončki koristno izkoriščene. Ustvarjajte, plešite,
pojte, veliko se pogovarjate in si medsebojno zaupajte.
Ob prehodu leta vam želim, da bi spretno krmarili med sanjami in realnostjo. Postavite si
visoke cilje. Ob ovirah ne obupajte, temveč se z mladostnimi močmi prebite čeznje. Mi smo
tu, da vam pri tem pomagamo.

Janez Domajnko, mag. posl. ved
V. d. ravnatelja
Strokovni center Mladinski dom Maribor
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1 IZLET 2. VZGOJNE
ŠOLSKEGA LETA

SKUPINE

3/2021
OB

PRIČETKU

Na začetni izlet skupine smo se odpravili v četrtek, 14. oktobra 2021. Izleta smo se udeležili
vsi štirje vzgojitelji in nas 8 otrok, ki smo trenutno v 2. vzgojni skupini v Slivnici. Najprej
smo šli v Predjamski grad. Dobili smo digitalne slušalke, s katerimi smo hodili po gradu.
Vsaka številka je imela svoje besedilo o zanimivostih gradu, česar še nikoli nisem slišala.
Najbolj mi je ostalo v spominu, da je kralj Erazem Predjamski umrl na stranišču. Zanimivo
se mi je zdelo, da je grad narejen v skalo.
Našo pustolovščino smo nadaljevali v Postojnski jami. Najbolj so mi bili zanimivi t. i.
špageti, ki so zrastli v jami, in seveda človeška ribica. Naj ne pozabim na vlakec, ki nas je
popeljal v globine Postojnske jame. Po kosilu smo nadaljevali bolj adrenalinsko, saj smo
šli v Ljubljanski karting center, kjer smo vozili različne gokarte. Priporočam vam obisk.
Na izletu sem se imela lepo, zanimivo in andrenalinsko.
Zapisala: Elma Z.
Slika 1: Zanimivo in zabavno

Fotografija: Mojca Pušenjak

7

Dom kot drugi dom

2

3/2021

OGLED CONE TEZNO – ROVI

Ali ste vedeli, da je del Maribora, ki se imenuje Tezno, prepreden s podzemnimi rovi? Pred
jesenskimi počitnicami smo si ogledali podzemlje mesta Maribor. Vsaj tisti del, ki je odkrit
in odprt za javnost.
V podzemne rove nas je vodilo 90 strmih stopnic, ki se nahajajo 15 metrov pod površjem,
v njih je stalna temperatura 12°C. Rove so pričeli graditi Nemci leta 1943, na višku druge
svetovne vojne, in sicer zaradi strahu, da bi zavezniki uničili proizvodnjo, ki se je v parih
letih razvila na površju tega dela mesta. Rovi se prepletajo na površini več kot 8.000
kvadratnih metrov.
Nekateri so ozki, drugi spet zelo visoki in široki. Rovi so vlažni, na stenah smo lahko videli
različne skice in podatke. V rovih je še vedno delno ohranjena pisarna nadzornika, z
velikim Siemensovim zvoncem ter nosilci postelj, na katerih so počivali takratni delavci.
Zapisala: 1. vzgojna skupina Slivnica
Slika 2: Obiskali smo rove

Fotografija: Jure Marušič
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3 MLADINSKI STANOVANJI V MELJU, MARIBOR IN
SELNICI OB DRAVI
Mladostniki v mladinskih stanovanjih poleg finančne pomoči potrebujejo tudi redno
spremljanje in oporo s strani koordinatorja – svetovalca za mladinska stanovanja. Tako
bivanje v mladinskem stanovanju še dodatno utrdi rezultate, ki so bili načeloma že
doseženi med vzgojnim procesom v skupini.
Odpust za mladostnika predstavlja veliko življenjsko spremembo, zato za ta korak
potrebuje veliko podpore pri reševanju eksistenčnih izzivov.
Osnovni namen mladinskih stanovanj je prehod mladostnikov v samostojno življenje,
utrditev na novo pridobljenih vedenjskih vzorcev, dokončanje šolanja, ureditev zaposlitve
in bivalnih pogojev. Mladostnik si sam oblikuje strategije in načine premagovanja ovir,
učenja, razporejanja časa. Mladostnik s pomočjo svetovalca za mladinska stanovanja
dokončno oblikuje identiteto, se uči samostojnosti, razvija ali utrjuje intelektualne,
telesne in druge potenciale, vodi lastno gospodinjstvo ter razvija odgovoren odnos do
sebe in soljudi.
V Mladinskem domu Maribor imamo dve mladinski stanovanji, ki sta v lasti Rotary kluba:
fantovsko mladinsko stanovanje v Melju in dekliško mladinsko stanovanje v Selnici ob
Dravi.
Kljub koronakrizi smo si ustvarili prijetno bivanje v mladinskem stanovanju ter poskušali iz
krize izvleči le najbolje. Vsekakor je bilo šolsko leto 2020/2021 polno izzivov, ki smo jih
premagali, na kar ne bi mogli biti bolj ponosni. Izguba študentskega dela, predavanja na
daljavo, oslabljene prijateljske vezi itd. Vse to je vplivalo na kakovost življenja
mladostnikov v mladinskem stanovanju, vendar smo kljub vsemu dosegli cilje, ki smo si jih
zastavili.
Slika 3: Naši mladinski stanovanji

