
TABOR ZA NADARJENE UČENCE  
POLETNE POČITNICE 2018 –  

KREATIVNA ANGLEŠČINA  
 
 
ZA KOGA?  
ZA UČENCE od 5. do 9. razreda, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem 
razpisanem področju in imajo identifikacijo o nadarjenosti, jih zanima angleški jezik ter si želijo nekoliko 
drugače preživeti nekaj počitniških dni ob morju. Tabora se lahko udeležijo tudi učenci, ki niso 
prepoznani kot nadarjeni, a ne morejo uveljavljati subvencije.  
 
KJE?         
DOM VIRC, Poreč (Materada 38, 52440 Poreč, Hrvaška)  
 
KAJ BOMO POČELI? Te zanima ustvarjanje v angleškem jeziku in bi rad 
aktivno preživel/a počitniške dni ob morju - potem je jezikovni tabor 
pravi zate. Na taboru bosta poudarka na ustvarjalnosti v tujem jeziku in 
kreativnem pisanju v izbranem tujem jeziku, ob tem pa še spoznavanju 
mesta ter aktivnem preživljanju počitnic. Hkrati bomo ugotavljali, kaj 
imata skupnega angleščina ali španščina. Dneve bomo dodatno popestrili 
z različnimi dejavnostmi, kot so kopanje, aktivnosti na prostem, ogled 
mesta, zabavni večerni program in še kaj zanimivega se prav gotovo 
obeta.  Tabor je namenjen tistim, ki si želijo veliko zabave, druženja, 
ustvarjanja in nepozabnih doživetij. 
 

KDAJ?   
29. 6. - 4. 7. 2018 
 
CENA?  
190,00 EUR na udeleženca. Cena zajema organizacijo in izvedbo 
programa, bivanje, prehrano, zavarovanje, prevoz, varstvo, organizacijo 
ter izvedbo ostalih aktivnosti. Plačilo se izvede na osnovi računa oz. 
položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave in priloženih dokazil staršem 
oz. skrbnikom posreduje ZPM Maribor. Plačilo mora biti izvedeno 
najkasneje do 26. 6. 2018  
 
PRIJAVA?  
IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec) 
in potrdilo o identifikaciji nadarjenosti. PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev (v primeru 
uveljavljanja subvencije), sprejemamo na ZPM Maribor do petka, 22. 6. 2018 oz. do zapolnitve prostih 
mest (šteje se datum prejema prijavnice). Tabor bo izveden, če bo dovolj prijav (najmanj dvajset prijav). 
Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi 
regresne lestvice. Podrobnejše informacije o prijavi na spletni strani ZPM Maribor, kjer nadete tudi 
prijavnico. 
 
Prevoz bo organiziran iz večjih slovenskih mest (Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper - Poreč) v 
primeru zadostnega števila prijav iz posameznih mest. Starši poskrbijo za prevoz udeležencev do 
ustrezne vstopne postaje, ki bodo znane po prijavi vseh udeležencev.  
 
DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.   
 
 

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2018/05/Prijavnica_ANG_2018.pdf
mailto:ursa@zpm-mb.si


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DODATNE INFORMACIJE?   
Zveza prijateljev mladine Maribor – Urša Žiger, 02 229 69 15  ali ursa@zpm-mb.si 

 

ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor 
 02/229 69 15,  Fax: 02/229 69 20 
Elektronski naslov:  ursa@zpm-mb.si  

ID za DDV: SI91266831 
Št. TRR pri Novi KBM: SI56 0451 5000 0405 095 

  

KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRNAJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE 2018 

       
 

OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKA STARŠEV JE VELJAVNA ODLOČBA O OTROŠKEM DODATKU 

Regresni 
razred 

POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA ČLANA 
DRUŽINE V LETU 2017 V EUR 

PRISPEVEK STARŠEV* 

% od cene 190 € 

0.     DO            185,00      0,00% 0,00 € 

1. OD            185,01      DO            309,00      15,00% 28,50 € 

2. OD            309,01      DO            371,00      30,00% 57,00 € 

3. OD            371,01      DO            433,00      45,00% 85,50 € 

4. OD            433,01      DO            546,00      60,00% 114,00 € 

5. OD            546,01      DO            659,00      75,00% 142,50 € 

6. OD            659,01      DALJE  190,00 € 

       
OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKA STARŠEV JE  

ODLOČBA O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2017 

Regresni 
razred 

BRUTO DOHODEK NA MESEC NA ČLANA 
DRUŽINE V LETU 2017 V EUR 

PRISPEVEK STARŠEV* 

% od cene 190 € 

0.     DO            185,00      0,00% 0,00 € 

1. OD            186,00      DO            447,99      17,00% 32,30 € 

2. OD            448,00      DO            622,99      34,00% 64,60 € 

3. OD            623,00      DO            697,99      43,00% 81,70 € 

4. OD            698,00      DO            779,99      53,00% 100,70 € 

5. OD            780,00      DO            872,99      67,00% 127,30 € 

6. OD            873,00      DO            995,99      79,00% 150,10 € 

7. OD            996,00      DALJE  190,00 € 

*Ugotavljanje upravičenosti do subvencije 
   Upravičenost do subvencioniranega letovanja se ugotavlja na osnovi veljavne odločbe o odmeri 

