
Napovedujemo 

1. skupni roditeljski sestanek;  24. 9. 2015 ob 17.00 

Gostili  bomo predavatelja dr. Sebastijana Kristoviča. Predaval bo na 

temo: KAKO OTROKA VZGOJITI V SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO 

OSEBO. 

Govoril bo o naslednjih vsebinah: 

 

 

 

 

. 

    mladostnika; vzroki in odprava le-teh,  

t postavljanja meja; kako postaviti otroku meje, vzgojna doslednost,  

 

 

- preventiva, 

    kurativa,  

jnost, naveličanost in bivanjska praznina,  

 
 

 

Na kratko o predavatelju:  
 
Dr. Sebastijan Kristovič je doktoriral iz področja logoterapije (Eksistencialna kriza in 
kriza smisla z vidika logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem 
programu; je direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno 
psihologijo, v okviru katerega deluje tudi Svetovalno-terapevtski center za družine, 
pare in posameznike, in profesor na dveh fakultetah: na magistrskem in 
visokošolskem strokovnem je habilitiran v naziv docenta iz področja psihologije 
osebnosti in avtor dveh znanstvenih monografij; dr. Kristovič ima preko 60 
bibliografskih zadetkov in s prispevki redno sodeluje na različnih mednarodnih 
simpozijih in mednarodnih znanstvenih konferencah ter v različnih radijskih in 
televizijskih oddajah. 
 

 
dr. Sebastijan Kristovič 



Sedem mesecev je preživel v Italiji (Torino – Piccola Casa della Divina Provvidenza), 
kjer je prostovoljno delal v bolnišnici na onkološkem oddelku–zadnjega stadija; je 
član uredniškega odbora strokovne revije Tretji dan; diplomiral je na TF Univerze v 
Ljubljani iz področja filozofije in psihologije – logoterapije za katero je prejel 
Tomaževo nagrado; pred tem je diplomiral tudi na tehniški fakulteti v Mariboru 
(FERI); obštudijska strast in dejavnost dr. Kristoviča je bil šport v katerem je bil tudi 
precej uspešen – kategoriziran je bil kot vrhunski športnik (kickbox) in član slovenske 
reprezentance z dosežki na svetovni ravni (svetovno prvenstvo, svetovni pokali, 
mednarodna odprta prvenstva…), po zaključeni tekmovalni karieri je postal trener 
mariborskega kluba; zadnja leta sodeluje s sodelavko pri izvajanju doživljajskih 
taborov za otroke;  
deluje v izobraževanju, kurativi in preventivi v obliki predavanj, seminarjev in 

svetovanja; že več let po vsej Sloveniji predava za različne ciljne skupine iz področja 

vzgoje – za profesorje, učitelje, vzgojitelje, starše – in vodi predavanja in seminarje 

za različne delovne kolektive s področja duševnega zdravja, odnosov in 

transparentne komunikacije; deluje tudi na področju psihosocialnega svetovanja (v 

različnih duševnih stiskah, pri vzgojnih težavah in težavah pri odraščanju, partnerskih 

odnosih, vedenjskih težavah, soočanju in prebolevanju izgube, prizadetosti, krivdi…) 

posameznikom in družinam. Dr. Kristovič že več let sodeluje s starši, učitelji in 

vzgojitelji v obliki individualnih obravnav, predavanj, seminarjev in svetovanja. 

 

Šolska svetovalna služba: 

mag. M. Drofenik 