Fotografija: Martina Sotiroska
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4 SNEMANJE RADIJSKE ODDAJE
V začetku meseca oktobra smo bili povabljeni na snemanje 12. oddaje Živeti drugačnost –
živeti z drugačnostjo, ki je bila predvajana na Radiu Maribor 18. oktobra 2021 ob 19. uri.
Zame je bila to dragocena izkušnja, saj sem se preizkusila v novi vlogi, tj. novinarski.
Predhodno smo izvedeli, da bosta gosta v studiu humanitarka Ninna Kozorog in čebelar
Robert Bali, zato smo zanju pripravili vprašanja. Člani Zavoda za zaposlovanje invalidov v
kulturi Razvoj so nas presenetili z odigrano igro Skrivnostni svet čebel, kjer smo izvedeli
zanimivosti o življenju čebel in se tudi nasmejali, nato je sledil pogovor z gostoma. Ko sem
bila na vrsti, da v mikrofon povem vprašanje, mi je postalo kar vroče, ampak ko sem kasneje
oddajo poslušala, sem bila nase kar ponosna. Še danes razmišljam o neverjetni Ninni, kaj vse
počne v življenju, poleg službe zdravnice še pomaga brezdomnim in starejšim, zato mislim,
da v življenju ne smemo iskati izgovorov, da se ne da pomagati. Ker se da biti prijazen do ljudi.
Ob koncu druženja smo v dar prejeli darila, tudi sami smo prinesli pozornost za društvo
Humanitarček, kar smo dan poprej izdelali.
Oddajo je vodil in povezoval Tone Petelinšek, znan radijski glas Radia Maribor, katerega moja
mama rada posluša in je v našem domu kar prepoznaven. Naj zaključim kar z njegovimi
besedami: »Življenju v pozdrav s hvaležnostjo.«
Zapisala: Nives D.
Slika 4: Bili smo na RTV Maribor
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KREIRANJE INICIALKE

Pri ustvarjanju inicialk smo imeli 21. oktobra 2021 priložnost združiti veselje do pisane
besede in ilustriranja.
Likovna pedagoginja Manja in Lana sta nas najprej poučili o inicialkah, da so grafično
poudarjene ali slikarsko okrašene velike začetne črke v tekstu. Nato pa smo si vsak zase
izbrali besedo, ki nam je pomembna in kreirali inicialke. Sama sem izbrala besedo bližina,
torej je bila moja inicialka črka B. Vam je všeč?
Zapisala: Ana Sara O.
Slika 5: Ustvarjalno in zanimivo

Fotografija: Mojca Pušenjak
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6 IZLET V PRESTOLNICO
Ko se je narava odela v barve jeseni, smo se mladostniki in vzgojitelji tretje skupine
odpravili na potep po glavnem mestu naše lepe dežele. Ker so v Ljubljani mnoge
priložnosti za raziskovanje, smo se kar težko odločili za dejavnosti dneva.
V petek, 8. oktobra 2021, smo začeli z vzponom na mestni grič, kjer se že 900 let bohoti
grad. Poleg čudovitega razgleda na mesto z razglednega stolpa so nas najbolj pritegnile
grajske ječe. Na sprehodu po mestu smo se posladkali s slastnimi palačinkami in si na
Tromostovju obljubili, da se vrnemo ob koncu leta, ko se bo Prešernov trg bahal v
praznični razsvetljavi. Naši čuti so bili na preizkušnji v Hiši iluzij, kjer smo se spraševali, kaj
je resnično in kaj iluzija. Poleg tega da smo se naučili novih zanimivosti, smo se zelo
zabavali. Po kosilu smo se pomerili v hitrostni vožnji na kartingu in se sprostili med
skakanjem po trampolinih.
Preživeli smo lep dan, poln doživetij in smo se kot skupina bolje spoznali in povezali.

