
TABORA ZA NADARJENE UČENCE  
V ČASU JESENSKIH POČITNIC (oktober 2020) –  

NOVINARSKI TABOR  
 

 
ZA KOGA?  
ZA UČENCE od 6. do 9. RAZREDA, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem 
razpisanem področju in imajo identifikacijo o nadarjenosti. 
 
KJE?         
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU  
(Hočko Pohorje 38, 2208 Pohorje) 
 
KDAJ?   
26. 10. – 29. 10. 2020 
 
KAJ BOMO POČELI?  
Če te zanimajo mediji in bi rad/a aktivno preživel/a počitniške dni, potem je tabor novinarstva 
pravšnji zate.  
 
Na domu Miloša Zidanška bomo v varnem zavetju pohorskih gozdov 
spoznavali pasti lažnih novic in jih ločili od resničnih, preučevali 
bomo razlike med oglaševanjem in prikritim oglaševanjem, 
spoznavali družbena omrežja kot vir informacij in nove oblike 
medijev – bloge in vloge, seveda.  
 
Zanimali nas bodo različni novinarski žanri, v katerih se bomo z vsem 
znanjem, idejami in resnostjo preizkušali kot novinarji. Preizkusili se 
bomo tudi kot uredniki, redaktorji in lektorji ter skupaj oblikovali že peto 
številko časopisa ODBIT(O). 
 
Seveda pa bodo dnevi polni tudi ostalih kreativnih in zabavnih dejavnosti 
– jesen in noč čarovnic sta prava napoved za pestre počitniške dni.  
 
CENA? 120,00 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 21. 10. 2020.  Starši lahko 
uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi regresne 
lestvice za subvencioniranje taborov. Subvencioniranje je možno samo za prepozne nadarjene učence. 
 
PRIJAVA? IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec) in potrdilo o 
identifikaciji nadarjenosti. PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev, sprejemamo na 
ZPM Maribor do ponedeljka, 19. 10. 2020 oz. do zapolnitve prostih mest (šteje se datum prejema 
prijavnice). Tabor bo izveden, če bo dovolj prijav (najmanj dvajset prijav). Podrobnejše informacije o 
prijavi na spletni strani ZPM Maribor, kjer nadete tudi prijavnico.  
 
Prevoz bo organiziran iz Maribora. 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/2020/01/Kriteriji_2020_splošen.pdf
https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2020/01/Kriteriji_2020_splošen.pdf
https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2020/01/Prijavnica_zima_2020.doc
mailto:ursa@zpm-mb.si


 
 

KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRNAJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE 2020 

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

Regresni 
razred 

POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA ČLANA 
DRUŽINE V LETU 2019 V EUR 

PRISPEVEK STARŠEV* 

% od cene 120 € 

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

1. OD            185,01      DO            309,00      15,00% 18,00€ 

2. OD            309,01      DO            371,00      30,00% 36,00 € 

3. OD            371,01      DO            433,00      45,00% 54,00 € 

4. OD            433,01      DO            546,00      60,00% 72,00 € 

5. OD            546,01      DO            659,00      75,00% 90,00 € 

6. OD            659,01      DALJE 100,00% 120,00 € 

       
*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  
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