
                                                                                                      

 

Informativni sestanek za starše in izvajalce zgodnje obravnave v Mariboru in Murski Soboti 

 

Datum: 12.02.2015 

Kraj: Maribor, Dom Antona Skale 

Prisotni starši: 7 

Prisotni strokovnjaki: Sandra Fabjan, Ana Bradač, Marica Horvat, Darja Roth, Kaja Vidic, Katja 

Domitar 

Vodja srečanja : Katja Domitar;  izvajalka ZO v Murski Soboti, sodelavka Društva DS Slovenija 

Trajanje: 16.00 – 18.30 

 

Srečanje je bilo namenjeno staršem otrok z DS in izvajalcem programa ZO, ki bodo delovali v 

centrih v Mariboru in Murski Soboti. 

V uvodnem delu sestanka sem predstavila osnovne informacije o programu.  

Staršem sem nato predstavila možnost obravnave pri hrvaških profesorjih v namene našega 

izobraževanja. Vse družine so se nanje prijavile, ne glede na to, da bodo obravnave potekale 

v Ljubljani.  

V nadaljevanju sem omenila, da želimo projekt z njihovim sodelovanjem medijsko izpostaviti, 

s čimer so se strinjali.  

Starše smo vprašali, kdaj bi želeli, da bi se obravnave začele. Seveda so si želeli takojšnje 

pomoči, vendar so nas podprli pri želji, da bi začeli v drugi polovici marca, saj bi tako bili 

deležni že nekaj uvodnih predavanj. Ko sem jim povedala, da še ne vemo, kateri strokovnjak 

jim bo dodeljen (razen za starše iz MS), si niso izmenjali kontaktov med seboj.  Omenila sem, 

da se bodo strokovnjaki v primeru bolezni nadomeščali, kar pa jih ni spodbudila k izmenjavi 



kontaktnih številk. Zaradi tega sem jim za morebitna vprašanja posredovala društveni ter 

moj elektronski naslov. Starši so na tem mestu izpostavili, da bi si želeli, da bi raje imeli 

izmenične obravnave različnih strokovnih profilov, namesto enega stalno dodeljenega 

strokovnjaka. 

Po tem je sledilo druženje, kjer so starši in strokovnjaki izmenjali svoje izkušnje. Starši so 

izpostavili, da prejemajo premalo strokovne pomoči, predvsem na področju Murske Sobote. 

Starši s tega področja so bili tako nezadovoljni, da so si pomoč raje poiskali na Ptujskem 

področju.  

Družine so povedale, da jim je manjkal stik z drugimi družinami, ki so se znašle v enaki 

situaciji.  Z gospo Ano Bradač sva jim predstavili srečanja skupine staršev v Mariboru, kamor 

jih je gospa Ana tudi lepo povabila. 

 

Zapisnik : Katja Domitar 