Zapisala: Alma K. R.
Slika 6: Nepozabno doživetje

Fotografija: Marko Lešnik
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PRIJAZNO JE BITI PRIJAZEN

Tudi letos smo se pridružili mednarodnemu dnevu prijaznosti, ki se obeležuje 13.
novembra, ko se spomnimo na preprosta dejanja naključne prijaznosti, s katerimi lepšamo
svet sebi in drugim. Na vabilo društva Humanitarček smo nabrali kamenčke, jih pobarvali
in dopisali sporočilca in lepe misli. Letos smo jih nastavili po stopnicah na Kalvarijo.
Razmišljam, katera so tista drobna dejanja prijaznosti, s katerimi bi nekomu polepšala dan.
Moji predlogi: na pločnik s kredo napiši pozitivno sporočilo, nekoga pohvali, zapomni si
šalo in jo povej naprej, pripravi zajtrk sestri/bratu, pri nabiralniku pusti presenečenje za
poštarja, nastavi hrano za ptice, pozdravi šoferja avtobusa z nasmehom na obrazu, naredi
preprosto darilce za soseda in ga pusti na predpražniku, obišči babico/dedka.
Na Facebook strani Naključna prijaznost sem našla objavo, da je nekdo našel kamenček
prijaznosti na 'štengah' in se ga razveselila. Juhu, naslednje leto jih pobarvamo še več!
Napisala: Aria T.
Slika 7: Kamenček prijaznosti

Fotografija: Urška Zelenko
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VILINSKI ŠKRATJE

Pri pripravah dekoracije za Vilinsko mesto smo sodelovali s pripravo škratkov. Lana iz
Ustvarjalnega vrtiljaka nas je 18. novembra 2021 povabila, da smo lahko del festivala
ustvarjanja, druženja in svetlobe. Iz storžev, kostanjev in filca smo izdelali škratke, ki bodo
v čarobnem decembru krasili Vilinski dvor.
Me prav zanima, ali mi bo moj škratek z rumeno kapico izpolnil božično željo.
Slika 8: Zanimiva delavnica

Zapisal: Nik F.

Fotografija: Urška Ž.
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OBELEŽITEV MEDNARODNEGA DNEVA STAREJŠIH

V petek, 1. 10. 2021, smo mladostniki in strokovni delavci stanovanjske skupine Španova
kmetija obeležili mednarodni dan starejših. Za Dom starejših občanov Rakičan, Murska
Sobota in Puconci smo pripravili »košarico zdravja«. Starostnikom smo podarili domače
dobrote, ki smo jih pridelali oz. izdelali sami – domačo marmelado iz jurke, jurkin in bezgov
sok ter naš domači med. Za starejše smo pripravili kratek program, jim predali darila in se
z njimi podružili.
Zapisala: Melisa Z.
Dogodek smo pripravili z namenom, da naše mladostnike seznanimo s položajem starejših
in opozorimo na primeren odnos do njih. S pozitivnim stališčem do starosti (so)oblikujemo
sožitje med starejšimi in mlajšimi generacijami. Izkušnjo so tako naši mladostniki kot tudi
starostniki opisali kot zelo prijetno. Strinjali smo se, da bomo ohranili stike in sodelovali
na različne načine tudi v prihodnje.
Vzgojiteljica: Laura Kerčmar
Slika 9: Prijetno druženje

Fotografija: Mladostniki
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OBELEŽILI SMO TEDEN OTROKA

Teden od 4. oktobra do 10. oktobra 2021 smo na Španovi kmetiji preživeli nekoliko
drugače kot običajno. Ta teden je namreč teden otroka. Letošnji slogan se je glasil
»Razigran uživaj dan!«, s čimer smo dali poudarek igrivosti, sproščenosti in druženju. Vsak
dan smo tako doživeli in se naučili kaj novega ter pridobivali bogate izkušnje. Priredili smo
turnir v namiznih/kartaških igrah, ogledali smo si socialno kmetijo Korenika, se odpravili v
kino in se na koncu še razmigali na telovadbi.
Zapisala: Kaja P. V.
Slika 10: Teden otroka

Fotografija: Vzgojitelji
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POSLIKALI SMO STENO

Da bi se počutili kar najbolj domače, smo se v tretji skupini odločili, da bomo dekorirali
steno v skupnem prostoru. Le kaj je lahko lepšega kot nekaj, kar nas predstavlja prav vse?
Odločili smo se za drevo, ki simbolizira življenje, rast, vsaka veja posameznika naše
skupine, vsi pa povezani v celoto.
Pri nastajanju (priprava stene, beljenje, skiciranje, priprava modelov – listje in odtis,
barvanje, izdelava predstavitvenih slik) smo se zabavali, pa še izpadlo je prav lepo!
Zapisal: Gaber C.
Slika 11: Za lepši vsakdan

Fotografija: Bojana Jug
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DECEMBRSKI ČAS V ENOTI 2

