
JESENSKI TEMATSKI TABOR  
oktober 2019 –  

KRETIVNA USTVARJALNOST – KREATIVNI JAZ, MI, TI in 
LOGIKA ZA MLAJŠE 

 
ZA KOGA?  
ZA UČENCE od 5. do 9. RAZREDA, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem 
razpisanem področju in si želijo nekoliko drugače preživeti nekaj počitniških dni ob morju. 
 
KDAJ in KJE?         
26. - 29. 10. 2019 - DOM VIRC, Poreč (Materada 38, 52440 Poreč, Hrvaška)  
 
Udeleženec se lahko udeleži le enega vsebinskega tabora. 

KREATIVNO USTVARJANJE – KREATIVNI JAZ, MI TI (za učence od 7. - 9. 
razreda) - KAJ BOMO POČELI? Tabor, ki bo potekal v VIRC-u Poreč, ob 
morski obali, se bo tokrat usmeril na otroško kreativnost. Ob skupnem 
sobivanju in socialnih igrah bomo spoznali nove prijatelje ter izražali našo 
ustvarjalnost. Prelevili se bomo v režiserja oz novinarja ter pri ustvarjanju 
novega izdelka uporabili vso svojo domišljijo in kreativnost. Seveda bo 
dovolj časa za aktivno preživljanje prostega časa. Ker bomo izredno 
učinkoviti bomo izdali novo številko časopisa ODBIT(O). 
  
LOGIKA ZA MLAJŠE (za učence od 5. - 7. razreda) - KAJ BOMO POČELI? Rad 
rešuješ logične uganke in odkrivaš povezave med števili? Si rad na 
prostem, ob morju. Potem je tabor logike pravi zate. Ob morski obali 
bomo odkrivali skrivnosti matematičnih resnic, raziskovali svet logike in 
se zabavali ob logičnih ugankah. Dneve pa bomo dodatno popestrili z 
aktivnostmi na prostem (sprehodi, obisk mesta Poreč, zabavni večerni 
program).  
 
CENA?  
115,00 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 24. 10. 2019.  
 
PRIJAVA?  
IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec) in potrdilo o identifikaciji 
nadarjenosti (za subvencioniranje). PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev (v primeru 
uveljavljanja subvencije), sprejemamo na ZPM Maribor do ponedeljka, 21. 10. 2019 oz. do zapolnitve 
prostih mest (šteje se datum prejema prijavnice). Tabor bo izveden, če bo dovolj prijav (najmanj trideset 
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 (npr. Murska Sobota – Maribor/Celje – Maribor - Pohorje, 
Ljubljana – Pohorje, Koper – Postojna - Ljubljana). 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  

https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2019/10/Prijavnica_jesen_2019_splet.doc
mailto:ursa@zpm-mb.si


 

KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRNAJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE 2019 

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

Regresni 
razred 

POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA ČLANA 
DRUŽINE V LETU 2018 V EUR 

PRISPEVEK STARŠEV* 

% od cene 115 € 

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

1. OD            185,01      DO            309,00      15,00% 17,25 € 

2. OD            309,01      DO            371,00      30,00% 34,50 € 

3. OD            371,01      DO            433,00      45,00% 51,75 € 

4. OD            433,01      DO            546,00      60,00% 69,00 € 

5. OD            546,01      DO            659,00      75,00% 86,25 € 

6. OD            659,01      DALJE 100,00% 115,00 € 

       
*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 
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