
 

 

PRIJAVNICA – DELAVNICA ZA STARŠE NA OŠ MLADIKA 

 

Center za družine Špajza modrosti, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Ptuj, bo na Osnovni šoli Mladiki 
izvajal delavnice za starše. Cilj delavnic je povečati sposobnost staršev za vzpostavljanje in vzdrževanje 
funkcionalnih odnosov z otroki, ki temeljijo na razumevanju, sodelovanju in spoštovanju. Prav tako 
želimo starše opremiti s pristopi, ki jim bodo pomagali pri izzivih v vsakdanjem življenju.  

Delavnice bo vodila Daniela Jurgec, uni. dipl. soc.del., spec., z možnostjo dela s skupino v paru, ki ima za 
sabo dolgoletne izkušnje uspešnega izvajanja delavnic s starši. Pripravljeno imamo dva sklopa tem za 
delavnice in sicer: Postavljanje mej in ohranjanje dobrih odnosov (Zakaj so nam potrebne, Konfliktne 
situacije, Elementi dobrih meja) in Ozadja konfliktnih situacij (Prepričanja-pričakovanja, Vzorci vedenj-
razdiralna in krepilna vedenja, Zamere, ki nas oddaljujejo in nas peljejo v bolezen)   
Kako ob doslednosti ohranimo dobre odnose z drugimi, bomo raziskovali v predavanjih, delavnicah.  

Sklop predavanj/delavnic bo potekal v šestih terminih na Osnovni šoli Mladika. Trajanje posameznega 

srečanja je dve šolski uri. Predavanja/Delavnic se lahko udeležite po lastni izbiri, lahko pa ste izberete 

eden ali drugi sklop. 

SKLOP 1: Postavljanje mej in ohranjanje dobrih odnosov.  

1. TOREK 16. 10. 2018, 17. 00: Zakaj so nam potrebne meje? 

2. TOREK 23. 10. 2018, 17.00: Konfliktne situacije 

3. TOREK 6. 11. 2018, 17.00: Elementi dobrih meja 

SKLOP 2: Ozadja konfliktnih situacij  

4. TOREK 13. 11.2018, 17.00: Prepričanja-pričakovanja 

5. TOREK 20. 11.2018, 17.00: Vzorci vedenj-razdiralna in krepilna vedenja 

6. TOREK 27. 11.2018, 17.00: Zamere, ki nas oddaljujejo in nas peljejo v bolezen 

Zaradi omejenega števila prisotnih vas prosimo, da se s spodnjo prijavnico prijavite 

na naša srečanja.  Vsa srečanja so BREZPLAČNA!  

 

Spodaj podpisan/a (IME IN PRIIMEK),   ___________________________________________ 

se prijavljam na delavnice za starše, ki se bodo izvajale na OŠ MLADIKA.  

NASLOV: ___________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________ 

TELEFON: ___________________________________________________________________ 

 

SEZNANITEV IN SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV (OBRNITE STRAN →) 



 

 

SEZNANITEV IN SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 

 S podpisom prijavnice jamčim za resničnost navedenih podatkov v prijavnici.  

 

 S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj in Center za 

družino Špajza modrosti v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov zbirata, 

uporabljata in hranita moje osebne podatke za namen izvedbe aktivnosti, vodenja evidenc,  

izdelave dokumentov in poročanje financerjem ter drugim pristojnim nadzornim organom. 

 

 S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj 

in Center za družine Špajza modrosti  zbrane  osebne podatke obdelujeta v statistične, 

razvojno in znanstveno-raziskovalne namene za spremljanje izobraževalne dejavnosti. 

Obdelovanje mojih osebnih podatkov v te namene dovoljujem v obliki, iz katere ne bo 

razvidna moja identiteta.  

 

 S podpisom soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj in Center za družine Špajza 

modrosti objavita  fotografije in posnetke, ki nastanejo med 

izobraževanjem/dogodkom/aktivnostjo, za promocijske namene in informiranje širše javnosti o 

izobraževalni dejavnosti javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj in Centra za družine Špajza 

modrosti.  Soglasje lahko kadarkoli prekličem na: luptuj@siol.net.  

 

 S podpisom soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj in Center za družine Špajza 

modrosti vodi in uporablja v prijavnici naveden elektronski naslov in telefonsko številko za 

namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj in 

Centra za družine Špajza modrosti. Soglasje lahko kadarkoli prekličem na: luptuj@siol.net. 

 

 
Datum: 

 
Lastnoročni podpis: 

 

 

IZPOLNJENO PRIJAVNICO ODDATE RAZREDNIČARKI VAŠEGA OTROKA NA OŠ MLADIKA.  

 


