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Namen projekta Omogočimo sanje! v organizaciji Zveze 
prijateljev mladine Maribor in s podporo Zveze prijateljev 
mladine Slovenije je razvijati sposobnosti otrok, ki izkazu-
jejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem 
področju, še posebej tistim otrokom, ki so iz socialno šib-
kih družin in tako nimajo sredstev, da bi svojo nadarjenost 
razvijali.

Že star pregovor pravi, da ni dovolj, da nekomu uloviš ribo, 
da ga nahraniš. Potrebno ga je naučiti, da si ribo ulovi 
sam. Iz te misli smo izhajali pri ZPM Maribor, ko smo v 
preteklem letu pričeli razvijati vizijo projekta Omogočimo 
sanje!

Tabori za nadarjene so namenjeni vsem otrokom in mla-
dostnikom po Sloveniji. Z njimi želimo ustvarjalno zapolniti 
počitnice in ob zabavi ter druženju na neformalen način 
ponuditi še dodatna znanja in razvoj kreativnosti. Tabore 
razvijamo po vsej Sloveniji, v domovih ZPM, z namenom, 
da se otrokom čim bolj približamo.

Projekt Omogočimo sanje! podpirajo podjetja in 
posamezniki, društva in združenja. Brez njihove pomoči bi 
jih bilo težko izvesti, česar se zavedamo in smo jim za 
njihova prizadevanja zelo hvaležni.

V začetku letošnjega leta smo z ustanovitvijo Slovenian 
Business Cluba (SBC) uspeli združiti uspešne slovenske 
podjetnike, s ciljem omogočati razvoj. Pri tem se ne osre-
dotočamo le na razvoj vključenih podjetij in posameznikov, 
temveč tudi na razvoj slovenske družbe.

Preko 50 uspešnih podjetij, članov SBC, predstavlja od-
lično platformo, s katero se želimo aktivno vključevati v 
družbo in narediti nekaj dobrega za okolje, v katerem živi-
mo in delujemo.

S ponosom oznanjamo, da je Sekcija za dobrodelnost SBC 
prevzela upravljanje Ustanove Rdeča žoga. Mladi so naša 
prihodnost, zato smo se odločili, da podpremo iniciativo 
Zveze prijateljev mladine Maribor in njihov projekt Omogo-
čimo sanje! Kot generalni pokrovitelj projekta bo Ustanova 
Rdeča žoga v sodelovanju s SBC omogočila, da bo projekt 
postal vseslovenski in tako dosegel kar največ nadarjenih 
otrok, tudi tistih, ki se brez naše pomoči tabora ne bi mogli 
udeležiti.

Predvidenih je kar 16 taborov, tako da sem prepričan, da 
bo vsak mladostnik našel nekaj za razvoj svojih potenci-
alov. Veseli me, da sta v programu predvidena tudi Tabor 
za vodje in Podjetniški tabor, kjer se bodo kalili bodoči 
uspešni podjetniki, ki bodo glas Slovenije ponesli preko 
naših meja. 

S tovrstnimi aktivnostmi soustvarjamo okolje, v katerem 
bodo tudi otroci iz socialno ogroženih družin lahko razvijali 
svoje talente ter si lažje utirali pot do uspešne karire in 
lepega življenja. Tudi naši člani se bodo aktivno pridružili 
projektu z izvedbo predavanj in delavnic na posameznih 
taborih. 

Starši, pedagogi in vodstvo šol, spodbudite čim več na-
darjenih otrok, da se projektu pridružijo – oni so tisti, ki 
predstavljajo prihodnost naše države!

Saša Mikić, spec., prof.

predsednik Zveze prijateljev 
mladine Maribor

Uroš Slak, 

izvršni direktor SBC

Ljudje smo ustvarjeni za izražanje svoje ustvarjal-
nosti, za izražanje svojega talenta, in greh je, ne 
izkoristiti, kar nam je bilo dano. 

Redki srečneži vedo, v čem res uživajo. Redki 
srečneži vedo, ob čem jim zaigra srce. Le redki 
srečneži vedo, kaj je tisto, v čemer res blestijo. In še 
redkejši so srečneži, ki vedo, kako ta talent izkoris-
titi. Na žalost je precej otrok, ki imajo vse možnosti 
in predispozicije za razvijanje svoje sposobnosti 
in se te tudi zavedajo, vendar se zaradi socialne 
stiske ne morejo izraziti in sposobnosti razvijati. 
Zato pri ZPM Maribor razvijamo projekt Omogoči-
mo sanje! Zavedamo se namreč dejstva, da smo 
pisatelji, glasbeniki, matematiki, plesalci, vrtnarji, 
igralci, snemalci, jezikoslovci, fiziki, keramiki, slikarji, 
košarkarji … ogledalo časa, v katerem živimo. 

Naš namen je, da že obstoječ profil nadarjene-
ga otroka izobrazimo in se posvetimo njegovemu 
potencialu, kjer bo otrok imel možnost nadgraditi 
svojo osebno in vizionarsko noto. 