otroškega dodatka ali odločbe o odmeri dohodnine za leto 2017 (v izjemnih primerih, ko izračun 
na tej osnovi ne bo mogoč, pa valoriziranih podatkov iz odločb o dohodnini za leto 2016). 

mailto:ursa@zpm-mb.si
mailto:ursa@zpm-mb.si


TABOR ZA NADARJENE UČENCE  
V ČASU POLETNIH POČITNIC (avgust 2018)–  

TABOR NEMŠČINE 
 
 
ZA KOGA?  
ZA UČENCE in dijake od 12. do 16. leta, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na 
izbranem razpisanem področju in imajo identifikacijo o nadarjenosti. 
 
KJE?         
MARBURG, NEMČIJA  
 
KDAJ?   
3. – 12. 8. 2018 
 
TABOR NEMŠČINE – KAJ BOMO POČELI?  

Tabor nemščine bomo izvajali v okviru programa Marburg – Pariz 

2018.  Učenje nemškega jezika ni nujno sedenje v učilnici in poslušanje 

predavanj, lahko je pravo potovanje, raziskovanje, zabava in druženje s 

prijatelji. Obiski zanimivih krajev, adrenalinske in športne 

dogodivščine, družabne igre in večerne zabave … pri tem pa učenje 

nemškega jezika steče kar nehote in povsod. 

Udeleženci morajo priložiti dokazila o uspešnosti na področju 

nemškega jezika.  

 
CENA?  
638,00 EUR na udeleženca pri udeležbi najmanj 25 otrok. Cena  

vključuje bivanje, prehrano, prevoz, zavarovanje po splošnih pogojih 

zavarovanja izletnikov, stroške organizacije, pedagoško vodstvo, 

varstvo, organizacijo in izvedbo interesnih dejavnosti in izletov, 

vstopnino za zabaviščni park, organizacijo in izvedbo učenja nemškega 

jezika, DDV. 

699,00 EUR na udeleženca pri udeležbi najmanj 20 otrok.  

 

Plačilo se izvede na osnovi računa oz. položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave in priloženih dokazil 

staršem oz. skrbnikom posreduje ZPM Maribor.  

 

V okviru razpoložljivih sredstev bomo sofinancirali udeležbo udeležencem, ki ustrezajo kriterijem 

(nadarjenost, uspehi na področju nemškega jezika, starost) do maksimalne višine 300,00 € v skladu z 

regresno lestvico. Ker so sredstva in število mest za sofinanciranje omejena, bomo pri dodelitvi 

subvencije upoštevali datum prispele popolne prijave, ki bodo ustrezale kriterijem (nadarjenost, 

motivacijsko pismo, uspešnost na področju nemščine in prijavnica).   

 
PRIJAVA?  
IZPOLNJENA PRIJAVNICA MARBURG – POČITNICE S PRIJATELJI 2018,  motivacijsko pismo udeleženca, 

potrdilo o identifikaciji nadarjenosti udeleženca in dokazila o uspešnosti na področju nemškega jezika.  

 

 

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2018/05/Prijavnica-pogoji-MARBURG-2018-s-ceno.doc


Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi 

regresne lestvice (objavljena spodaj). Za uveljavljanje subvencije je k prijavi potrebno priložiti 

veljavno odločbo o odmeri otroškega dodatka. 

 

Tabor bo izveden, če bo dovolj prijav (najmanj dvajset) v primeru prevelikega števila prijav za 

subvencioniranje (nad deset prijav) si organizator dovoljuje pravico do izbire udeležencev v skladu z 

usmeritvijo programa. Dodatne informacije glede tabora boste prejeli po pošti po prejemu prijave na ZPM 

Maribor. Prijave, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev in vse priloge, sprejemamo na Zvezi 

prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor.  

 

Podrobneje o programu najdete na naši spletni strani.  

 

 

 

KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRNAJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE 2018 – 
TABOR NEMŠČINA, MARBURG 

        OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKA STARŠEV JE VELJAVNA ODLOČBA O OTROŠKEM DODATKU! 

