
 

 

 

LETOVANJA ZPM MARIBOR 2019 - 
PRIJAVA NA INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE NA LETOVANJIH 

 
ZPM Maribor že vrsto let organizira neprofitne počitniške programe, ki vključujejo športno – rekreativne 
dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in druge programe. Vsebine so namenjene 
osnovnošolcem in srednješolcem, programi so pripravljeni in izvedeni s pomočjo prostovoljcev.  
 

Najobsežnejši programi so letovanja v VIRC Poreč, na DMZ Pohorje in v Marburgu, ki bodo v letu 2019 
potekala med 25. junijem in 24. avgustom in za katera bomo predvidoma potrebovali 155 
prostovoljcev:  
- 130 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno-rekreativnih vzgojiteljev v 6 izmenah v VIRC Poreč,  
- 12 spremljevalcev – vzgojiteljev v 2 izmenah na DMZ Pohorje, 
- 1 spremljevalca – profesorja ali študenta nemščine na letovanju v Marburgu. 
Vzgojitelj je izraz, s katerimi ZPM naziva svoje prostovoljce na letovanjih. 
 

Kandidati, ki se prijavljajo za spremljevalce na letovanju, morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo – 
končana V. stopnja že ob prijavi; morajo imeti izkušnje z delom z otroki in mladostniki ter smisel in 
veselje za delo z otroki in mladostniki; morajo biti sposobni samostojno voditi in skrbeti za skupino 
otrok ali mladostnikov in morajo imeti organizacijske sposobnosti. 
 

Poleg pogojev, ki so zahtevani v Internem razpisu za spremljevalce na letovanjih, morajo kandidati 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 
 v času letovanja morajo obvezno imeti urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje; 
 ne smejo imeti zdravstvenih ali drugih ovir, ki bi jim onemogočale ali oteževale izpolnjevanje 

prostovoljskih obveznosti ali bi ogrozile zdravje oseb, s katerimi bodo v stiku med opravljanjem 
prostovoljskega dela pri ZPM Maribor;  

 zoper njih ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljena ali ukrep obveznega 
zdravljenja odvisnosti ali izrečena prepoved opravljanja poklica, lastne dejavnosti, dela ali dolžnosti 
na področju sociale, varstva, vzgoje, izobraževanja otrok oz. druge dejavnosti, ki je v zvezi s 
področjem prostovoljskega dela pri ZPM Maribor; 

 zoper njih ne poteka in ni bil uveden kazenski postopek in niso bili obsojeni za kaznivo dejanje 
zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za protipravno pridobitev premoženjske koristi; 

 pred letovanjem se bodo seznanili z Etičnim kodeksom prostovoljskega dela, Kodeksom etičnih 
načel vzgojiteljev na področju letovanja in ostalimi dokumenti, zbranimi v "Opomniku vzgojiteljem 
na letovanju ZPM Maribor" in jih dosledno upoštevali pri svojem delu; 

 delo bodo opravljali prostovoljno, svoje znanje in izkušnje bodo aktivno uporabili pri pripravah in 
pri usmerjanju vzgojnih in prostočasnih dejavnosti otrok na letovanju;  

 bodo upoštevali zaupnost podatkov otrok in uporabljali le tiste podatke, ki jih potrebujejo za svoje 
delo na letovanju; prav tako ne bodo uporabljali, posredovali in javno objavljali fotografij, zvočnih 
in video posnetkov otrok z letovanj. 

 
PRIJAVA  
Kandidati za vzgojitelje in športno-rekreativne vzgojitelje ZPM Maribor se za sodelovanje na letovanju 
prijavijo na osnovi Internega razpisa za spremljevalce na letovanjih, z ustrezno prijavnico, ki je 
objavljena na spletni strani ZPM Maribor skupaj z razpisom.  
Posameznik se lahko z eno prijavnico prijavi za več izmen, letuje pa lahko v največ v dveh terminih. Če 
se kandidat prijavi za več terminov in je v več terminov tudi izbran, se mora odločiti za največ dve izmeni, 
vendar praviloma ne za dve zaporedni.  
 

http://zpm-mb.si/programi/letovanje-dmz-na-pohorju/


Izpolnjeno prijavnico za vzgojitelja oz. športno-rekreativnega vzgojitelja na letovanju kandidati pošljejo 
po pošti (ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor) ali elektronski pošti (referatzpm@zpm-mb.si) 
najkasneje do 31. marca 2019.  
Vse, ki bodo prijavnico poslali po pošti, prosimo, da jo natisnejo obojestransko. Tisti, ki jo bodo poslali po 
elektronski pošti, jo morajo lastnoročno podpisati in poslati skenirano.  
Športno-rekreativni vzgojitelji morajo imeti opravljen tečaj za vaditelja oz. učitelja plavanja, kopijo 
potrdila je potrebno priložiti prijavnici.  
 
