
TABOR ZA NADARJENE UČENCE  
V ČASU POLETNIH POČITNIC –  

NEMŠČINA 
 
 
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?   
4. – 13. 8. 2017 
 
TABOR NEMŠČINE – KAJ BOMO POČELI?  

Tabor nemščine bomo izvajali v okviru programa Marburg – Berlin 

2017.  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?  
526,00 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. 

583,00 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 2017,  motivacijsko pismo udeleženca, 

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

 

 

http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg-z-izletom-v-berlin/
http://zpm-mb.si/programi/letovanje-marburg-z-izletom-v-berlin/
http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2017/05/Prijavnica-pogoji-MARBURG-2017.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 tukaj.  

 

 

 

KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRNAJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE 2017 – 
TABOR NEMŠČINA, MARBURG 

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

Regresni 
razred 

POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA ČLANA 
DRUŽINE V LETU 2016 V EUR 

PRISPEVEK STARŠEV* 

% od 300€ subvencija 
prispevek 

staršev 

0. 
  

DO 180,97 0,00% 300,00 € 226,00 € 

1. OD 180,97 DO 301,62 15,00% 255,00 € 271,00 € 

2. OD 301,62 DO 361,95 30,00% 210,00 € 316,00 € 

3. OD 361,95 DO 422,27 45,00% 165,00 € 361,00 € 

4. OD 422,27 DO 532,87 60,00% 120,00 € 406,00 € 

5. OD 532,87 DO 643,46 75,00% 75,00 € 451,00 € 

6. OD 643,46 DALJE 100,00% 0,00 € 526,00 € 

*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
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