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Četrtletje april - junij 2018
 MOŽNOSTI

1. Mamine lekcije . Ma i e lek ije + tri eseč i 
dostop do dosedanjih klubskih 
vsebin



NAVODILA ZA NAKUP

 Vpiši se v klu  (v mesecu marcu 2018 je vpis rezplače  in 

brez obveznosti): http://eepurl.com/RC9wD

 Izberi 1. ali 2. ož ost čla ari e za četrtletje april – junij

2018

 Na elektronski naslov ana@anapavec.com mi do

25. 3. 2018 sporoči žele o ož ost (za dostop po ižji
ceni)

 Po elektronski pošti oš prejela raču in podatke za

nakazilo (preko TRR ali Paypala)

 Po prejetem plačilu oš prejela dostop do izbranih vsebin

(oz. ga nemoteno nadaljevala, če si že čla i a kluba)

http://eepurl.com/RC9wD
http://eepurl.com/RC9wD


MAMINE LEKCIJE
Kratki zapisi, dnevne spodbude za mamice, 

ki jih preje aš vsak da  
V ELEKTRONSKI PREDAL



Z užitko  bere  tvoje ovičke i  isli - lekcije za mame. Kaj mi prinesejo? 

Občutek, da ise  edi a, sa a, osa lje a, dajo i ova z a ja, za i ivosti, 
avdih. Vse to i  še kaj ... Zelo i je všeč, kadar dobi  eka orodja, vpraša ja za 

stik s sabo in za nego sebe. 

To potrebujem, da sem lahko bolj organizirana in da se sploh zasliši .

T.

Te res občuduje , kako egova  je ta tvoj otra ji svet, da z oreš toliko dajati 
tudi avzve , i  kako vztraj o vrtaš v globi o. 

V tem si mi res v navdih.

M.



ANINE IDEJE
Meseč i splet i se i arji o vešči ah, ki a  v materinstvu 
pridejo prav

(polurna do enourna video predavanja)



ZAPISUJEM, TOREJ SEM

spletni seminar

Zapisovanje po aga v ateri ske  življe ju - k večji jas osti, z ra osti, 
uči kovitosti, zavesti, iru, poveza osti ...

Opaža , da si a i e ved o več upa o priz ati se i i  drugi  o pravi 
aravi ateri stva. O te  priča tudi porast ateri skih logov, kjer si da o 

duška v ustvarjal osti, izraža ju i  izkazova ju edse oj e podpore. Nekaj je 

v pisa ju, kar as pre ak e, kar a  o ogoči drugo rave  zavesti , kar as 
potolaži, as dvig e. I  as e azad je spo i tudi, kaj še ora o postoriti, 

a telefo sko številko, a sez a  potre ih stvari v kuhi ji …



IMAM VES ČAS NA TEM SVETU
spletni seminar

"A a, odgovori a čudež o vpraša je: KDAAAAAAAAJ??? Kdaj vse to??? : „ To 
vpraša je, ki ga je tako eposred o zastavila zvesta čla i a kluba S TEBOJ 

SEM, zelo pogosto do iva  v takš i i  drugač i o liki. I a  ves čas a te  
svetu. Kaj to pomeni? Kako ga lahko izkoristim? Kako ga podarjam svojim otrokom, 

pa ga e z a jka tudi za e, za od os z ože , za s eh, za ra je, za ... ah, tisoč 
in eno stvar?!



ZBRANA MAMA ALI ŽIVLJENJE V 
CELOZASLONSKEM NAČINU

spletni seminar

Kako v kaosu vsakod ev ih skr i ohra i o o čutek zase, goji o sposo ost edelje e 
pozor osti do otrok i  do dela, pre aguje o raztrese ost i  razprše ost? Kako lahko 

živi o življe je v elozaslo ske  ači u?

https://www.youtube.com/watch?v=HC87XAbotQ8
https://www.youtube.com/watch?v=HC87XAbotQ8


MATERINSTVO JE RESNO DELO

spletni seminar

Pogosto o čuti o, da je aš trud v ateri stvu oč o pod e je . Postavlja pa se i 
dodat o vpraša je - ali si damo same priznanje za vse, kar storimo ali gojimo?

