
VODNIK PO PRAVICAH OTROK
S POSEBNIMI POTREBAMI
2., posodobljena izdaja
Vodnik pregledno in preprosto predstavlja najpo-
membnejπa podroËja æivljenja, na katerih imajo otro-
ci s posebnimi potrebami in njihovi starπi doloËene pravice oziro-
ma dolænosti. Zelo koristen je za starπe, pa tudi za strokovnjake, ki
se pri svojem delu sreËujejo z otroki s posebnimi potrebami, saj so
v vodniku na enem mestu zbrane vse pomembne informacije.
Avtorica Jasna Murgel je starπem v pomoË zbrala zakonodajo, ki ureja
to podroËje in jo razloæila preprosto, primerno laikom. Posebno drago-
ceni so njeni nasveti glede postopkov za uveljavitev pravic otroka in
starπev - od priprave dokumentov do obiska ustanov. Informacije o or-
ganih in ustanovah, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, so
podane vkljuËno z naslovi in telefonskimi πtevilkami. Pravice otrok s po-
sebnimi potrebami so predstavljene po podroËjih: socialno varstvo, pra-
vice iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja, nadomestila za
nego, tehniËni pripomoËki, vzgoja in izobraæevanje, usmerjanje otroka.
Pri opisu vsake pravice vodnik pojasnjuje, kako se uveljavljajo v praksi.
Predstavi tudi oblike pravne pomoËi. Zaloæba GV.

POVEÆIMO SE S SVOJIM OTROKOM
•15 srËnih projektov od trebuπËka 
do dojenËka in naprej

Pol knjiga, pol dnevnik zajema Ëas od noseËnosti do rojstva in Ëasa, ko
dojenËek rase v malËka. Poglavja v knjigi se zaËnejo z besedilom za no-
seËnice in mlade starπe, na primer, Pogovor z trebuπËkom, DojenËko-
vo darilo za bratca ali sestrico, Urejanje sobice za dojenËka..., nato pa
sledijo dnevniπke strani, kamor mamica (ali oËka) piπe, riπe in lepi fo-
tografije. Zato, da ustvarimo Ëasovno kapsulo, kamor spravimo neæ-
ne spomine, da jih bomo nekoË odkrivali skupaj z otrokom ali pa kar
mi sami. Avtorica Maπa Strobl je z razumevanjem do bodoËih ali mla-
dih starπev ponudila veliko razliËnih moænosti. Tistim, ki nimajo Ëasa
ali æelje, nudi moænost, da le tu in tam dodajo kljuËne besede, nekaj
stavkov, fotografijo, πopek las...Tistim, ki imajo ustvarjalno æilico, pa
predlaga poleg tega πe 15 izvirnih projektov, s katerimi bodo ustvarili
unikatne predmete in z njimi ujeli Ëudovite druæinske spomine. Na pri-
mer, lepo okraπen steklen lonËek spominov, kamor ≈vloæimo« spomi-
ne, predlog za dnevnik noseËnice, ki ga bo nekoË podarila otroku, tab-
lo vizij za dojenËka in druæino... Neæno in toplo knjigo zaokroæijo si-
joËe fotografije Anite »esnik Maægon. Zaloæba Modrijan.

ISKANJE EVE
Leon in Eva se sreËata v virtualnem svetu, prek za-
slonov, v æivo pa se πe nista sreËala. Zato, ker je ona
iz Slovenije, on pa iz ©vedske. Ali je virtualna mla-
dostna zaljubljenost, no, bolj oËaranost, v resnici kaj
drugaËna od napol skrivnega opazovanja deklice iz

sosednjega bloka ali fanta iz sosednjega razreda? Starejπe genera-
cije bi verjetno odgovorile pritrdilno, a ta knjiga izrisuje drugaË-
no sliko. Vse je enako, Ëustva so enaka, le pota so drugaËna. Vir-
tualna oËaranost obeh mladih na zaËetku romana priËne preraπ-
Ëati v æeljo, da bi se sreËala πe v æivo, ta njun naËrt pa povzroËi
kup zabavnih zapletov, razpletov in spet zapletov. Odrasli se
bodo ob branju nasmihali in jima zavidali vihravo vero, da je vse
mogoËe, mularija se bo veliko smejala, malo soËustvovala in
malo zavidala dogodivπËino. Toda Evi in Leonu na koncu sreËa-
nje uspe! Roman je zanimiv tudi zato, ker stilno in jezikovno
odraæa sodobno najstniπko komunikacijo. Je kot majceno oken-
ce, ki odraslemu omogoËa, da pokuka v svet naπih najstnikov, za
mularijo pa je branje, ki prevzame. Damjan ©inigoj, zaloæba Miπ.