Prepričani smo, da je treba v današnjem času 
otrokom nuditi širok spekter delovanja na področ-
jih, za katera menimo, da so nadarjeni, in jih s tem 
vzpodbujati k nadaljnji rasti v zrele, močne, samos-
tojne ljudi, ki bodo s svojim individualnim delovan-
jem pripomogli k boljši realizaciji in nadgradnji 
sveta. Zato s projektom Omogočimo sanje! želimo 
dobesedno omogočiti sanje tistim otrokom, ki si 

zaradi finančne stiske obiskov pri kvalificiranih in 
usposobljenih mentorjih, pedagogih in strokovn-
jakih na svojih področjih ne morejo privoščiti.

Naš cilj je uvesti otoke v osnovne tokove umet-
nosti, znanosti, jezikoslovja, športa ... s poudarkom 
na raziskovalnem, analitičnem in praktičnem delu. 
Primarni cilj projekta je vzpodbuditi in nadgraditi že 
obstoječ impulz nadarjenega otroka z neposred-
nim povezovanjem praktičnega in teoretičnega 
dela, sekundarni cilj pa je dodatna izobrazba, ki je 
potrebna za njegov razvoj.

Mladih nadarjenih socialno ogroženih otrok, ki 
jim je program Omogočimo sanje! namenjen, je v 
našem prostoru razmeroma veliko, posebej v zad-
njem času pa se je pokazala potreba po temel-
jitejšem in dolgoročnejšem delu, ki presega po-
trebe in okvire posameznih projektov. Tako si ZPM 
Maribor prizadeva, da bi s svojo ponudbo mladim 
nudil možnost resnejše izobrazbe, kar bi postop-
no pripomoglo tudi k poglobitvi splošne kulture in 
nenazadnje k oblikovanju ambicioznejšega kadra, 
ki bi lahko v raznoliki paleti ponujenih delavnic videl 
svoj bodoči poklic. 

S takim načinom dela oz. treninga želimo ustvariti 
kreativnost, ki je sveža in diši po rojstvu. 

OMOGOČIMO SANJE!



SPLOŠNI CILJI PROJEKTA:

• Razvijanje ustvarjalnosti otrok, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na določenih področjih.
• Priprava raziskovalnih taborov in projektnih dni, ki so namenjeni določeni temi in poglobljenem spoznavanju 

problematike.
• Povezava s plesnimi, glasbenimi, jezikovnimi šolami, športnimi društvi in klubi ter organizacijami, ki bi 

omogočile aktivno vključevanje nadarjenih otrok v njihove programe.
• Aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok.
• Senzibilizacija širše javnosti in aktivna promocija projekta.

CILJI PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

• Pripraviti različne tematske tabore in delavnice za vse nadarjene otroke, ne glede na socialni status 
družine, iz katere otrok prihaja.

• Omogočiti dodatno izobraževanje in širitev socialnih kompetenc vsaj 300 otrokom ki izhajajo iz socialno 
šibkih družin na področju celotne Slovenije.

• Med jesenskimi, zimskimi, prvomajskimi in poletnimi počitnicami organizirati tematske tabore v domovih 
ZPM, ki jih upravljajo različna društva ZPM po vsej Sloveniji.

• Izvajati tematske delavnice in strokovna srečanja v Domu ustvarjalnosti mladih, na Razlagovi 16 v Mariboru.
• V projekt povabiti tudi nezaposlene učitelje, ki bodo sodelovali kot strokovnjaki na določenem področju.
• K sodelovanju povabiti jezikovne, plesne, gledališke, glasbene šole, klube in druge organizacije s ciljem, da 

omogočijo brezplačno sodelovanje v svojih programih tistim udeležencem, ki jih bomo predlagali. 

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Projekt Omogočimo sanje je namenjen vsem nadarjenim otrokom, še posebej otrokom iz socialno ogroženih 
družin. Zavedamo se, da bodo nadarjeni otroci dosegali izjemne rezultate le, če bodo ustvarjalni, motivirani in 
bo njihovo okolje spodbudno. 

Ne želimo, da bi otroci ostali neopaženi in z nizko samopodobo ter njihovi potenciali nerazviti. Izobrazba staršev, 
socialno-ekonomski položaj družine in okolje močno vplivajo na celostni razvoj otrok, zato je pomembno, da 
tistim, ki imajo potencial in nimajo spodbudnega okolja, pomagamo uresničiti njihove interese. 

Gre za naložbo v prihodnost – vsakega posameznika in vseh nas.

S projektom sledimo temeljnim načelom dela z nadarjenimi učenci:

• širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 
• hitrejše napredovanje v procesu učenja, 
• razvijanje ustvarjalnosti, 
• uporaba višjih oblik učenja,
• uporaba sodelovalnih oblik učenja,
• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
• upoštevanje individualnosti,
• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
• skrb za celostni osebnostni razvoj,
• raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire,
• uveljavljanje mentorskih odnosov med mentorji in udeleženci dejavnosti,
• ustvarjanje možnosti za druženje.