Na katerih področjih rastemo kot mame? Kaj a  je ateri stvo dalo, česar prej is o 
imele? Katere lastnosti smo okrepile? Zakaj je materinstvo tako pomembno, ne samo za 

otroke, a pak tudi za druž o?

https://www.youtube.com/watch?v=hg2tcnze_gw
https://www.youtube.com/watch?v=hg2tcnze_gw


MAMINI PODVIGI –
KAKO SE LOTEVATI VELIKIH STVARI Z 

MAJHNIMI OTROKI

spletni seminar

Včasih se a  zdi, da se stvari ika or e pre ak ejo, da ičesar e moremo, da imamo 

zvezane roke, da smo same in da bomo več o zaprta v ta čas i  prostor z ajh i i otroki, 
ki toliko zahtevajo. Nekoč se  se usedla in zapisala vse stvari, ki so mi uspele, odkar sem 

postala a a. Prese eče a se  ila ad sez a o . Kako se  ohra jala vero v idejo, v 
uspeh? Kako se  se lotila? Česa se  se poslužila? Kako se  rav ala z ovira i? Česa se  

se aučila? I  predvse  - kako se  vključila otroke?



RAZLOČEVANJE V MATERINSTVU
spletni seminar

Komu naj verjamem, po kom se naj ravnam? Umetnost razločeva ja pravih odločitev v

materinstvu je trd oreh, ki ga poskuša o streti v tem spletnem seminarju.

https://youtu.be/4-N8U99K9Lo
https://youtu.be/4-N8U99K9Lo


DRUŽINSKA KRONISTKA –
O UREJANJU DRUŽINSKIH FOTOGRAFIJ

spletni seminar

Pri as že ekaj let za druži ske fotografije skr i  jaz. Ko e  leta  se  prvič 
naredila revolucijo - slike tistega leta sem dala natisniti v obliki fotoknjige. Vzelo mi je 

nekaj dni vztrajnega dela in odtlej jo naredim vsako leto. A proces pri nas še zdaleč i 
doko ča . Ker vlogo druži ske kro istke zelo do ro poz a  i  se jo ved o z ova trudi  
obvladati, bi rada z vami delila nekaj dobrih praks, ki so se mi obnesle pri shranjevanju, 

pregledovanju in tiskanju fotografij.



PRAZNIKI PO MOJI MERI

spletni seminar

Napor i praz iki. Veliko jedi, o ičajev, druže ja. Naj me ne samo praznijo. Lahko si 

vza e  od or za sa ote  sprehod, v o rede vključi  iskre o refleksijo i  olitev, a 
druže jih spod udi  poglo lje  pogovor.

Naj ne bodo samo na zunaj druži ski. Lahko ožu zaupa , kako se počuti , česa si a 
tihe  želi , kaj e i  pri je . Za katere spre e e se  hvalež a. Katere druži ske 
navade prepoznavam za dobre, kaj bi rada vnesla na novo? Se posvetovala o strategiji?

Ko č o se  odrasla i  lahko odloča , e le čaka  z lač i i oč i i  odprti i roka i.



MAMIN USPEŠEN DAN –
O PRODUKTIVNOSTI IN MATERINSTVU

spletni seminar

Kaj tebi osebno po e i uspeše  da ? Je to da , ko uspe o veliko postoriti? Se povezati z 
otroko ? Se ko č o spočiti ali arediti kaj, kar s o si dolgo želele? Ali pa požeti sadove 

svojega preteklega truda?                                                                                            

Na iza  ekaj orodij za večjo produktiv ost, strategij za delo z otroko  o  se i, ter hvali  
vrednost produktivnih navad oziroma ritualov.

https://www.youtube.com/watch?v=dHNb7guXfRU
https://www.youtube.com/watch?v=dHNb7guXfRU


