
Spoštovane in spoštovani! 

 

Na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike 
in starše Maribor ohranjamo dolgoletno 
tradicijo strokovnih izobraževanj za svetovalne 
ter druge strokovne delavke in delavce šol in 
vrtcev širše mariborske regije. Krovni naslov 
programa mesečnih strokovnih srečanj je 
»Stičišče znanja in izkušenj za vzgojno-
izobraževalno sodelovanje«. 

Za aktualna tematska predavanja angažiramo 
izkušene predavatelje iz prakse, akademske in 
znanstveno-raziskovalne sfere, z izborom tem 
pa odgovarjamo na pereče aktualne izzive in 
potrebe svetovalnega in pedagoškega dela. V 
skupnem strokovnem prizadevanju za dobrobit 
otrok in mladostnikov se bomo na 
Svetovalnem centru Maribor spet srečevali 
vsak tretji petek v mesecu, praviloma od 12.00 
do 13.30. Vsebinske napovedi posameznih 
strokovnih predavanj ter predstavitve 
predavateljev in predavateljic bodo 
pravočasno objavljene na naši spletni strani. 

Prispevek na osebo za celoten program znaša 
25 EUR, za posamezno predavanje pa 5 EUR. 
Prvo predavanje je brezplačno. 

Ob prisotnosti na vsaj petih strokovnih 
predavanjih udeleženke in udeleženci dobite 
potrdilo.   

Prisrčno vabljeni! 

Koordinator strokovnih srečanj:  

dr. Mitja Muršič 

  
 

 
 

 
 

INFORMACIJE: 
 

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, 
MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR 

 
Lavričeva 5, 2000 Maribor 

 
Tel: 

02/23-49-700 
 

Elektronski naslov: 
svetovalni.center-mb@guest.arnes.si 

 
Spletna stran: 

www.svetovalnicenter-mb.si 

 
 

 
 
 

*** 
Napovedi posameznih srečanj bomo pošiljali le po e-pošti. 
Sporočite nam elektronski naslov, na katerega želite prejeti 
vabilo s predstavitvijo predavatelja oz. predavateljice in 
vsebine. 
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PROGRAM STROKOVNIH SREČANJ v sezoni 2022/2023 
 
 

TEME PREDAVANJ IZVAJALKE, 
IZVAJALCI 

DATUM 

Apatija in tesnoba v času zanikanja in magičnega mišljenja 
 

prof. dr. Renata Salecl, 
Inštitut za kriminologijo 

pri Pravni fakulteti 

20.10.2022 

Izzivi usmerjanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 
 

mag. Dunja Petak,  

Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo  

18.11.2022 

O pomenu počitka po delu 

 

prof. dr. Sara Tement, 

Filozofska fakulteta v 

Mariboru 

16.12.2022 

O negotovosti in strahu pred prihodnostjo Martina Kukovec, 
Svetovalni center Maribor 

20.1.2023 

Kratka vedenjska aktivacija za mladostnike z depresijo mag. Alenka Seršen Fras, 
Svetovalni center Maribor 

 

17.3.2023 

Skrivnosti dobre komunikacije z zahtevnejšimi sogovorniki 
 

Gašper Grobelšek,  
Služba za otroško in 

mladostniško psihiatrijo 
21.4.2023 

Pristopi dela z mladimi, ki se srečujejo z uporabo drog Anja Mihevc,  

Drogart svetovalnica 
19.5.2023 

 
*Predavanje prof. dr. Renate Salecl bo izjemoma ob 11h, v amfiteatru Filozofske fakultete Maribor ob 70-letnici Svetovalnega centra Maribor 


