
 

Darja Barborič Vesel 
 

Sem Darja Barborič Vesel, mag. socialne pedagogike. V najboljših letih, poročena. Sva starša 
treh mladih žensk, starih 15, 20 in 22 let. Dom si delimo še s prijazno mešanko. Družina in otroci 
so moj vir veselja do življenja in prvinski izziv. Ljubim morje, filme z zgodbo, knjige vseh vrst in 
svojo kuhinjo. 
Izkušnje s skupinami sem si dolga leta nabirala kot mentorica različnih skupin. Sodelovala sem v 
številnih projektih, namenjenih najstnikom, ki jih je socialno okolje označilo kot problematične. 
Ukvarjam se z usposabljanji za boljše odnose v skupinah in razreševanje konfliktih situacij. 
Pogosto svetujem staršem ob vzgojnih zagatah ter predavam skupinam staršev, vzgojiteljic in 
učiteljev. Zadnja leta sodelujem pri izvajanju študijskega programa Pedagoške fakultete. Posebej 
me zanimajo teme avtentičnosti, asertivnosti in avtoritete, kompleksnosti človeka in preprostosti 
rešitev. Zaposlena sem na osnovni šoli kot učiteljica dodatne strokovne pomoči in svetovalna 
delavka. Če se mi zdi kaj posebej zanimivo, napišem članek, zadnje čase tudi zgodbe. 
Familylab je v življenje naše družine prinesel veliko novih možnosti za razumevanje. Olajšanje, 
da je vzgoja otrok proces, ki se odvija vsak dan, med vsem, kar počnemo. Da najbolj vzgajamo 
ravno takrat, ko tega ne nameravamo. Da otroci niso naš Projekt – so sopotniki. Predvsem pa, da 
večino otrok sreča pamet (približno takrat, ko sreča njihove starše), a da pomaga, če imaš ob 
sebi sogovornika. Drugega starša, Familylab. 
  
Moji članki: 
Ohranjanje iskric v partnerski zvezi 
Ko gre mama v porodnišnico 
Čas za otroke, čas za nas 
Otroci posnemajo starše 
Kdo je dedek Mraz? 
Kakšna je primerna kazen 
Domače naloge ali kako pripraviti učence, da bi jih pisali 
Zakaj je šola “beda” 
Mati prijateljica? Da, a ne vrstnica. 
Večerno umirjanje – priprava na spanje 
Kako preživeti cunami otroških želj 
Intervjuji: 
Skrb vzbujajoče je, da se agresija kaže pri vse mlajših (Delo, 21. 3. 2017) 
Tretjina parov je nezvestih, druga tretjina pa o prevari fantazira! (Jana, julij 2016) 
Ničelna toleranca do nasilja? Da, a le za žrtve! (Žurnal24.si, 31. 1. 2017) 
Kako pomagati otroku, da se znajde v svetu vrstnikov  (Bodi zdrava, 31.7.2017) 
Sodelovanje v radijskih in TV oddajah: 
Nasilje v šolah (Radio Prvi, 7.11.2016) 
Vdihnimo navdih: Smo res vse zamočili? (Studio 12, junij 2013) 
Ustrahovanje (Infodrom, 2013) 
Kako reči ne (Studio 12, januar 2011) 
Življenje z najstnikom (Studio 12, avgust 2010) 
Samospoštovanje in družinske vezi (Studio 12, november 2010) 

https://familylab.si/ohranjanje-iskric-v-partnerski-zvezi/
https://familylab.si/ko-gre-mama-v-porodnisnico/
https://familylab.si/cas-za-otroke-cas-za-nas/
https://familylab.si/otroci-posnemajo-starse/
https://familylab.si/kdo-je-dedek-mraz/
https://familylab.si/kaksna-je-primerna-kazen/
https://familylab.si/domace-naloge-ali-kako-pripraviti-ucence-do-tega-da-bi-jih-pisali/
https://familylab.si/domace-naloge-ali-kako-pripraviti-ucence-do-tega-da-bi-jih-pisali/
https://familylab.si/zakaj-je-sola-beda/
http://siol.net/trendi/ustvarimo-boljsi-svet/mati-prijateljica-da-a-ne-vrstnica-318270
https://familylab.si/vecerno-umirjanje-priprava-na-spanje/
https://familylab.si/kaksna-je-primerna-kazen-2/
http://www.delo.si/novice/slovenija/skrb-vzbujajoce-je-da-se-agresija-kaze-pri-vse-mlajsih.html
http://govori.se/zanimivosti/tretjina-parov-je-nezvestih-druga-tretjina-pa-o-prevari-fantazira/
http://www.zurnal24.si/medvrstnisko-nasilje-v-soli-vzgoja-agresivnost-pri-mladih-darja-barboric-vesel-clanek-264331
http://odkrito.si/clanek/dobropocutje/kako-pomagati-otroku-da-se-znajde-v-svetu-vrstnikov-521917
https://radioprvi.rtvslo.si/2016/11/nasilje-v-solah/
https://vimeo.com/68454611
https://www.youtube.com/watch?v=rYikdSXo64k
http://studio12.si/medsebojni-odnosi/zivljenje-v-druzini/darja-barboric-vesel-kako-reci-ne/
http://studio12.si/medsebojni-odnosi/zivljenje-v-druzini/zivljenje-z-najstnikom-pogovor-z-darjo-barboric-vesel/
http://studio12.si/medsebojni-odnosi/zivljenje-v-druzini/darja-barboric-vesel-samospostovanje-in-druzinske-vezi/