December, mesec, ki ima poseben čar. Leto se počasi zaključuje, vsi smo v pričakovanju
novega.
Letos smo v mesecu decembru doživeli veliko lepih stvari. Pisali smo pisma Božičku,
praznovali smo dva rojstna dneva, obiskali so nas iz društva Lions, obdarovali smo skupine
(izdelovali smo svečnike iz CD-jev). Delali smo tudi voščilnice.
Slika 12: Naše ustvarjanje

V skupini smo zelo sladkosnedi, zato nas v dobro voljo spravijo tudi slaščice, ki jih
pripravljamo. V tem mesecu smo praznovali dva rojstna dneva in se posladkali z dvema
tortama, ki smo ju pripravili.
Slika 13: Sladkosnedi smo
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Začela se je tudi sezona pečenja božičnih piškotov. Pričeli smo z značilnimi razpokančki ter
navadnimi keksi in rogljički.
Slika 14: Rogljički so najboljši

Fotografija: Vzgojitelji

Ob delu smo se dogovorili, da bomo v decembru imeli adventi koledar, kjer vsako večerjo
iz košare vzamemo vrečko, v kateri je za vsakega nekaj sladkega, in pa beseda, o kateri se
pogovarjamo tisti dan (kriminal, spolnost, opiši svoj najboljši dan, odgovornost, lastnosti,
ki so nam na nas všeč in niso všeč ipd.). Dogovorili smo se tudi za skritega prijatelja. V
skupini je 1. 12. vsak izžrebal listek, na katerem je bilo ime njegovega skritega prijatelja,
za katerega naj bi vsak od nas v tem mesecu naredil kaj lepega. Na skupni božični večerji
pred počitnicami bomo nato skušali ugotoviti, kdo je bil komu skriti prijatelj.
Zapisala: Ines B.
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ŠPORTNI VIKEND ENOTE 10

V enoti 10 smo vikend pred zadnjimi počitnicami v letu 2021 izkoristili za športno
udejstvovanje. V petek, 17. 12. 2021, smo se odpravili v WOOP Areno, kjer nas je
animatorka Žana učila bovlanja. Ob prijetni disko glasbi smo najprej igrali klasični bovling,
nato pa se preizkusili še v različnih variacijah bovlinga, kjer je možno pridobivati večkratnik
doseženih točk. Po igri smo odšli na pozno kosilo v Kratochwill in si ogledali »lučke« v
centru Ljubljane.
Slika 15: Športni vikend

Fotografija: Vzgojitelji

V soboto, 18. 12. 2021, smo se iz meglenega Velenja v zgodnjih jutranjih urah odpeljali na
sončni Areh. Ure smučanja so se obrestovale, saj so mladostniki, tako začetniki kot tisti, ki
imajo več izkušenj, nadgradili svoje znanje smučanja in se zadovoljni vrnili v Velenje. Svež
pohorski zrak je poskrbel, da so bili mladostniki utrujeni, a hkrati motivirani, da se čimprej
vrnejo na smučke!
Zapisali: Mladostniki in vzgojitelji
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Slika 16: Smučanje na Arehu
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OBISKAL NAS JE DEDEK MRAZ

Zopet je tisti čas v letu … za nekatere vesel, poln pričakovanj, ves razigran, čaroben,
lesketajoč … za druge žalosten, depresiven, siv … To je čas, ki nas navdaja z novim
optimizmom, jasnimi cilji, drugačnimi pričakovanji, trdnimi zaobljubami. Pri nas se
prepleta oboje, dobro in slabo. S tem je seznanjen tudi Dedek Mraz, zato prav vsako leto
najde nekaj dragocenih trenutkov, ki jih nameni našim otrokom, mladostnikom ter
vzgojiteljem. Na obisk ga pripelje kar župan, ki ima, tako kot doslej prav vsi župani pred
njim, sočutno srce za vse ranljive prebivalce našega mesta.
In priprave za ta veseli dogodek se pričnejo. V hiši diši po prazničnih začimbah, cimetu,
ingverju, klinčkih. Nastajajo unikatno okrašeni piškoti pod mentorstvom vzgojiteljice
Valentine, naši nadarjeni mladostniki pa ob nežnih melodijah v glavah že kujejo načrt za
izvedbo glasbene točke.
Slika 17: Siva kučma, bela brada

Fotografije: Valentina Uran Dreo

Končno napoči ta dan, 15. december. Piškoti so sladki, pesem seže globoko v dušo. Lepe
želje se kar vrstijo ena za drugo, lesketajoče oči izžarevajo dobroto, srečo in mir. Prijetno
druženje ter dragocena darila pomenijo veliko. Nismo pozabljeni. Smo pomembni,
razumljeni, slišani, pohvaljeni … Hvala za te nepozabne trenutke in nasvidenje do
prihodnjega leta, dragi Dedek Mraz!
Zapisala: Nada Krautberger
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