
OPIS VSEBINE SPLETNIH PREDAVANJ V MESECU NOVEMBRU 

Sreda, 2.11.2022 od 17:00 do 18:30 

Jaz zmorem več – Odraščanje in samostojnost – Vojka Lipovšek Polc 

Razvoj samostojnosti  je   temeljno področje  pri učenju in vzgoji otrok, mladostnikov in odraslih z 

motnjami v duševnem razvoju.  Z njim pričnemo zelo zgodaj, poteka pa z malimi, drobnimi koraki. Kako 

pomembna je samostojnost posameznika spoznamo v obdobju njegovega odraščanja in 

osamosvajanja.  

V predavanju bomo spregovorili, kaj si predstavljamo pod pojmom samostojnost. Na primerih bomo 

predstavili kaj mladostnikom in odraslim pomeni "biti samostojen", "odločati se sam" in "biti odrasel in 

samostojen".  

Vojka Lipovšek Polc, profesorica defektologije, zaposlena v CUDV Draga 

Ponedeljek, 7.11.2022 od 17:00 do 18:30 

UPORABA STRUKTURE ZA UČINKOVITEJŠE FUNKCIONIRANJE OTROK/OSEB Z AVTIZMOM – Barbara 

Žnidarko 

Predavanje bo na začetku vsebovalo nekaj teoretičnih izhodišč zakaj osebe z avtizmom potrebujejo 
strukturo. V nadaljevanju pa bomo pogledali katera področja lahko strukturiramo in kako s pomočjo 
strukture osebam z avtizmom omogočimo hitrejše, lažje in učinkovitejše učenje.  
 
Barbara Žnidarko je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in na področju dela z otroki z 
avtizmom deluje že 12 let. 
Specifična znanja s področja avtizma je pridobivala na različnih usposabljanjih doma in v tujini. 
Pridobila je znanja na področjih uporabe različnih pristopov, kot npr. TEACCH – filozofija 
strukturiranega poučevanja, PECS – nadomestna komunikacija s pomočjo izmenjave sličic, Floortime - 
intervencijski pristop za spodbujanje interakcije in komunikacije, ABA, senzorne integracije, Brain Gym, 
itd. 
Deluje kot članica strokovnega sveta Zveze za avtizem Slovenije. V okviru aktivnosti Zveze izvaja 
predavanja, delavnice in supervizijske skupine za spremljevalce otrok z avtizmom. Je tudi članica 
upravnega odbora Autism Europe.  
Zaposlena je na OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju in izvaja ure dodatne strokovne pomoči z učenci ter v 
okviru svetovalnega dela pomaga učencem, ki obisujejo posebni program. Deluje tudi v strokovnem 
centru Pontem, kjer svetuje strokovnim delavcem glede prilagoditev in načina poučevanja za 
posameznega otroka z avtizmom.  

 

Sreda, 9.11.2022 od 17:00 do 18:30 

PRAVICE IZ NASLOVA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Meta Močnik 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo pravice do zdravstvenih 

storitev in denarnih nadomestil, ki jih urejata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju ter Pravilnik obveznega zdravstvenega zavarovanja. Koriščenje teh pravic je povezano z 

obveznim in/ali dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.  



Skozi predavanje bomo obravnavali vrste pravic in način njihovega uveljavljanja, s poudarkom na 

pravicah vezanih na invalidnost. Zato menim, da je tema namenjena tako starejši kot mlajši publiki. 

Meta Močnik, mag. prav. 