NEIZMEREN POGUM
Kako pogum, da si dovolimo biti ranljivi, spremeni na-
Ëin, kako æivimo, ljubimo, vzgajamo otroke in vodimo?
Starπi in odrasli ljudje nasploh mislimo, da moramo biti
moËni in trdni, da ne smemo pokazati ranljivosti niti
otrokom in domaËim, sploh pa ne v druæbi in v sluæbi.
Ranljivost enaËimo s πibkostjo. Avtorica te knjiæne uspeπnice pa doka-
zuje, da to sploh ne dræi, pa tudi, da ≈ranljivost« ni enako kot ≈πib-
kost«. Kdor si upa drugim pokazati, da je ranljiv, je v resnici moËan in
pogumen. Zaveda se svojih zmoænosti in moËi, pa tudi manj moËnih
strani. Ve, da so ranljivi tudi drugi in je zmoæen delovati tako, da jih
sprejme. Toda, zakaj bi si kdo æelel pokazati ranljivost? Na prvi pogled
se ne zdi pametno izpostavljati moænosti, da nas kdo rani. In vendar...
»e v ljubezni, v partnerstvu in pri vzgoji otrok ne pokaæemo ranljivo-
sti, se zapremo v lupino, ki ne dovoli, da bi odnos resniËno rasel. Celo
v sluæbi in v kakrπnikoli skupini odraslih je doloËena stopnja odkrito-
sti (ranljivosti) koristna, saj nam omogoËa, da bolj pristno sodelujemo,
da smo skupaj ustvarjalnejπi in bolje povezani. In πe enkrat - ranljivost
ni isto kot πibkost. Zanimiva knjiga vam bo pomagala k osebni rasti,
boljπem razumevanju odnosov s soljudmi in boljπemu starπevstvu.
Brené Brown, zaloæba cangura.com .

BREZ DLAKE NA JEZIKU 
O PSIH IN LJUDEH
Nimam psa in ga tudi nikoli nisem imela - razen kratek Ëas, ko
smo dali dom zavræenemu psu - pa me je ta vodnik, ki preraπ-
Ëa v roman o bitju, ki nam je zelo podobno, a je tudi drugaË-
no, povsem oËaral. Æelim si, da bi ga prebrala æe takrat, ko

smo gostili tistega zavræenËka. Knjiga je kombinacija vodnika, ki se
dotika vseh tem v zvezi s psom, od izbire pasme do vzgoje mladiËka,
od nege in skrbi za zdravje do prehrane in igre. Toda je πe veliko veË.
Je dokument ljubezni do drugega bitja in je bogata refleksija æivljenja,
ki sega na vsa podroËja Ëlovekovega bivanja. Vzemimo, na primer, po-
biranje pasjih kakcev. To prav gotovo ni le zgodba o vreËki in smetnja-
ku, gre veliko bolj za razmislek o odnosu do soljudi in do skupnega
okolja. Knjigo bogato prepletajo avtoriËine osebne izkuπnje s psi. Ena-
ko odkrito pripoveduje o svojih napakah kot o uspehih. Odkritost,
navduπenje in znanje so kombinacija, ki pri tej knjigi zelo oËara. Iskre-
no mislim, da bo ta knjiga πe posebno vπeË starπem, ki razmiπljajo o
tem, da bi imeli v druæini tudi psa. Rujana Jeger, zaloæba Bp.

HUDO PREPROSTO • Domiselni
nasveti, hitri recepti in ljubke ideje
Pozor vsi, ki ste vsestransko ustvarjalni, ki imate radi do-
bro in tudi na oko lepo hrano, lepe predmete za dom, ki
niso nujno dragi, ljubka doma narejena darila, posebne
pogrinjke... in vse tiste drobne stvari, ki naredijo dom

prijeten, æivljenje pa bolj barvito in z veË stila - tu je knjiga, ki vas bo
navduπila! Je delo sedmih avtoric (Tjaπa Brajdih et al.), urednice Petre
Slapar in petih fotografov, samih domaËih avtorjev, zbranih okoli por-
tala Dom in stil. Na to knjigo, ki ima kar 250 strani, so lahko ponosni!
Teæko je naπteti, kaj vse ponuja, toliko je v njej uporabnih idej ≈naredi
sam«. Segajo na vsa podroËja - od peke diπeËega domaËega kruha do πi-
vanja novoletnih okraskov, od izvirnih pisanic do predlogov za otroπke
zabave, od vreËke za copatke do podstavkov iz kamenËkov. Marsikate-
rega izdelka se lahko lotite skupaj z otrokom, ki bo ob tem pridobival
pomembne izkuπnje in, kar je morda πe bolj bistveno - spoznanje, da je
ustvarjalnost izpolnjujoËa, in da je pomembno, kako estetsko uredimo
okolje, v katerem bivamo. To je knjiga, ki jo je dobro imeti na domaËi
polici, da ne bo nikoli dolgËas. Lahko pa je tudi lepo darilo za vse pri-
loænosti. PriporoËam! Zaloæba PKDV, svetovanje.
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— Za uËitelje, mentorje in starπe —

Iz
bo

r 
in

 p
re

ds
ta

vi
te

v:
m

ag
.M

aj
a 

»
re

pi
nπ

ek
.O

bj
av

a 
je

 p
o 

iz
bo

ru
 u

re
dn

iπt
va

 in
 n

i n
ar

oË
en

a 
al

i p
la

Ëa
na

.Z
a 

za
lo

æn
ik

e 
je

 n
aË

in
 s

od
el

ov
an

ja
 o

pi
sa

n 
na

 w
w

w
.m

oj
m

al
ce

k.
si