POSTOPEK IZBORA SPREMLJEVALCEV ZA LETOVANJA 
Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati izberejo 
pedagoška vodstva – vsak pedagoški vodja za svojo izmeno.  
Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma (ni 
obvezno; odvisno je od pedagoškega vodje in predvidenih potreb po kadru v posamezni izmeni) 
povabljeni na razgovor s pedagoškim vodstvom.  
Pedagoška vodstva posameznih izmen bodo širše izbore kandidatov za letovanja naredila na osnovi 
prejetih prijavnic in opravljenih razgovorov. O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati prejeli 
obvestilo po e-pošti najkasneje do 6. maja 2019.  
 

Za vse, ki bodo izbrani v širši krog potencialnih vzgojiteljev in še niso opravili obveznega usposabljanja 
za vzgojitelje ZPM Maribor, velja, da morajo le-to uspešno opraviti v mesecu maju. Za vabljene 
udeležence (na osnovi izborov pedagoških vodstev) bo brezplačno usposabljanje potekalo v Mariboru 
predvidoma med 9. in 25. majem 2019 in sicer v obsegu 23 ur (predvidoma razporejenih na 4 dni v 
obdobju treh tednov, v četrtek in petek od 16. do 20. ure, možen je tudi kakšen termin v soboto 
dopoldne). 
Po zaključku usposabljanj izvajalci predavanj in delavnic naredijo evalvacijo in ocenijo kandidate, 
pedagoški vodje pa na osnovi tega naredijo končni izbor vzgojiteljev. ZPM Maribor si skupaj s 
pedagoškimi vodstvi pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih 
kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso bili izbrani.  
 
LETOVANJE 
V vsaki izmeni letovanj v VIRC Poreč je lahko do 300 otrok, na DMZ Pohorje do 60 otrok in v Marburgu do 
30 otrok, izmene pa vodijo izkušena pedagoška vodstva.  
Vzgojitelj ima na letovanju svojo skupino 10 do 12 otrok in 11 dni v celoti skrbi za njih, poleg tega pripravi 
in izvede vsaj tri dejavnosti, ki so namenjene celotni izmeni (delavnice/večerni program/športne vsebine). 
Skupine najmlajših otrok in otrok s posebnimi potrebami se številčno posebej prilagodijo. Glede števila in 
izvedbe posameznih dejavnosti, ki jih mora opraviti posamezni vzgojitelj, se vsaka izmena posebej 
dogovori, veliko stvari se pripravi že pred odhodom.  
Športno-rekreativni vzgojitelj nima skupine otrok ampak organizira in vodi športno-rekreativne vsebine 
ter druge dejavnosti po dogovoru s pedagoškim vodstvom.  
Spremljevalci na letovanju v Marburgu poleg vodenja skupine izvajajo še učenje nemškega jezika.  
 

Napotki, pravila, kodeks, hišni red na letovanju… so zbrani v priročniku, ki ga imenujemo "Opomnik 
vzgojiteljem na letovanju ZPM Maribor". V njem so med drugih zapisane podrobnejše informacije o 
nalogah in odgovornosti vzgojitelja, poteku dneva, pravilih, ki jih morajo upoštevati otroci in 
vzgojitelji… 
 

Pred odhodom na letovanja ima vsaka izmena vsaj 3 pripravljalne delovne sestanke, kjer se dogovorijo 
zadeve glede programa, dela v izmeni, razdelijo se že določene naloge in pripravijo stvari za delavnice in 
prireditve… Udeležba na pripravljalnih sestankih je obvezna za vse spremljevalce na letovanjih.  
 

Spremljevalci na letovanjih so prostovoljci in dobijo po zaključku letovanja za svoje delo pavšalno 
povrnjen del stroškov za priprave in opravljeno delo na letovanju, vsi uspešno ocenjeni pa tudi nagrado 
(nakazilo na TRR prostovoljca). 
 

K sodelovanju vabimo prostovoljce ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, 
da izpolnjujejo navedene pogoje v razpisu in so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti 
počitniškemu prostemu času otrok.  

ZPM Maribor, februar 2019 

mailto:referatzpm@zpm-mb.si