 

Ponedeljek, 14.11.2022 od 17:00 do 18:30 

SPODBUJANJE KOMUNIKACIJE OTROK, KI ŠE (NE) GOVORIJO – Branka D. Jurišić 

Jaka kriči, kadar želi pozornost in tudi, ko je žejen in želi piti čaj. Kadar ga moti hrup v okolju se tolče po 

glavi, pogosto tako izraža tudi, ko ne želi sodelovati pri neki dejavnosti (na primer ne želi se obleči in iti 

ven). Najraje gleda risanke na TV. Večkrat sede pred TV in se guga s telesom,  čaka, da bo nekdo prižgal 

televizor. Kadar je Jaka lačen, si sam vzame hrano, ki mu je dostopna. Starša razumeta, kaj Jaka hoče, 

naučila sta se brati njegova sporočila. Želita pa si, da bi ga razumeli tudi v vrtcu in kasneje v šoli, na 

letovanju… Rada bi izvedela, kako naj spodbujata njegovo komunikacijo. Kako naj ga naučita 

uporabljati kretnje ali sličice za sporazumevanje? Se bo naučil govoriti? Bo znal z besedo izraziti vsaj DA 

in NE ali poklicati po imenu svoje bližnje?  Predavanje je namenjeno staršem otrok s podobnimi ovirami 

pri učenju komunikacije in govora kot jih ima Jaka v zgornjem opisu. Spoznali bomo načine spodbujanja 

komunikacije (funkcionalno komunikacijo). Vsak otrok ima pravico do učenja sporazumevanja, ne glede 

na doseženo raven v razvoju ali motnje (avtizem, motnje v duševnem ali gibalnem razvoju, senzorne 

motnje…).   

Dr. Branka D. Jurišić je specialna pedagoginja, zaposlena je v Izobraževalnem centru Pika.  

 

Sreda, 16.11.2022 od 17:00 do 18:30 

SKRBNIŠTVO – pravice in obveznosti – Simon Došen  

 Na predavanju bomo s pomočjo powerpoint predstavitve predstavili pomen skrbništva, postopek 
postavitve osebe pod skrbništvo ter spoznali pravice in obveznosti tako skrbnika kot varovanca. 

Predstavljeni bodo praktični primeri postavitve osebe pod skrbništvo, ki bodo podkrepljeni tudi z vzorci 
predlogov udeležencev, ter z vzorci sodnih odločb. 

Skrbništvo je posebna oblika varstva otrok, za katere ne skrbijo starši, in odraslih oseb, ki niso sposobne 

same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi ter odraslih oseb, ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje 

pravice in koristi. Za skrbnika se imenuje oseba, ki ima osebne lastnosti in sposobnosti, potrebne za 

opravljanje obveznosti skrbnika, in ki privoli, da bo skrbnik. Obveznost skrbnika je prostovoljna in 

častna. Skrbnik zastopa varovanca, torej je dolžan za osebnost, pravice in koristi varovanca vestno 

skrbeti ter skrbno upravljati z varovančevim premoženjem. Če je mogoče in če to ni v nasprotju s 

koristmi varovanca, se imenuje za skrbnika njegov zakonec, zunajzakonski partner ali sorodnik. Pri 

imenovanju skrbnika CSD ali sodišče upoštevata predvsem želje varovanca, če jih je ta izrazil in če je 

sposoben razumeti njihov pomen in posledice, in če je to v korist varovanca. Upošteva pa tudi želje 

njegovega zakonca, zunajzakonskega partnerja ali njegovih sorodnikov, če je to v korist 

varovanca                                               

Simon Došen je zaposlen kot okrožni sodnik svetnik na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu 



Ponedeljek, 21.11.2022 od 17:00 do 18:30  

TVEGANO VEDENJE – Rok Usenik 

V sklopu predavanja bomo govorili o otrocih, mladostnikih in odraslih osebah z zmernimi, težjimi in 

težkimi motnjami v duševnem razvoju in dodatnimi težjimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

V CUDV Draga že mnogo let delamo z osebami s težjimi čustveno vedenjskimi motnjami in iščemo ter 

razvijamo različne metode za zmanjševanje vedenjskih težav, s katerimi se soočamo vsakodnevno. 

Med spletnim predavanjem bomo razložili program pozitivne podpore, različne pristope, kako iskati 

vzroke negativnega vedenja, beleženje le teh in učenje iz napak. 

