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KATALOG IZOBRAŽEVANJ 2023 

 
Ciljna skupina: ZAPOSLENI NA CSD 

ZAP. 
ŠT. 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA VSEBINA IN OBLIKA IZOBRAŽEVANJA PREDLAGANI IZVAJALEC  
PREDVIDEN 

DATUM IZVEDBE 

 

1 

 
JEZIKOVNA ODLIČNOST NA 
DELOVNEM MESTU 
 

Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in 
organizacije, ki jo ta predstavlja. Na delavnici 
oziroma seminarju bomo opozorili na 
najpomembnejša pravopisna in slovnična pravila pri 
pisanju različnih besedilnih vrst ter pomen jezikovne 
vljudnosti.  
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki ustvarjate 
krajša in/ali daljša pisna sporočila za različne 
naslovnike (pisno komunicirate znotraj svoje 
poslovne organizacije in tudi z zunanjimi deležniki – s 
strankami, poslovnimi partnerji, predstavniki 
medijev …) ter želite, da so ta pravilno zapisana.  
Jezik je namreč živ, pravila se spreminjajo, zato je 
novosti od takrat, ko smo hodili v šolo, res veliko. 

IRENA POTOČAR PAPEŽ 
3. marec 
ZOOM 

2 
 
TRENING PRIČANJA NA SODIŠČU 
 

Izkustvena delavnica pričanja na sodišču, nasveti in 
priprave. 

NEŽA MIKLIČ 
2. februar 
16. marec 

3 
DRUŽINSKI POMOČNIK IN 
OPROSTITEV PLAČILA SVS 

Pregled in predstavitev pravice; 
- postopek do uveljavljanja pravice na CSD; 
- ugotovitveni postopek za plačilo pravice in 

oprostitev plačila, 

JOŽICA NOVAK 

 
16. februar 
23. marec 
ZOOM 
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- sofinanciranje SVS s strani občine, odtujitev 
in obremenitev nepremičnin, 

- spremljanje dela družinskega pomočnika in 
letna poročila. 

4 
 
OTROK V REJNIŠTVU 
 

Otrokovo doživljanje in ohranjanje stikov z matičnimi 
starši, vloga strokovnega delavca in vloga rejniške 
družine 

ANITA BREGAR 
ANDREJA KRIŽNIK NOVŠAK 

2. marec 

 

5 

 
OTROCI Z IZKUŠNJO TRAVME V 
POSTOPKIH ZAŠČITE 
 

Razumevanje travme in odzivi/doživljanja otrok ob 
travmatičnih dogodkih.  

NINA MEŠL IN DRUGI 
Datum bo znan 
naknadno 

6 
 
PRVA SOCIALNA POMOČ 
 

Temeljne naloge socialnovarstvene storitve prva 
socialna pomoč (izvajanje in obseg SVS, načrtovanje, 
evalvacija), posebno pozornost pa bomo namenili 
prepoznavanju pogostih vsebinskih sklopov s 
katerimi uporabniki vstopajo v sistem pomoči preko 
socialnovarstvene storitve prva socialna pomoč: 
materialne stiske, nasilja v družini ter prepletanju 
storitve PSP ter prehajanje v druge storitve ali v 
javna pooblastila. 

PETER STEFANOSKI IN DRUGI 6. april 

7 
 
POMOČ DRUŽINI ZA DOM  
 

Predstavitev koncepta pogovora z uporabniki 
storitve: 
raziskovanje življenjskega sveta uporabnika, brez 
katerega praktično ni možno delati na perspektivi 
moči – leksikon moči; 
k rešitvi usmerjeno socialno delo – svetovanje po 
Stivu de Shazerju in Insoo Kim Berg – odnosna 
vprašanja, vprašanja lestvice, vprašanja, ki 

ADISA MUJČINOVIĆ IN DRUGI 7. september 
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spodbujajo, ravnanja, obvladovanje, motivacijo, 
vprašanja o čudežu, vprašanja o izjemah. 
Predstavljeni bodo komunikacijski vzorci po Virginii 
Satir ter povezovalna in uničujoča vedenja – navade 
iz Teorije izbire. 

8 
 
OSEBNA POMOČ 
 

Predstavitev sprememb pravilnika,  izhodišč za 
izvajanje osebne pomoči ter uporaba možnih tehnik 
pogovora z uporabniki storitev. Delavnica, kjer bodo 
obravnavani izzivi vzpostavljanja delovnega odnosa v 
okviru storitve in prehajanje v izvajanje osebne 
pomoči iz drugih storitev (praviloma prve socialne 
pomoči) oz. kot dopolnitev izvajanja različnih javnih 
pooblastil. Predstavitev timskega dela in 
medinstitucionalnega sodelovanja: sklicatelj tima, 
dinamika timskega dela, merjenje moči, ovire pri 
timskem delu, vloga uporabnika in ostalih 
udeležencev timskega sestanka. 

