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PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

 

ZAHTEVNE OKOLIŠČINE V DRUŽINAH: 

LOČITEV 

 

 

 

 

OPIS VSEBINE 

Na predavanju bomo skušali prepoznati in razbiti najpogostejše mite o ločitvi 

oz. razvezi. Raziskovali bomo otrokovo doživljanje: kako običajno razmišlja, kaj 

čuti in kako se vede v procesu ločitve. Spoznali bomo dejavnike, ki tako ali 

drugače vplivajo na otrokovo spoprijemanje s spremembami, in iskali načine, 

kako lahko otroka pri tem podpremo.  

 

Pogledali bomo razlike v doživljanju glede na različna razvojna obdobja in 

spoznali varovalne dejavnike, ki lahko proces ločitve tudi olajšajo. 

 

Na predavanje ste vabljeni starši otrok do 18. leta starosti. 

 

 
 

Zapisala: Niki Jakol, predavateljica, oktober 2021

Center Janeza Levca Ljubljana  Izobraževalni center Pika  
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje:   

Zahtevne okoliščine v družinah: Ločitev 

 

Predavanje bo v ponedeljek, 8. novembra 2021, s pričetkom ob 

17.00 in zaključkom ob 18.30 uri, po spletu (v orodju ZOOM).  
 

Vabljeni ste starši otrok do 18. leta starosti. 

(Predavanje ni namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju vzgojiteljev, učiteljev 

in drugih strokovnjakov) 

 

Predavanje bo imela ga. Niki Jakol, univ. dipl. psihologinja 

 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je predhodna prijava. 

 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od petka, 22. oktobra 2021, od 12.00 ure naprej. Prijavite se 

preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za prijave):  

https://1ka.arnes.si/a/31294 

 
Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, vaš poklic, starost otrok.  

 

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, 

naše povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA). 
 

Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 

pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Kovač, 

koordinatorica v IC Pika).  

 

O PREDAVATELJICI: 

Niki Jakol, univ. dipl. psihologinja:  

Je psihologinja, ki dela z odraslimi na področju preventive duševnega zdravja, na Centru za 

krepitev zdravja Zdravstvenega doma Velenje. Več let je delovala tudi v Psihološki ambulanti 

za otroke in mladostnike, predvsem s predšolskimi otroki in njihovimi starši, ter vodila 

treninge starševstva Neverjetna leta. 

 

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Kovač, koordinatorica v IC Pika, oktober 2021 
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