USTVARJALNA MAMA – KAJ ŠTEJE KOT 
USTVARJALNOST Z MAJHNIMI OTROKI

spletni seminar

Ali je ustvarjal a a a res sa o tista, ki šiva pust e kostu e, kuha i  peče, izdeluje okras e 
stvaritve z otroki? Ali i ustvarjal ost tudi v te , da zva iš otroka, da se sa  o leče, ga 
za otiš v zdrav iški čakal i i, u poveš zgod i o, ki pripoveduje o je ? Kaj pa tista, ki 

ustvarja, edte  ko otrok spi? Da ahra i svojo dušo? Kako v ašati ustvarjal ost v ateri ski 
vsakda ? O ustvarjal osti v ateri stvu a tisoč i  e  ači  o o govorile a klu ske  

spletnem seminarju.

https://youtu.be/UyJHgY8ZF0Q
https://youtu.be/UyJHgY8ZF0Q


MAMINA BIROKRACIJA

spletni seminar

Klu ski splet i se i ar o te , kako si arediti siste  za lažje upravlja je z doku e ti, mejli, 

ur iki, polož i a i, ko u ika ijo z uradi ... Za arsikoga ukotrp a te a, ki pa ji je o čas o 
vred o a e iti ekaj lju eče pozor osti, da i a o a dolgi rok ir ejše živ e i  ureje e 
stvari - tako zasebno kot poslovno. Še druga, svetlejša plat „ a i e irokra ije  pa je, ko 
ajde o svojevrste  ači  za pre ike a ose e , irokratske  i  pokli e  področju. Na 

o ojš je  klu ske  splet e  se i arju o  spregovorila tudi o te , kako kot svojo 
"birokracijo" jemljem tudi na primer vaje Na svoji zemlji, trdi disk z lepimi fotografijami, 

"peskov ik" a svoji splet i stra i, poslov i ačrt z des o ožga sko polovi o i  še arsikaj 
bolj zanimivega od obrazcev za CSD.

https://youtu.be/aCGRY1TXU7U
https://youtu.be/aCGRY1TXU7U


ODKRIVANJE IN URESNIČEVANJE SVOJIH POTREB
spletni seminar

Materi stvo as lahko tako posrka, da čisto poza i o ase. Če od časa do časa e prisluh e o se i, se želje i  
potrebe nehajo javljati ali pa postanejo destruktivne. V spletnem seminarju raziskujemo, kako lahko kljub temu, 

da s o a razpolago otroko  i  drugi , za katere s o odgovor e, poskr i o tudi zase i  se prist o začuti o. 

https://youtu.be/zPC_NaOk_8w
https://youtu.be/zPC_NaOk_8w


VIDEO KNJIŽNI NAMIGI
Kratke video predstavitve tujih i  do ačih k jig, 

koristnih za osebno rast in materinstvo



ZAKAJ MAME NE ODLAŠAMO?



ZBOGOM, SOODVISNOST



KAKO IZPELJATI PREOBRAT 
NA POKLICNI POTI



UMETNOST DENARJA

https://youtu.be/5Gx4ASjLEq4
https://youtu.be/5Gx4ASjLEq4


USTVARJALNE NAVADE



PLES JEZE



RADIO ZA MAME
Iskreni in dragoceni pogovori med materami – o temah, 

o katerih redko sliši o eposred e odgovore
(v audio formatu)



PREMETALA SEM SVOJE PRIORITETE

Pogovor s Tadejo Trošt Sedej

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• kako je četrta porod a izkuš ja spremenila pogled na porod,

• zakaj je bilo vsako poporod o o do je lepše,

• kako z ateri stvo  postaviš ove prioritete v življe ju,

• zakaj se takrat, ko otro i stopajo v ajst ištvo, še olj zavedaš, kako po e o 
je postavljanje meja pri majhnih otrocih,

• kako svoje otroke uči ko u ika ije i  dogovarja ja;



VITALNA, NEPREMAGLJIVA IN MOČNA
Pogovor z Urško Valjave

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• kako pomembno je bilo za okreva je po porodu teh ika »zapira ja kosti«,

• zakaj je bil drugi porod zdravlje je prve porod e izkuš je, avdihujoč i  duhov o izkustvo,