MAG. MELITA ŽONTAR in drugi 6. junij 

9 

 
UPORABA MOTIVACIJSKEGA 
INTERVJUJA 
 

Motivacijski intervju je pogovor, ki zajema 
sodelovanje med izvajalcem in intervjuvancem, 
usmerjeno v določen cilj, z namenom krepitve 
posameznikove motivacije in zavezanosti k 
spremembi. Gre za iskanje osebnih razlogov za 
spremembo in spodbujanje posameznikove 
motivacije in predanosti za dosego določenega cilja 
preko odnosa sprejemanja in sočutja.  

Predavatelj/-ica bo znana 
naknadno 

Datum izvedbe 
bo znan 
naknadno 

10 

 
OSNOVE NEVROLINGVISTIČNEGA 
PROGRAMIRANJA  
 

NLP je model učinkovite komunikacije, svetovanja in 
učenja, pomaga bolje razumeti sebe in druge, 
 priklicati skrite vire moči in okrepiti že odkrite, se 
lažje povezovati z drugimi in jih bolj učinkovito 
motivirati, poučevati in sodelovati z njimi. 

Predavatelj/-ica bo znana 
naknadno 

Datum izvedbe 
bo znan 
naknadno 
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Z NLP-jem prepoznamo povezave med doživljanjem, 
mišljenjem, čustvovanjem, delovanjem 
in govorom in se naučimo zavestno vplivati nanje. 
Na seminarju bomo spoznali NLP tehnike in kako 
nam lahko pomagajo pri delu z porabniki. 

11 
 

OTROCI Z AVTIZMOM 
Značilnosti, vzroki in prvi znaki avtizma. Posebni 
pristopi pri obravnavi oseb z avtizmom in mreža 
pomoči. 

 
Društvo ASPI in drugi 

 
18. maj 

 
12 

OSEBNOSTNE MOTNJE 

Predavanje z naslovom Osebnostne motnje v teoriji 
in praksi bo sestavljeno iz dveh delov. Prvi del bo 
namenjen predstavitvi splošnih konceptov vezanih 
na osebnostne motnje. Predavatelj bo skušal 
opredeliti osebnostne motnje ter jih razmejiti od 
zdravega osebnostnega funkcioniranja. Predstavljeni 
bodo klasični kategorični in novejši dimenzionalni 
modeli osebnostnih motenj ter slabosti enih in 
drugih. V tem delu bodo predstavljeni tudi načini, ki 
nam pomagajo osebnostne motnje prepoznavati. Ob 
koncu prvega dela bodo predstavljene različne 
teoretične perspektive (psihodinamična, kognitivno-
vedenjska, nevrobiološka), ki skušajo razložiti vzroke 
za nastanek osebnostnih motenj. Drugi del bo 
namenjen specifičnim osebnostnim motenj. V tem 
delu se bo avtor osredotočil na devet osebnostnih 
motenj (po DSM-5) ter za vsako izmed njih predstavil 
vzroke za nastanek, diagnostične kazalce ter 
temeljne principe zdravljenja. 

DR. SIMON BREZOVAR 11. maj 

13 
 
KAKO POMAGAMO OTROKU IN 
MLADOSTNIKU V STISKI 

Vrste stisk (smrt, ločitev, selitev, nasilje, bolezen, 
nesreče, zloraba, alkoholizem v družini); 

DAMJANA ŠMID 3. oktober 
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 -različna vedenja, ki jih uporabljajo otroci in 
mladostniki ob doživljanju stiske; 
-sodelovanje s starši; 
-ustvarjanje varnega okolja, učenje veščin, ki so v 
pomoč otrokom v stiski; 
-praktične metode – socialne igre, didaktični 
material, filmi; 
-simbolika kot pomoč pri izgubah, spremembah;  
-doživljanje in stiske socialnih delavcev ob stiski 
otrok. 

14 
 
SKRBNIŠTVO 
 

Skrbništvo za odrasle osebe,  za otroke, SPP, naloge 
CSD, skrbniška poročila, postopek, sodelovanje s 
sodišči in drugimi institucijami. 

SENDI MURGEL in drugi 
Datum bo znan 
naknadno 

15 
MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA IN 
VLOGA CSD 

Naloge, postopki in pooblastila CSD v primerih 
mladoletnih beguncev/begunk brez spremstva. 
Pristojnosti in sodelovanje z drugimi institucijami. 

