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Mestna občina Maribor v sodelovanju z in Goran Dragić Foundation v 
okviru projekta #PODAMDAIGRAM pelje 10 nadarjenih otrok v Miami in v 

delegacijo vabi gospodarstvenike iz Maribora 

 
 
Spoštovani, 
Mestna občina Maribor (MOM) in Fundacija Gorana Dragića (Goran Dragić Foundation) 
sodelujeta v projektu #PODAMDAIGRAM, ki zajema ureditev prvega pametnega 
košarkarskega igrišča v Vzhodni Sloveniji v Mariboru ter organizacijo ogleda dveh 
košarkarskih tekem v Miamiju, za kateri podarja fundacija 10 vstopnic za otroke. 
 
Vstopnice bomo namenili desetim nadarjenim otrokom, srednješolcem, iz Mestne občine 
Maribor. S to akcijo mariborska občina javnosti pošilja sporočilo, da je odločena vlagati v 
nadarjene mlade Mariborčane, jim odpreti vrata v svet ter omogočiti, da v tujini pridobijo 
kvalitetno znanje in širino, hkrati pa doma ustvarja okolje, v katerem bodo lahko pridobljene 
kompetence uporabili.  
 
Vabimo vas, da se kot predstavniki gospodarstva pridružite delegaciji MOM. V Miami 
bo potovala 30-članska delegacija, število mest za gospodarstvenike je omejeno na 10 
prostih mest. Lahko pa se odzovete in finančno  podprete projekt #PODAMDAIGRAM in tako 
omogočite pot v Miami nadarjenemu otroku.  
V delegaciji bo tudi predstavnik medijskega pokrovitelja Večera, zato bo ekskurzija izdatno 
medijsko pokrita. Več informacij o celotni akciji pa najdete na posebni strani Večera: 
https://www.vecer.com/podamdaigram  
 
Okviren program obiska Miamija 
Potovanje/ekskurzija na Florido bo v zadnjem tednu februarja 2020 (23. 2. – 1. 3. 2020), v 
času zimskih počitnic. Ob ogledih obeh tekem smo v potovalni načrt dodali še: 

 sprejem pri županu mesta Miami, 

 ogled univerze v Miamiju, 

 oglede ključnih znamenitosti, 

 obiske podjetij in srečanje s slovenskimi podjetniki na Floridi. O srečanjih se še 
dogovarjamo, dokončni dogovori pa bodo sklenjeni, ko bodo znani člani 
gospodarskega dela delegacije. 

 
Cena: cca 2.400 EUR (transferji, leti, 6x nočitev z zajtrkom, vodenje v Miamiju, program 
MOM). Končna cena bo znana bo dokončnem programu. Tekme se plačajo posebej. 
Podporo projektu sta izrazila Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji in Slovenian-American 
Business Association. 
 
Kakšni so vaši naslednji koraki? 
V kolikor vas zanima ameriški trg ali sodelovanje z ameriškimi podjetji, vas vabimo, da se 
nam pridružite. Prijave bomo zbirali do zapolnitve mest po vrstnem redu prejetih prijav. 
Za več informacij vam je na voljo vodja za mednarodno sodelovanje na Mestni občini 
Maribor, gospa Nataša Ritonija, ki je dosegljiva na tel. št. 02/ 2201-741 ali 
natasa.ritonija@maribor.si . 
Vašega odziva bomo zelo veseli. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo 
pozdravljamo, 
 
        Aleksander Saša Arsenovič 
         župan  
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