• zakaj se je po zad jih dveh porodih počutila vital o, epre agljivo i  oč o,

• zakaj – če i ila še e a ož ost – bi po porodu takoj odšla do ov iz porod iš i e i
• kje se počuti lju lje o i  spoštova o;



ŽENA, MAMA IN ISKALKA
Pogovor z Mihaelo Zabukovec

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• kako različ o lahko a a doživlja dve oseč osti, poroda i  poporod i o do ji

• zakaj e i ikoli več rodila i  šla takoj še e krat rodit
• kako obvladati vsakda  z alčko  i  doje či o hkrati
• ali se je za sreč o ateri stvo tre a ogato poročiti?

• kaj je ostalo od njenih veselj?



KAJ LAHKO MAME DAJO DRUGA DRUGI

Pogovor s Simono Cepin

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• kako različ o lahko doživlja o prvo i  asled je oseč osti

• kaj pomeni podpora oža pri porodu in zakaj bi imela svojo babico

• kako drugač o doživlja je je pri hitre  i  počas e  porodu
• kako pre agovati egotovost i  oleči o prvih dni in tednov po porodu

• zakaj je čas drug za drugega tako dragocen

• kako se vsak naslednji otrok lažje vključuje v širši druži ski krog i  varstvo
• zakaj je odpiranje navzven za mamice tako agrajujoče

• kako nismo le mame

• kako i postopala, če i ila že od začetka bolj samozavestna



HVALNICA ŽENSKEMU TELESU
Pogovor z Urško Rep ik

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• zakaj se je v oseč osti počutila laže o;

• kako je živeti prvo leto otrokovega življe ja v troje;

• kako se z otroko  uči prepušča ja;

• kako združuje študij i  ateri stvo;

• kako zelo so jo o re e ili »do ro a er i asveti« glede dojenja;

https://soundcloud.com/ana-pavec/urska-repnik-pogovor-obdelano/s-MjT4r
https://soundcloud.com/ana-pavec/urska-repnik-pogovor-obdelano/s-MjT4r


USTVARJALNOST ME REŠUJE
Pogovor z A drejo Burja Čeri

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• zakaj je tako pomembno najti oz. ustvariti prostor za svoje ustvarjanje

• kako pozitiv o vplivajo a življe je vaje po metodi Na svoji zemlji Alenke Rebula

• kako lahko splet pomaga pri ose i rasti, ustvarja ju, izo raževa ju i  delu
• kako lahko ol iško izkoristi o za večjo poveza ost z druži o
• zakaj je učiteljski poklic eden najbolj ustvarjalnih poklicev

• kakš a u et ost je živeti v skladu s svoji i že ski i ikli



NEPRESTANO SE UČIMO
Pogovor z Moj o Košorok

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• kaj Mojci pomeni gibanje in kako telovad o u ešča v svoj ateri ski i  služ e i vsakda jik

• kakše  je je  da  s štiri i dekli a i
• katero poporodno obdobje ji je ilo ajtežje, zakaj i  kako ga je prebrodila

• ali se je v pristopu do otrok aučila več kot zo ozdrav i a ali kot a a
• kako z ože  gojita zakonski odnos

• iskreno pripoved o izkuš ji spo ta ega splava
• kaj ji je pri porodu ajveč po e ilo



NAJBOLJ DRAGOCENA STVAR V ŽIVLJENJU 
SO ODNOSI

Pogovor z Majo Jerkič

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• kako je začela dajati materinstvo na prvo mesto

• kako s kompleksno kombinacijo odnosov in obveznosti pelje svoje dneve

• kaj pomeni biti "pridna pacientka"

• kakš o je življe je druži e z veliko starostno razliko med otroki

• kakš e so razlike med vzgojo fantov in deklet

• kako materinstvo sproži ose ost o rast

https://soundcloud.com/ana-pavec/najbolj-dragocena-stvar-v-zivljenju-so-odnosi-intervju-z-majo-jerkic/s-r2n5G
https://soundcloud.com/ana-pavec/najbolj-dragocena-stvar-v-zivljenju-so-odnosi-intervju-z-majo-jerkic/s-r2n5G