SENDI MURGEL in drugi 
Datum bo znan 
naknadno 

16 
VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA NA 
CSD  

Splošna predstavitev, oziroma glede na vprašanja, 
predloge strok. del. 

MAG. MATJAŽ REMIC 
28. marec 
ZOOM 

17 

 
USPOSABLJANJE O PRAVNIH 
SREDSTVIH 
 

Obravnava zakonite pristojnosti centra za socialno 
delo, ko je zoper njegov upravni akt vloženo redno 
ali izredno pravno sredstvo, ali ko center sam 
ugotovi, da je bila v postopku izdaje 
prvostopenjskega upravnega akta storjena napaka, 
zaradi katere bi bilo treba odločiti drugače. V tem 
smislu bomo opozorili na razlikovanje med zaščito 
javnega in zasebnega interesa, ki ga varujemo v 
postopku s pravnimi sredstvi, zlasti ko stranka 
pričakuje popravo napak, sama pa ne uporabi 
pravnih sredstev. 
 

MAG. MATJAŽ REMIC 
26. september 
ZOOM 
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UKREPI IN NALOGE CSD ZA VARSTVO KORISTI OTROKA 

18 
MEDNARODNI PROTIPRAVNI 
ODVZEM OTROK                                                                                                                                                 

Predstavitev centralnega izvršilnega organa. 
Predavatelj/-ica bo znana 
naknadno, MDDSZ 

Datum izvedbe 
bo znan 
naknadno 
ZOOM 

19 
 
STIKI POD NADZOROM 
 

Pravne podlage za izvajanje stikov pod nadzorom ter 
opredelili namen stikov pod nadzorom, interaktivna 
delavnica  na podlagi konkretnega primera iz prakse, 
proces, od začetka odredbe do začetka stikov 
(priprave na stik in psihološki vidik stikov pod 
nadzorom), do same izvedbe stikov in priprave 
poročila sodišču. 

Predavatelj/-ica bo znana 
naknadno 

10. oktober 

20 
PRIPRAVA PREDLOGA ZA SODIŠČE V 
POSTOPKIH ZA VARSTVO KROISTI 
OTROKA 

Od nujnega odvzema do predloga za sodišče, analiza 
primera in dobra praksa. Priprava predloga za izdajo 
začasne odredbe odvzema otroka, utemeljitev 
ogroženosti otroka. 

SAŠA CAR IN SANDRA BABIČ 
 

9. maj 

21 UKREP ZA VARSTVO KORISTI OTROKA 

Priprava predloga, načrt pomoči družini in 
sodelovanje s sodišči. 
Konkretno vsebino bomo oblikovali glede na 
aktualne potrebe. 

 
 
ANITA BREGAR in sodnica 
 

oktober 

22 

 
POSVOJITVE 
 
 

 
Posvojitev je kompleksen in vseživljenjski proces, v 
katerem se zaradi zadovoljitev otrokovih razvojnih 
potreb starševska odgovornost dolgotrajno prenese 
od bioloških staršev na starše, ki posvojijo otroka. 
Hkrati pa je od najradikalnejših formalnopravnih in 
socialnovarstvenih intervencij socialnih služb, ki jim 
država podeli mandat za izvajanje tega dela.  
 
 

DR. DARJA ZAVIRŠEK IN DRUGI september 
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STROKOVNO DELO V PROCESU LOČITVE STARŠEV 

23 
 
SPREMEMBA PRIIMKA OTROKU 
 

Psihološki vidik spremembe priimka otroku. MAG. METODA MAJ 25. maj 

24 VZGAJATI LOČENO  Psihoedukacija staršev  med in po razvezi. TAJA BORŠTNAR 16. maj 

25 
OTROK V SREDIŠČU RAZVEZE 
STARŠEV 

Stili navezanosti in prepoznavanje, raziskovanje 
čustev in odnosa med starši in do otroka, 
raziskovanje dinamike družine 
Položaj otroka v procesu ločitve staršev, ocena 
ogroženosti otroka, vpliv razveze staršev na otroka, 
korist otroka. Primeri iz prakse in diskusija.  
Priprava mnenja za sodišče in delo z družino. 
Pogovor z otrokom. Delo v manjši skupini, vaja in 
diskusija. 