Regresni 
razred 

POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA ČLANA 
DRUŽINE V LETU 2017 V EUR 

Cena letovanja 638,00€ * 

% od 300€ subvencija 
prispevek 

staršev 

0.     DO            185,00      0,00% 300,00 € 338,00 € 

1. OD            185,01      DO            309,00      15,00% 255,00 € 383,00 € 

2. OD            309,01      DO            371,00      30,00% 210,00 € 428,00 € 

3. OD            371,01      DO            433,00      45,00% 165,00 € 473,00 € 

4. OD            433,01      DO            546,00      60,00% 120,00 € 518,00 € 

5. OD            546,01      DO            659,00      75,00% 75,00 € 563,00 € 

6. OD            659,01      DALJE  0,00 € 638,00 € 

*Upravičenost do subvencioniranega letovanja se ugotavlja na osnovi veljavne odločbe o odmeri otroškega 
dodatka. 

 

 

 
 
 

 
DODATNE INFORMACIJE?   
Zveza prijateljev mladine Maribor – Urša Žiger, 02 229 69 15  ali ursa@zpm-mb.si 

 

ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor 
 02/229 69 15,  Fax: 02/229 69 20 
Elektronski naslov:  ursa@zpm-mb.si  

ID za DDV: SI91266831 
Št. TRR pri Novi KBM: SI56 0451 5000 0405 095 

 
  

http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg-z-izletom-v-berlin/
mailto:ursa@zpm-mb.si
mailto:ursa@zpm-mb.si


 

TABOR ZA UČENCE  
V ČASU POLETNIH POČITNIC (avgust 2018)–  

GLASBENI TABOR – SKUPAJ NA 440 Hz 
 

Alternativna glasbena šola KUD Coda že več kot 
deset let skrbi za izobraževanje, rast in kreativno 
izražanje štajerske mladine. Poleg 
individualnega glasbenega izobraževanja, ki je 
prilagojeno modernemu času in željam učencev, 
velik poudarek namenjamo skupinski igri – 

skupnemu muziciranjem učencev na koncertih, ki 
jih združujemo v zanimive tematske projekte. 
Opis glasbena šola pa je za KUD Coda zagotovo 
preskromen, saj okvire individualnega poučevanja 
inštrumentov neprestano širimo, med drugimi 
tudi z zborovskim petjem, kreativnim ustvarjanjem glasbe in delovanjem na socialnem področju. 

K našemu pestremu mozaiku dejavnosti pa letos prvič v sodelovanju z ZPM Maribor dodajamo glasbeni 
tabor Skupaj na 440 Hz, ki bo potekal med 25. in 29. junijem v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. 
Vabljeni vsi mladi, stari med 12 in 16 let, ki imajo osnovno glasbeno predznanje in so vsaj dve leti 

glasbeno aktivni, saj je cilj izvedbe programa skupaj ustvariti avtorsko pesem. Zato bo mladim 
glasbenim ustvarjalcem ponujen pester program. 

Spoznali bodo različne glasbene zvrsti, naučili se bodo, kako prek improviziranja, skladanja aranžiranja in 
priprave besedila nastane avtorska pesem. Zraven tega si bodo izdelali preprosto glasbilo, ustvarjali na 
urici drevesnih zvokov in ritmov v gozdu, preizkusili pa se bodo tudi v lastni inovativnosti z igranjem na 
posode iz različnih materialov in uživali v nenavadnih zvokih. S skupnim ustvarjanjem, z igranjem na 
glasbila, s petjem in s prispevanjem idej, bodo pridobivali izkušnje iz skupinskega ustvarjanja, ki bo 
zaključeno z nastopom pred starši, prijatelji in vabljenimi mediji 29. junija, ob 17. uri, v že omenjenem 

počitniškem domu. 

Učenje bo potekalo v sproščenem vzdušju pod vodstvom štirih izkušenih in strokovno kompetentnih 
mentorjev. Za njihovo udobje, varnost, rekreacijo in dobro vzdušje pa bodo poskrbeli še trije 
spremljevalci skupaj z osebjem Doma Miloša Zidanška. 

Prijave za udeležbo sprejemamo do 1. junija 2018. Podpisano izjavo starša ali skrbnika pošljite na e-
naslov info@kud-coda.org. Kotizacija za tabor, ki vključuje tudi stroške namestitve in prehrane, znaša 
184 €. Število prijav je omejeno na 25 udeležencev, zato pohitite s prijavami. 

Za dodatne informacije smo na voljo na mira@kud-coda.org ali ursa@zpm-mb.si. 

 

 

https://kud-coda.org/
http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2018/05/Prijavnica_glasbeni_tabor_DMZ.pdf
mailto:info@kud-coda.org
mailto:mira@kud-coda.org
mailto:ursa@zpm-mb.si