ŽIVETI PREDANO KLJUB LOČITVI
Pogovor z Moj o Potoč ik

V pogovoru oste ed drugi  lahko slišali:
• kaj je Mojci v veselje

• kako si je materinstvo predstavljala v mladosti

• kaj ji je pomembno v partnerskem odnosu

• kako gleda na obdobje majhnih otrok

• kako si je opomogla po novici o ločitvi
• kako si predstavlja svojo prihodnost



SVOJIH OTROK NOČEM UKROTITI
Pogovor z Juto Pisk

V i tervjuju oste slišali, kako je Juta iskre o spregovorila: 
• kako išče svoj ho i, ki i il izvedljiv v o do ju, v katere  je
• kako je doživljala rojstvo prvega si a s arski  rezo

• kako se je pripravila na drugi porod

• kaj je ateri ska oč
• kako z ože  pre rodita apor a poporod a o do ja

• kako odgovarja ljude , ki jo sprašujejo, kako z ore življe je s peti i fa ti

https://soundcloud.com/ana-pavec/pogovor-z-juto-pisk-svojih-otrok-nocem-ukrotiti/s-nYA8C
https://soundcloud.com/ana-pavec/pogovor-z-juto-pisk-svojih-otrok-nocem-ukrotiti/s-nYA8C


OTROCI ME UČIJO 
KREATIVNOSTI V ODNOSIH

Pogovor z Irmo Hus

V pogovoru z jo oste ed drugi  slišali:
• kaj jo najbolj zanima v odnosih, tako osebno kot poklicno

• kako je doživljala prvo oseč ost, ki se je ko čala s splavo
• kako pri vzgoji išče stik z otroko a

• kako se je odločila za študij po kar dolgem obdobju delovne dobe

• kako s partnerjem usklajujeta obveznosti

• kaj pravi stroka o tem, kaj bi morale mame nujno vedeti/prebrati

• kako se lotiti velikih ciljev

https://soundcloud.com/ana-pavec/materinstvo-je-velika-priloznost-za-lastno-preobrazbo-pogovor-z-irmo-hus/s-WnxmW
https://soundcloud.com/ana-pavec/materinstvo-je-velika-priloznost-za-lastno-preobrazbo-pogovor-z-irmo-hus/s-WnxmW


NARAVA DRAGOCENIH STVARI JE, 

DA SO KDAJ TEŽKE
Pogovor z Majo Paljk

V i tervjuju oste lahko slišale:
- kako je Majo preobrazilo rojstvo je ega si a i  hčere

- kako je z drugač o arav a ostjo po oleče  prve  porodu doživela lepo izkuš jo
- zakaj je vred o živeti NND

- kako je spoznavala svoj cikel

- kaj ji ajveč pomeni v lokalni skupini mamic

https://soundcloud.com/ana-pavec/narava-dragocenih-stvari-v-zivljenju-je-da-so-kdaj-tezke-pogovor-z-majo-paljk/s-X3rNI
https://soundcloud.com/ana-pavec/narava-dragocenih-stvari-v-zivljenju-je-da-so-kdaj-tezke-pogovor-z-majo-paljk/s-X3rNI


KDO SEM

Sem Štajerka po rodu in živi na Gorenjskem s svojo druži o.

Moje srce pa se počuti doma povsod, kjer mi je (bilo) lepo :)

Po osnovni šoli v Š arju pri Jelšah, kjer sem lahko spoznavala in

razvijala svoje talente, sem se vpisala na glasbeno gimnazijo v

Celju in trdo delala za odlič i uspeh pri klavirju in pri vseh drugih

predmetih. Pred vpisom na fakulteto sem bila v veliki dilemi, kaj

naj grem študirat glede na svoja raznolika zanimanja - vleklo me je

na študij jezikov, socialno pedagogiko in psihologijo. Sled jič sem

se zaradi ljubezni do knjig odločila za prevajalstvo z jezikovno

kombinacijo e šči e in a glešči e. Med študije sem doko čala
tudi štirilet o orgelsko šolo. Zelo rada pojem in pleše .