ZGODOVINA, GEOGRAFIJA 
med 26. 04. 2015 – 29. 04. 2015 (4 dni)
PIRAN, DOM POD OBZIDJEM
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

BIOLOGIJA
med 26. 04. 2015 – 29. 04. 2015 (4 dni)
PIRAN, DOM POD OBZIDJEM
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

TABOR ZA VODJE (srednješolci)
med 27. 04. 2015 - 30. 04. 2015 (4 dni)
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
30 dijakov starosti med 15 – 19 let (srednješolci).

LOGIKA (srednješolci)
med 27. 04. 2015 - 30. 04. 2015 (4 dni)
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
30 dijakov starosti med 15 – 19 let (srednješolci)

PODJETNIŠKI TABOR (srednješolci)
med 25. junijem in 30. junijem 2015 (6 dni)
VIRC (Vzgojno izobraževalno rekreacijski center) Poreč
30 dijakov starosti med 15 – 19 let (srednješolci).

KREATIVNA ANGLEŠČINA
med 30. junijem in 05. julijem 2015 (6 dni)
VIRC (Vzgojno izobraževalno rekreacijski center) Poreč
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

OMOGOČIMO SANJE 
PROGRAM TABOROV ZA NADARJENE  
od septembra 2014 do septembra 2015
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TABOR - RETORIKA 
med 25. - 28. 10. 2014 (4 dni)
ZGORNJE GORJE PRI BLEDU, DOM EMAVS
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

LOGIKA 
med 16. 02. 2015 – 19. 02. 2015 (4 dni).
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
30 otrok starosti med 15 – 18 let (srednješolci).

KREATIVNO PISANJE, DRAMA, GLEDALIŠKO USTVARJANJE 
med 16. 02. 2015 – 19. 02. 2015 (4 dni)
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE 
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

LOGIKA 
med 23. 02. 2015 – 26. 02. 2015 (4 dni)
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

KREATIVNO PISANJE, DRAMA, GLEDALIŠKO USTVARJANJE 
med 23. 02. 2015 – 26. 02. 2015 (4 dni)
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

6

7

8

9

10

11



INFORMACIJE O PRIJAVI

TABOROV SE LAHKO UDELEŽIJO UČENCI (OSNOVNOŠOLCI), KI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE KRITERIJE:

• so učenci izbranih razredov (v skladu z razpisom posameznega tabora),
• izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem področju,
• pridobijo mnenje šole, ki mora vsebovati podatke o motiviranosti učenca, in priporočilo oz. obrazložitev 

prepoznane nadarjenosti.
• so prejeli odločbo o nadarjenosti.
• V primeru prevelikega števila prijav imajo prednost učenci, ki potrebujejo višjo subvencijo iz projekta 

‘’Omogočimo sanje!’’
• TABOROV SE LAHKO UDELEŽIJO DIJAKI (SREDNJEŠOLCI), KI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE KRITERIJE:
• so prejeli odločbo o pridobitvi Zoisove štipendije.

V primeru prevelikega števila prijav imajo prednost dijaki, ki potrebujejo višjo subvencijo 

iz projekta ‘’Omogočimo sanje!’’

KAKO POTEKA PRIJAVA? 

Izpolnjene prijavnice z motivacijskim pismom in/ali odločbo o nadarjenosti udeleženca bomo skupaj s kopijami 
dokazil o dohodkih staršev sprejemali na Zvezi prijateljev mladine Maribor do rokov, določenih v posameznem 
razpisu. 

Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi regresne 
lestvice za letovanje otrok v letu 2014 (objavljena v prilogi Obvestila o taboru). Za uveljavljanje subvencije je k 
prijavi potrebno priložiti KOPIJO AKTUALNE ODLOČBE o odmeri OTROŠKEGA DODATKA.

Za vsa vprašanja vam je na razpolago Urša Žiger na ursa@zpm-mb.si ali 02/229-69-15. 

Dodatne informacije na www.zpm-mb.si. 

LIKOVNI TABOR
med 01. julijem – 05. julijem 2015 (5 dni)
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
15 otrok, starosti med 12 - 15. let (6., 7., 8., 9., razred).

NEMŠČINA
med 07. avgustom in 16. avgustom 2015 (9 dni)
MARBURG, NEMČIJA (osnovnošolci in srednješolci)
10 otrok starosti med 12 – 16 let.

PLESNO GLASBENI TABOR
med 14. avgustom in 18. avgustom 2015 (5 dni)
VIRC (Vzgojno izobraževalno rekreacijski center) Poreč
30 otrok starosti med 12 – 15 let (6., 7., 8., 9., razred).

PLESNO GLASBENI TABOR (srednješolci)
med 18. avgustom in 24. avgustom 2015 (6 dni)
VIRC (Vzgojno izobraževalno rekreacijski center) Poreč
30 dijakov starosti med 15 – 19 let (srednješolci).

NARAVOSLOVJE 
med 17. avgustom in 21. avgustom 2015 (5 dni)
DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
30 otrok, starosti med 12 - 15 let (6., 7., 8., 9., razred).
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*Pridružujemo si pravico do spremembe datumov taborov.



UTRINKI IZ 
PRETEKLIH 
TABOROV
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