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DELNO  POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA V 

LETU 2016  
  

 

1. Naziv prejemnika sredstev: Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije  

 

 

2. Naslov oz. sedež: Škocjan 46/, 6000 Koper 

 

 

3. Tel. št. in  naslov E- pošte odgovorne osebe, ki je pripravila poročilo:  

 

041 798 046; bogdan.polajner(at)zbps.si 

 

4. Naziv programa: Izobraževanje pedagoških delavcev za univerzalno preventivo 

 

 

5. 2. delno poročilo  
 

 

I. Vsebinski del poročila 

 

1. DELNO POROČILO  

 

a.) Napišite, kako poteka program glede na vlogo na javni razpis. Navedite vse morebitne 

spremembe in razloge zanje. 

 

Program poteka dobro, z nekaj manj izvedbami v obdobju do oddaje poročila - nekateri vrtci in šole 

so namreč nekatera planirana izobraževanja v obdobju 1-5 2016 na njihovo željo prestavili na jesen. 

 

Za spremembe smo pridobili ustrezna soglasja.  

 

Zaradi teh sprememb izvedba programa ni ogrožena; korektivne intervencije niso potrebne. 
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b.) V tabelo vpišite do sedaj  izvedene aktivnosti in vse aktivnosti, ki jih boste izvedli do konca koledarskega leta 2016. 

 

ŽE IZVEDENE AKTIVNOSTI V PROGRAMU: 

Datum 

posamez

ne 

izvedbe 

(dan, 

mesec in 

leto)  

Posamezna ciljna 

skupina (vsako 

skupino navedete 

posebej) 

 

Aktivnosti programa 

(navedite konkretno naziv 

aktivnosti)  

Časovni obseg –

natančno navedite 

od __do__ ure in 

seštevek ur za 

posamezno 

aktivnost programa  

Izvajalec/ci po posameznih 

aktivnostih 

Kraj posameznega 

izvajanja 

Število vključenih 

udeležencev – število se 

mora ujemati z listo 

prisotnosti oz. z 

dejanskim številom 

udeležencev  

21.1.16 Ped.del. Izobraževanje in vaje / 

komunikacijske veščine 

17.00-20.00 (4) B. Polajner Vrtec Mladi rod 51 

10.5.16 Ped.del.  

(in deloma starši) 

Izobr.: preprečevanje 

raznih zasvojenosti 

17.00-20.00 (4) B. Polajner Vrtec Ciciban 21 

19.5.16 Ped.del. Izobr.: Odnosni slogi 

družin in preventiva  

13.00-16.00 (4) B. Polajner Vrtec Jarše  18 

28.6.16 Ped.del. Odgovornost in 

samostojnost otrok 

8.00-14.00 (8) B. Polajner OŠ Nove Jarše 40 

29.8.16 Ped.del. Metode dela s skupinami 9.00-14.00 (7) B. Polajner OŠ Koseze 28 

30.8.16 Ped.del. Metode dela s skupinami 9.00-13.00 (4+1) B. Polajner OŠ Koseze 20 

5.9.16 Ped.del. Vzgoja in preventiva  17.00-20.00 (4) B. Polajner OŠ Nove Jarše 116 (ped.d.+ starši) 

15.9.16 Ped.del. Prev. omam in nasilja 19.00-22.00 (4) B. Polajner OŠ M. Jarca 18 

Skupaj:  

- jan-maj 2016: 3 izvedbe po 4 ure  

- junij-sept 2016: 5 izvedb, skupaj 28 ur oz. kot 7 izvedb po 4 ure 

Skupaj do oddaje 2. poročila: kot 10 izvedb po 4 ure (od pogodbeno sofinanciranih 24 izvedb po 4 ure (oz. ustrezno manj izvedb po 8 ali po 16 ur))   
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PREDVIDENE AKTIVNOSTI V PROGRAMU DO KONCA LETA 2016: 

Datum 

posamezne 

izvedbe 

(dan, mesec 

in leto)  

Predvidena posamezna 

ciljna skupina (vsako 

skupino navedete posebej) 

 

Aktivnosti programa (navedite 

konkretno naziv aktivnosti)  

 

(opis vsebin je opod tabelo) 

