
OPIS VSEBINE SPLETNIH PREDAVANJ V MESECU 

MARCU 2023 

Sreda, 1.3.2023 od 17:00 do 18:30 

SOROJENCI – Natalija Sagadin 

Na predavanju bomo v prvem delu skozi osebno izkušnjo, praktične primere in teorijo pogledali kakšne 

so značilnosti sorojenčevskega odnosa v družini otroka z OMDR, kaj vpliva na njihovo prilaganje ter 

kako pomagati sorojencem pri prilagajanju in soočanju z izzivi. 

V drugem delu se bomo nato dotaknili še oblik pomoči, ki so na voljo sorojencem v Sloveniji. 

Glede na to, da so sorojenci v življenju brata ali sestre s posebnimi potrebami prisotni najdlje, si bomo 

v tem delu pogledali še vprašanja in dileme glede skrbi v prihodnosti, na katero bomo pogledali skozi 

oči sorojencev ter se pogovorili dilemah, ki se ob tem odpirajo ter o strategijah s katerimi si lahko 

pomagamo. 

 

Natalija Sagadin je sorojenka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, socialna delavka ter vodja 

taborov za sorojence pri Zvezi Sožitje. 
 

Ponedeljek, 6.3.2023 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 

  



 

Sreda, 8.3.2023 od 17:00 do 18:30 

 
RAVNANJE V PRIMERU VEDENJSKIH TEŽAV – Tomaž Bratuša  

Vsebina predavanja: Razlogi za vedenjske težave pri osebah z motnjami v duševnem razvoju in 

dejavniki, ki so s tem povezani.  

Način dela: Predavanje bo interaktivno, udeleženci bodo imeli možnost predstaviti svoje izkušnje, ki jih 

bomo skušali teoretično in praktično osvetliti tako, da bo to uporabno za čim več udeležencev.  

Tomaž Bratuša, univ. dipl. psiholog 

 
Ponedeljek, 13.3.2023 od 17:00 do 18:30 

STARŠEVSKO VODENJE – šef ali mentor – Nada Polajžer  

Vsi, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z otroki, se strinjajo, da otroci potrebujejo vodstvo, o tem, 

kakšno naj bi bilo to vodstvo, pa so mnenja zelo različna. Če gre za otroke s posebnimi potrebami ( ali 

odrasle s posebnimi potrebami, ki so na nekaterih področjih lahko popolnoma odrasli, na drugih pa 

bodo vedno potrebovali vodstvo), pa so dileme velikokrat še bolj pereče. Starši se velikokrat ne 

zavedamo dejstva, da pa smo kljub včasih hudim občutkom nemoči edino odrasli v tem odnosu tisti, ki 

lahko kaj naredimo ali spremenimo.  Kako se tega lotiti, pa je »tisto ta težko«. Skozi predavanje bomo 

raziskali in ozaveščali možne načine vodenja, k jih uporabljamo ali so jih uporabljali naši starši drugi 

vodniki in delili izkušnje in dileme glede teh vprašanj. 

Nada Polajžer je psihoterapevtka in mama deklice s posebnimi potrebami. 

 

Sreda, 15.3.2023 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 Inšpektoratu za delo kot socialna inšpektorica. 
 



Ponedeljek, 20.3.2023 od 17:00 do 18:30  

SPODBUJANJE KOMUNIKACIJSKH SPRETNOSTI PRI OTROKIH Z AVTIZMOM – Barbara Žnidarko  

V okviru predavanja bodo predstavljene različne metode za spodbujanje verbalne komunikacije pri 

otrocih, prav tako pa tudi različne oblike podporne in nadomestne komunikacije, ki jih uporabljamo pri 

otrocih, ki ne uporabljajo govora kot sredstva sporazumevanja. Poudarek bo na seznanitvi udeležencev 

z osnovnimi informacijami o uporabi različnih metod. Del predavanja pa bo namenjen tudi temu, kako 

za otroke z avtizmom ustvarjamo različne priložnosti, v katerih jih omogočimo, da se učijo 

komunikacijskih spretnosti. V predavanju bodo teoretične vsebine prepletale s konkretnimi primeri iz 

prakse.  

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 

različna tematska predavanja, delavnice in supervizijske skupine za strokovne delavce, ki poučujejo 

otroke z avtizmom. Zvezo za avtizem zastopa tudi v upravnem odboru organizacije Autism Europe.  

Zaposlena je na OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Kot mobilna specialna pedagoginja nudi dodatno 

strokovno pomoč otrokom s težavami na učnem, vedenjskem in socialnem področju. 

 

 

Sreda, 22.3.2023 od 17:00 do 18:30  

OSAMOSVAJANJE OMDR TER KAKO SPREJETI NJIHOV ODHOD OD DOMA – Vojka Lipovšek Polc 

 

Starši otrok z motnjo v duševnem razvoju so že zelo zgodaj postavljeni pred zahtevne naloge. V času 

razvoja in napredovanja svojega otroka se soočajo z njegovimi posebnimi potrebami, svojimi željami in 

realnostjo. Odraščanje, osamosvajanje in morebitni odhod od doma je ena najzahtevnejših faz. Tako 

starši kot njihov odraščajoči ali že odrasel otrok se soočajo z mnogimi vprašanji in dilemami kaj in kako 

načrtovati in storiti, da bo  najmanj boleče in za vse najbolje.  

Vojka Lipovšek Polc, prof. def.  

  



Ponedeljek, 27.3.2023 od 17:00 do 18:30  

STARŠI KOT MENTORJI SOCIALNIH SPRETNOSTI SVOJIH OTROK – praktične strategije – 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, 29.3.2023 od 17:00 do 18:30  

IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN VKLJUČEVANJE V INSTITUCIONALNE OBLIKE VARSTVA– Milena Pačnik 

Predavateljica vam bo predstavila pomen posameznega programa za otroke s posebnimi potrebami, 

postopek vključevanja in usmerjanja, razna prehajanja v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri 

prehodu učencev v poklic oziroma na naslednjo stopnjo izobraževanja. 

Milena Pačnik je magistra pedagoških znanosti in profesorica defektologije, zaposlena kot mobilna 

specialna pedagoginja, zaposlena v Centru vzgoje, izobraževanja in usposabljanja Velenje. 

 

 


