
   

  

 

 

 

 
  
    
  

Operacijo delno financira Evropska unija iz  
Evropskega socialnega sklada ter  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 

Štev.:    U/174-2018                                                                                                  Datum: 3. 1. 2018 

 

VABILO NA PREDAVANJE O  

SOROJENCIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

 

Spoštovani starši,  

Vabimo vas, da se udeležite predavanja, v katerem bodo v ospredju sorojenci otrok s posebnimi 

potrebami. S strani staršev je bila izražena želja oz. potreba, da bi dobili nekaj informacij in 

napotkov tudi glede sorojencev. S tem namenom smo oblikovali predavanje, kjer boste dobili nekaj 

informacij o tem, kaj vse lahko sorojenci doživljajo, s kakšnimi skrbmi in težavami se lahko srečujejo 

in kaj vi lahko storite, da jim pri tem pomagate in ste jim v podporo. Podanih bo tudi nekaj napotkov, 

kako lahko sorojencem olajšate in obogatite življenje. Na predavanju boste prejeli tudi zloženko, ki 

jo lahko predate svojim otrokom – sorojencem, na kateri so zapisani kratki nasveti.  

Predavanje bo potekalo v knjižnici OŠ Antona Janše v Radovljici. Na voljo bo v dveh terminih, 

dopoldanskem in popoldanskem.  

Popoldansko predavanje bo potekalo v četrtek, 18.1.2018 ob 17. uri. Dopoldansko predavanje pa v 

petek, 19.1.2018 ob 10. uri. Predvidoma bo trajalo okoli 90 minut. 

Na predavanje se prosim predhodno prijavite preko elektronske pošte, na naslov:   

sara.stenovec@os-antonajanse.si ali pa preko spodnjega obrazca, ki ga predate učitelju. Obvezno 

napišite/označite, v katerem terminu se boste predavanja udeležili. Prijave zbiramo do 12.1.2018. 

 

V upanju, da se odzovete v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo. 

 

Sara Stenovec, 

psihologinja  

 

 

Jelena Horvat, 

ravnateljica 
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Operacijo delno financira Evropska unija iz  
Evropskega socialnega sklada ter  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 

 

PRIJAVA NA PREDAVANJE O SOROJENCIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

(IME IN PRIIMEK STARŠA)  _______________________________ se prijavljam na 

predavanje z naslovom Sorojenci otrok s posebnimi potrebami. 

Prosimo označite, v katerem terminu se boste predavanja udeležili: 

 Dopoldanski (petek, 19.1.2018 ob 10.00) 

 Popoldanski (četrtek, 18.1.2018 ob 17.00) 

 

Število in starost sorojencev: ____________________________________________ 

 

Podpis: _________________________ 

Kraj in datum: ____________________ 

 


