
 

 

 

  

 

TEMATSKI TABOR ZA NADARJENE UČENCE –  
NEMŠČINA 

MED POLETNIMI POČITNICAMI 2016 

 

Na Zvezi prijateljev mladine Maribor smo se v okviru projekta "Omogočimo sanje!" in v sodelovanju z 

zunanjimi sodelavci odločili v času poletnih počitnic pripraviti tematski tabor za nadarjene učence – TABOR 

NEMŠČINE. Tabor bo organiziran v skladu s cilji projekta, ki je namenjen nadarjenim otrokom, ne glede na 

socialni status družine, pri izboru pa bodo kljub temu imeli prednost otroci iz družin, ki so v socialnih 

stiskah.  

 

ZA KOGA? ZA UČENCE in DIJAKE, stare med 12 in 16 let,  

(kriteriji)  - ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem razpisanem področju, 

- so uspešni na področju nemščine (mnenje pridobijo na šoli ALI priložijo ustrezna dokazila) in 

- imajo identifikacijo o nadarjenosti. 

KJE?                   MARBURG, Nemčija 

 

KAJ in KDAJ?  Tabor nemščine bomo izvajali v okviru programa Marburg – Amsterdam 2016. Udeleženci 

morajo priložiti dokazila o uspešnosti na področju nemškega jezika.  

21. – 30. 7. 2016: TABOR NEMŠČINE 

 

PRIJAVA? IZPOLNJENA PRIJAVNICA MARBURG – POČITNICE S PRIJATELJI 2016,  MOTIVACIJSKO 

PISMO UDELEŽENCA, POTRDILO O IDENTIFIKACIJI NADARJENOSTI UDELEŽENCA IN 

DOKAZILA O USPEŠNOSTI NA PODROČJU NEMŠKEGA JEZIKA.  

 

PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev in vse priloge, SPREJEMAMO NA 

ZVEZI PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR, Razlagova 16, 2000 Maribor.  

 

CENA? 605,00 EUR na udeleženca pri udeležbi najmanj 25 otrok (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). 

 660,00 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).   

 

 

 

 

http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg-z-izletom-v/


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.  

 
Podrobneje o programu letovanja najdete tukaj, prijavnica Marburg 2016. 

 

KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRANJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE 2015 – TABOR NEMŠČINA 

       OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKA STARŠEV JE VELJAVNA ODLOČBA O OTROŠKEM DODATKU 

Regresni 
razred 

POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA ČLANA DRUŽINE 
V LETU 2014 V EUR 
 

PRISPEVEK STARŠEV* 

% od 300 € 599,00€ 

0.     DO  177,73      0,00% 299,00 € 

1. OD  177,74      DO  296,22      15,00% 344,00 € 

2. OD  296,23      DO  355,46      30,00% 389,00 € 

3. OD  355,47      DO  414,70      45,00% 434,00 € 

4. OD  414,71      DO  523,32      60,00% 479,00 € 

5. OD  523,33      DO  631,93      75,00% 524,00 € 

6. OD  631,94      DALJE 100,00% 599,00 € 

       
*Ugotavljanje upravičenosti do subvencije 

  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 

 
 

 

Izvedbo tabora so omogočili:  

 

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/05/PROGRAM-Marburg-2016.pdf
http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/05/Prijavnica-pogoji-MARBURG-2016.doc
mailto:ursa@zpm-mb.si
mailto:ursa@zpm-mb.si