Predviden časovni 

obseg  in seštevek 

ur za predvideno 

posamezno 

aktivnost programa  

Predvideni izvajalec/ci 

po posameznih 

aktivnostih 

Kraj posameznega 

izvajanja 

Predvideno 

število vključenih 

udeležencev  

6.10.16 Ped.del. 1+2 18.30-21.30 (4) dr. Polajner OŠ M. Jarca 20 

11.10.16 -‖- 1+2+3+11 17.00-20.00 (4) -‖- OŠ Nove Jarše 50 

12.10.16 -‖- 1+7 13.00-16.00 (4) -‖- Vrtec Jarše 30 

26.10.16 -‖- (1. Skupina) 1+7 14.00-17.00 (4) -‖- Vrtec Ciciban 25 

27.10.16 -‖- (2. Skupina) 1+7 14.00-17.00 (4) -‖- -‖- 25 

7.11.16 -‖- 11 16.00-19.00 (4) -‖- OŠ Trnovo 15 

8.11.16 -‖- (1. Skupina) 1+2 13.30-16.30 (4)  -‖- Vrtec Vrhovci 30 

9.11.16 -‖- (2. Skupina) 3+4 13.30-16.30 (4) -‖- -‖- 30 

10.11.16 -‖- 1+3 13.15.-16.15 (4) -‖- Vrtec Jelka 30 

10.11.16 -‖- 11 16.45-19.45 (4) -‖- OŠ R. Jakopiča 45 

29.11.16 -‖- 7 17.00-20.00 (4) -‖- OŠ Poljane 50 

1.12.16 -‖- 3+4 15.00-18.00 (4) -‖- Vrtec Najdihojca 40 

dec.16 -‖- 9 8.30-11.30 (4) -‖- OŠ Vodmat 40 

dec. 16 -‖- 6 15.00-18.00 (4) -‖- OŠ Vič 60 

Okt-dec: 

17 izvedb 

po 4 ure 

 

Vse 2016:  

24 izvedb 

po 4 ure  
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Opomba k 3.  koloni – vsebine izobraževanj:  

 
1. Družinski odnosni slogi in možnosti za izboljševanje sodelovanja s »problematičnimi«starši pri preventivi 

2. Ukrepi za izboljševanje komunikacije med ped. delavci in starši šolskih/vrtčevskih otrok za preventivno delo 

3. Ključni elementi vzgoje ter otroku škodljivi vzgojni slogi 

4. Čustvena inteligentnost otrok ter čustvena separacija in individualizacija otrok 

5. Spodbujanje odgovornosti in samostojnosti otrok  

6. Primarna, sekundarna in terciarna preventiva različnih zasvojenosti 

7. Ukrepi za izboljševanje komunikacije znotraj kolektiva ped. delavcev ter sodelovanja pri preventivi 

8. Načela in metode vodenja malih skupin (predavanje in vaje) 

9. Načela in metode za izvajanje dobrega individualnega pogovora (predavanje in vaje) 

10. Preventivna delavnica proti stresu – kot primer dobre preventivne prakse  

11. Preprečevanje zlorab alkohola in tobaka 
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III. Razno 

 

Navedite, kar mislite, da je še pomembno za presojo izvedenega programa in niste vnesli v 

prejšnje rubrike.  

/ 

* Izjavljamo, da stroškov in izdatkov, ki jih uveljavljamo za sofinanciranje projekta s strani MOL, v 

tem poročilu, nismo in ne bomo uveljavljali pri katerem koli drugem sofinancerju.   
 

Višina zneska DDV, ki ga uveljavljamo za sofinanciranje projekta je upravičen strošek, saj (ustrezno 

podčrtajte):  

- nismo identificirani za namene DDV ali 

- ne uveljavljamo DDV , ker v okviru dejavnosti tega projekta nimamo pravice do odbitka 

DDV.  

 

Odgovorna oseba je podpisnik pogodbe, ki s svojim podpisom potrjuje resničnost vseh 

navedenih podatkov v obrazcu za delno poročilo o izvajanju preventivnega programa na 

področju preprečevanja zasvojenosti za leto 2016 ter nosi odgovornost v skladu s prevzetimi 

pogodbenimi obveznostmi. 

 

Delno poročilo programa      Odgovorna oseba:  

pripravil/a 

Ime in priimek: Bogdan Polajner    Ime in priimek: Mojca Školaris 

 

 

                                      Žig:                                     

    

Podpis:                              Podpis:  

 

 