DR. ANJA ANDREJČ BALAŽIC 
Dvodnevni 
28. 2. ZOOM in 
9. 3. V ŽIVO 

 

26 

 
 
MEDSEBOJNI ODNOSI IN 
OBVLADOVANJE STRESA 
 
 

Kaj je stres, obvladovanje časa, vpliv na stresne 
dejavnike – vaja;  
- medsebojni odnosi: vpliv in osebna odgovornost 
zaposlenih;  
- celostno vedenje po teoriji izbire in vpliv na stres; 
- vrednote, stališča, vedenje – kriza vrednot in 
konflikt med željami in realnostjo ; 
- psihološke potrebe in njihov vpliv pri obvladovanju 
stresa;  
- test karakterjev, njihove značilnosti in odzivanje v 
stresnih situacijah ter v medsebojnih odnosih; 
- reševanje problemov ; 

DAMJANA ŠMID 17. oktober 
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- navade, rutine in njihov pomen; 
- struktura časa, skrb zase med delovnim procesom; 
- vaje. 

27 
PSIHOSOCIALNA PODPORA OSEBAM Z 
IZKUŠNJAMI KRIZNIH (TRAVM) 
DOGODKOV 

Zanje o psihološki travmi in nudenju psihosocialne 
podpore v primeru kriznih dogodkov. 

MATEJA ŠTIRN 
DUBRAVKA HROVATIČ 

4. maj 

28 
ŽALOVANJE IN SOOČANJE Z 
MINLJIVOSTJO 

Delo s starejšimi uporabniki in njihovimi svojci. 
Kakšno so pričakovanja svojcev, stiske in situacije s 
katerimi se soočajo. 

TAJA BORŠTNAR  12. september 

DRUŽINSKA MEDIACIJA 

29 
IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽINSKEGA 
MEDIATORJA 

4. moduli Več izvajalcev 
Avgust - 
december  

30 
OSVEŽITVENI SEMINAR ZA DRUŽINSKE 
MEDIATORJE NA CSD 

Tridnevni  SIMONA FRUMEN 
23. maj, 8. in 16 
junij   

31 
RAZDELITEV PREMOŽENJA IN PISANJE 
PREDLOGOV ZA SODIŠČE 

Dvodnevni SIMONA FRUMEN 
12. in 19. 
september 

32 NADALJEVALNI  I. 
 
Čustva v mediaciji, enodnevni. 

MAG. METODA MAJ 25. april 

33 NADALJEVALNI II. 
 

Tehnike pogajanja v mediaciji, enodnevni. 
RUDI TAVČAR 28. september 

 

34 KARTE PRIJATELJSTVA I. 

Karte prijateljstva so pripomoček s katerim krepimo 
razvoj socialnih veščin pri otrocih in mladostnikih. 
Preko igranja teh kart se otroci učijo komunikacijskih 
veščin, ki vodijo k čustvenemu opismenjevanju in 
reševanju konfliktov med vrstniki in odraslimi. So  
inovativen pristop h krepitvi prijateljskih vezi med 
otroki in kakovostnih odnosov z odraslimi. Z 
vključevanjem Kart prijateljstva v strokovno delo, se 

DALIDA SMLATIĆ 

ZOOM 
24. februar (nato 
vsak drugi 
mesec) 
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otroci naučijo kako deliti svoja čustva, kako se 
pogovoriti o nasprotujočih si mnenjih in kako 
problem/spor rešiti na konstruktiven način. 

35 KARTE PRIJATELJSTVA II. Predstavitev dodatnih metod dela s kartami. 
Delavnica. 

DALIDA SMLATIĆ 
24. marec (vsak 
drugi mesec)  

36 KADROVSKE ZADEVE NA CSD 
Novosti, vprašanja in razkrivanje dilem s področja 
kadrovanja na CSD. 

MAG. NATAŠA BELOPAVLOVIĆ 
Datum bo znan 
naknadno 

37 ZAPISOVANJE V SOCIALNEM DELU 
 

PETER STEFANOSKI IN DRUGI 13. april 

38 DVODNEVNI SEMINAR ZA DIREKTORJE 
 

Več izvajalcev 
Datum bo znan 
naknadno 

39 
DVODNEVNI SEMINAR ZA 
POMOČNIKE 
DIREKTORJEV/DIREKTORIC 

 
Več izvajalcev april 

40 
SREČANJE STROKOVNIH DELAVCEV NA 
PODROČJU REJNIŠTVA 

 Predavatelj/-ica bo znana 
naknadno 

12. – 13. oktober 
2023, Maribor 

41 STROKOVNA EKSKURZIJA Peer visit, ESN.    

 

Nekatera izobraževanja bodo izvedena preko spletne aplikacije ZOOM, druga v živo, odvisno od vsebine in možnosti izvajalca seminarja. 

Tekoče informacije o izobraževanjih bodo objavljene na naši spletni stran. Možne so spremembe ali dodatna izobraževanja, saj se želimo odzivati na aktualne 

potrebe iz prakse strokovne dela na CSD. 

Pridržujemo si pravico do spremembe datuma izvedbe ali odpovedi izobraževanja. 

  