Rok Usenik, CUDV Draga 

 

Sreda, 23.11.2022 od 17:00 do 18:30 

SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE – Sendi Murgel 

V sklopu predavanja bomo pregledali pravice ter statuse otrok s posebnimi potrebami do 18. leta 

starosti in njihovih staršev, nato pa bomo enako storili tudi s pravicami in statusi odraslih s posebnimi 

potrebami in njihovimi starši. Govorili bomo o možnostih, ki jih imajo na voljo, da zagotovijo staršem in 

otrokom boljše delovanje in pridobitev za vsakega tistih pravic in statusov, ki jim najbolj ustrezajo. 

Predavateljica  bo predstavila tudi zakonodajo, ki pravice in statuse obeh opredeljuje. Na koncu bomo 

posvetili še nekaj časa skrbi za prihodnost otrok dolgoročno in možnostih, ki jih imajo za to. Predavanje 

je mišljeno bolj kot dialog med prisotnimi,  saj lahko starši dobijo največ, če vprašajo tiste vsebine, ki jih 

dejansko zanimajo in konkretno vplivajo na njihovo življenje. 

  

Sendi Murgel je univ. dipl. pravnica, zaposlena na MDDSZ kot socialna inšpektorica. 
  



 

Ponedeljek, 28.11.2022 od 17:00 do 18:30 

Socialne spretnosti OMDR – Ajda Strnad 

Socialne spretnosti so naučena vedenja, ki jih izražamo ter sprejemamo verbalno in neverbalno. 

Zajemajo področja lastnega čustvovanja, razumevanja situacije in odzivanja v njej, komunikacijo, 

vedenja… Med predavanjem bomo pregledali nekaj praktičnih strategij, kako lahko odrasli oz. starši 

pomagamo otrokom in mladostnikom, da bo za naučene spretnosti dobil več priložnosti za uporabo, 

izpostavili bomo ključne spretnosti, ki so pomembne pri navezovanju in vzdrževanju prijateljskih stikov 

ter opisali nekaj praktičnih primerov. Upam, da bo kdaj tudi možnost srečanja v živo, da bomo naučeno 

vadili drug z drugim. :) 

Ajda Strnad, socialna pedagoginja. Zaposlena je v Strokovnem centru - Mladinskem domu Malči 

Beličeve v Ljubljani, kot vzgojiteljica za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Po izobrazbi je 

socialna pedagoginja, kar jo zaznamuje na različnih področjih strokovnega in zasebnega življenja. 

Vedno rada posega po novih znanjih, izkušnjah in dogodivščinah. Velik pomen daje opolnomočenju 

staršev, saj sodelovanje med institucijo in domom otrokom daje večji občutek varnosti in doslednosti. 

Zaveda se, da vsak naredi najboljše kar zna v dani situaciji, hkrati pa je vsak dan nova priložnost za 

majhno (ali veliko) spremembo svojih navad, načinov komunikacije in pristopa do bližnjih.  

 

Sreda, 30.11.2022 od 17:00 do 18:30 

OSEBNA ASISTENCA IN PREDSTAVITEV ZRIPS-a – Marija Bačič in Marina Omahen 

Marsikdo ne ve ali mu osebna asistenca pripada ali ne? Kako se lotiti in kam se obrniti, da pridobiš 

pravico do osebne asistence? Na predavanju bomo spoznali postopek pridobitve pravice do osebne 

asistence, kdo lahko vloži vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence in s čim se ta pravica 

izključuje. Pojasnili bomo kdo vse je lahko osebni asistent, na kakšni pravni podlagi se lahko osebna 

asistenca izvaja, kakšna je obravnava, če osebno asistenco izvaja posameznik glede na status: 

zaposleni, brezposelni, upokojenec, študent, s.p. (popoldanski ali redni), ter kako izbrati izvajalca 

osebne asistence in kaj osebna asistenca omogoča. Na koncu bomo predstavili primer dobre prakse pri 

izvajanju osebne asistence. 

Marija Bačič je socialna pedagoginja, članica sveta Zavoda Osebna asistenca Pomurja in ocenjevalka 

uporabnikov osebne asistence 

Marina Omahen je direktorica ZAVODA ZA RAZVIJANJE IN IZVAJANJE PODPORNIH STORITEV ZA 

SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE – ZRIPS 