KDO SEM

Na plesu sem spoznala tudi svojega oža, s katerim sva veliko

hodila v hribe in se družila s prijatelji iz štude tske skupine. Še
pred koncem študija, aprila 2007, sem se poročila ter prvič
zanosila. Diplomirala sem julija 2008, ko je bil prvi sin star pol

leta in sem pravkar izvedela za drugo oseč ost. Danes imam

pet otrok - štiri sinove in hčerko. Materinstvo me je oč o
zaznamovalo. To doživlja kot ajvečjo življe jsko
preobrazbo, ki je name vplivala v toliki meri, da sem tudi na

poklicni poti zajadrala v druge vode. Izobrazila sem se za

porodno spremljevalko - doulo, postala prostovoljka pri La

Leche League Slovenija ter malodane "požrla" goro knjig v

zvezi z materinstvom. Udeleževala sem se števil ih delavnic in

izo raževa j doma in v tujini ter preko interneta.



KDO SEM

Med starševski i dopusti in skrbjo za otroke sem prevajala

knjige za založ e Druži a, Mohorjeva druž a in Mladinska

knjiga. Med prevedenimi naslovi so: Zakladi klasič e glasbe,

Skozi oseč ost z Jezusom, Dojenje - dar tvojemu doje čku,
Naravno in zanesljivo - delovni zvezek, Pet jezikov ljubezni

otrok, Pet jezikov ljubezni najstnikov.

Redno sem pisala za svojo spletno stran www.naravniporod.si

od leta 2009 do 2017, ko mi je začel nagajati spletni škrat in

sem se odločila za prenovo in selitev na nov spletni naslov

(www.anapavec.com). Vsa leta sem se učila in nadgrajevala

svoje praktič o znanje o spletnem izo raževa ju in

marketingu, o komunikaciji in poučeva ju odraslih.



KDO SEM

Od rojstva drugega otroka obiskujem skupino za že ske Blagor

že ska , ki sem jo ustanovila, kjer po istoimenski knjigi Alenke

Rebula delamo vaje in negujemo svoj notranji svet. Od leta 2013

piše knjigo o spremembah v identiteti že ske, ko postane

mati, delno memoar, delno priroč ik s praktič i i nasveti, kako

krmariti skozi prehod v starševstvo. Knjiga se ne osredotoča na

nego doje čka, te več na nego matere - njenega notranjega

bistva. Zajema mojo izkuš jo in izkuš je mamic, ki sem jih

intervjuvala z namenom, da predstavim či širšo paleto

doživlja ja mater, ko prehajajo v novo obdobje življe ja.

Prepriča a sem, da so pretresi, ki jih doživlja že ska ob vstopu v

materinstvo, univerzalni, ter da o njih veliko premalo govorimo.



O KLUBU S TEBOJ SEM

Leta 2014 sem ustanovila klub S TEBOJ SEM - plačljiv spletni

prostor, kjer mamice lahko dostopajo do kvalitetnih vsebin in

dobijo spodbudo za svojo materinsko pot. Dnevno piše
"mamine lekcije" - dnevne spodbude za mamice, v video

k již ih namigih eseč o predstavljam knjige, ki sem jih

prebrala in se mi zdijo koristne, eseč o organiziram spletne

seminarje o vešči ah, ki nam pridejo v materinstvu prav, ter

objavljam audio intervjuje z različ i i mamicami. V klubu

mamicam nudim podporo za ures ičeva je zastavljenih ciljev.

Klub je namenjen oseč i a , „ ladi a i a in

mamicam „vetera ka , prepriča a sem, da lahko vsaka

najde kaj koristnega in avdihujočega za svojo situacijo in

obdobje, v katerem je.



O PODJETJU

S TEBOJ SEM Ana Pavec s.p. svetovanje in prevajanje

Pot na Vovke 9

4207 Cerklje na Gorenjskem

Mobitel: +386/ (0)51 318 214

Matič a številka: 
Davč a številka: 9 9 9
Poslov i raču  IBAN : IBAN SI     9, 
odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana 


