
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE 
DO ZAPOLNITVE MEST: 

 
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, 

MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR 
Lavričeva 5, Maribor 

 
Tel: 

02/23-49-700 
02/23-47-704 

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

 
www.svetovalnicenter-mb.si 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, 

MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR 
Lavričeva 5, Maribor 

 

 
 

»ŠOLA ZA RAZVEZANE STARŠE« 
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KAKO VZGAJATI 

LOČENO 

 

mailto:svetovalni.center-mb@guest.arnes.si
http://www.svet-center-mb.si/


Spoštovani,  

v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in 
starše Maribor bomo začeli izvajati 

 

ŠOLO ZA RAZVEZANE STARŠE 

»Kako vzgajamo ločeno« 

 

V šolo za razvezane starše vabimo starše, ki ste 
pred, med ali po razvezi zakonske zveze ali 
razpadom izven zakonske zveze in potrebujejo 
praktične in učinkovite nasvete. 

Vabimo starše, ki se soočate s to veliko 
spremembo v življenju, in ki vpliva tudi na vaše 
otroke.  

Kljub temu pa starši lahko naredimo marsikaj, da 
ta situacija ne bo pretežka za otroke in tudi za nas. 

Večina se v tej težki situaciji počuti nemočno, 
zbegano, osamljeno in ne ve kako naprej.  Namen 
šole za razvezane starše je nuditi ustrezno 
podporo, s pomočjo katere boste razvezani starši 
vzgajali svoje otroke v dveh domovih in primerno 
poskrbeli tudi zase in svoje čustvene rane.  

Povezovali bomo svoje izkušnje in strokovno 
znanje in na podlagi obojega oblikovali konkretne 
rešitve za trenutne življenjske situacije. 

Šola za razvezane starše ponuja pomoč in možnost 
učenja za najbolj kritične težave pri vzgoji, ki jih 
prinese razveza.  

Posvetili se bomo tudi izzivom, ki jih prinašajo na 
novo sestavljene družine. 

 

Šolo za razvezane starše bo vodila 

Majda Marinšek, univ. dipl. socialna delavka  

v prostorih  

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše Maribor, Lavričeva 5, Maribor. 

 

Srečevali  se bomo v manjši skupini 10-krat po 90 
minut, ob ponedeljkih ob 17. uri. 

 
TERMINI SREČANJ 

ŠOLE ZA RAZVEZANE STARŠE: 
  

28. 11. 2022, 
12. 12. 2022 
3. 1. 2022, 
23. 1. 2022, 
13. 2. 2022, 
27. 2. 2022, 
13. 3. 2022, 
28. 3. 2022, 
11. 4. 2022 in 
24. 4. 2022. 

 
 

Vključitve posameznika /posameznice v celotno 
šolo za starše znaša 10€. 

 

Trenutno lahko do Svetovnega centra, zaradi del 
na cesti, pripeljete le po Strmi ulici. 

 

 



 


