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POROČILO O DELU SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE V KOPRU 
V LETU 2019 

 

Uvod 
 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru (v nadaljevanju Svetovalni center) je bil 
ustanovljen leta 1968, sprva kot Vzgojno in mentalno higienska posvetovalnica v okviru Delavske 
univerze Kopru. Leta 2008 je Mestna občina Koper z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Uradni list RS, št. 71/08) z 
31.8.2008 ukinila javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper in svetovalno 
dejavnost s 1.9.2008 prenesla na Osnovno šolo Koper. Skladno z navedenim odlokom sledi, da Osnovna 
šola Koper izvaja svetovalno dejavnost v organizacijski enoti Svetovalni center za otroke, mladostnike 
in starše za celotno območje Mestne občine Koper, na podlagi sklenjenih pogodb pa tudi za druge 
naročnike. 
 
Svet zavoda Osnovne šole Koper je na svoji seji dne, 21.2.2019, dal pobudo županu Alešu Bržanu in 
Občinskemu svetu Mestne občine Koper, za postopek ustanavljanja samostojnega javnega zavoda, ki 
bi opravljal naloge trenutnega Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Na podlagi te 
pobude je župan Aleš Bržan s sklepom (št.014-19/2019, z dne 16.4.2019) imenoval delovno skupino za 
pripravo predloga organiziranosti svetovalne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v Mestni 
občini Koper. Za koordinatorico dvanajst članske skupine je bila imenovana Gabrijela Kukovec Pribac. 
Skupina se je sestala dvakrat. Na prvem sestanku je bil prisoten ravnatelj Anton Baloh, na drugem 
sestanku  predstojnica Dorotea Kralj ter direktor Svetovalnega centra v Ljubljani, dr. Zoran Pavlovič. 
Zapisnik prvega sestanka smo prejeli, zapisnik drugega sestanka pa ne. V decembru 2019 smo prejeli s 
strani koordinatorke skupine pisno obvestilo o  aktivnostih, ki jih je opravila ter informacijo o dogovoru 
županov Obalnih občin o povišanju finančnih sredstev za leto 2020.  
 
Zelo pozdravljamo ta prizadevanja, še zlasti ker je bila višina prilivov s strani Mestne občine Koper že 
vrsto let nespremenjena, stiske in težave otrok in staršev pa izrazito naraščajo. Želeli bi imeti le več 
možnosti sodelovanja in udeležbe v postopkih ustanavljanja samostojnega zavoda. 
 
S to željo se iskreno zahvaljujemo županom občin, ki podpirajo naše delovanje, še zlasti županu Alešu 
Bržanu za izkazano angažiranje v postopku ustanavljanja samostojnega zavoda. 
 

Poslanstvo  
 
Poslanstvo Svetovalnega centra je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na osnovi spoznanj 
različnih ved, s timskim pristopom in v sodelovanju s starši, učitelji, vzgojitelji in drugimi rešujemo 
zahtevnejše težave s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V predšolskem prostoru  to 
udejanjamo s sodelovanjem pri zgodnjem odkrivanju otrok s težavami v razvoju ter z reševanjem 
zahtevnejših psihosocialnih težav otrok in staršev.  V šolskem prostoru nudimo podporo otrokom in 
mladostnikom pri njihovem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja.  
 
Poleg reševanja težav otrok, mladostnikov, staršev, delujemo v Svetovalnem centru tudi promocijsko 
in preventivno, organiziramo učno pomoč, razvijamo delo z nadarjenimi učenci, nudimo izobraževalne 
dejavnosti za starše in strokovne delavce vrtcev ter šol, sodelujemo z drugimi strokovnimi institucijami 
ter skrbimo za lastno izobraževanje. 
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Materialni pogoji 
 
Svetovalni center je za svojo temeljno dejavnost svetovanje, diagnostika in psihoterapija financiran iz 
proračunov lokalnih skupnosti. Poleg ustanovitelja Mestne občine Koper, financirajo naš program še 
Občina Izola, Občina Ankaran in Občina Hrpelje – Kozina. Dodatno Mestna občina Koper iz proračuna 
zagotavlja sredstva še za izvajanje svetovalne dejavnost v vrtcih. 
 

Viri Višina 
sredstev v € 

MOK svetovalna dejavnost v vrtcih 
(skupaj z regresom) 

54.528 

Občina Ankaran 4.498 

Občina Izola 32.025 

Občina Hrpelje-Kozina 4.000 

Mestna občina Koper 75.600 

Skupaj 170.651 

 
Sredstva smo pridobili še: 

 s storitvijo identifikacije nadarjenih učencev 1485 € 

 z izvedbo projekta: »Dnevi ustvarjalnosti za nadarjene učence« 3000 € 

 z izobraževalno dejavnostjo: supervizija 2.528 € 

 za delo v projektu »Preprečevanje odklanjanja šole« 800 € 

 s svetovalnimi storitvami za stranke, ki niso občani Mestne občine Koper 188 € 
 
Skupaj je bilo sredstev, ki smo jih pridobili s storitvami in projekti 8.001 €. Skupaj s sredstvi za 
svetovalno dejavnost v vrtcih ter sredstvi za svetovanje, diagnostiko in terapijo pa 178.652 €. 
 
Za izvajanje dodatne strokovne pomoči smo sredstva pridobili s pisnimi dogovori z vrtci in šolami. 
Skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so sredstva zagotavljali:  
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za osnovnošolske otroke in dijake srednjih šol, 
- lokalne skupnosti za otroke v vrtcih. 
 
Mestna občina Koper je sofinancirala tudi program javnih del za učno pomoč učencem. V programu 
javnih del smo v letu 2019 imeli štiri zaposlene, ki so nudili učno pomoč učencem v osnovnih šolah.  
 
Kljub slabim prostorskim pogojem, večjih investicij v letu 2019 nismo imeli. Največja investicija je bila 
nakup arhivske omare v vrednosti 246 € za prostore v Izoli. Zelo skromni smo bili tudi pri porabi 
sredstev za lastno izobraževanje in se večinoma udeleževali izobraževanj brez kotizacij ali financiranih 
iz drugih virov (npr. Erasmus+). Navkljub naši varčnosti prilivi sredstev za leto 2019 niso zadoščali. 
Podrobneje je finančno poslovanje razvidno iz računovodskega poročila Osnovne šole Koper. 
 
 

Kadrovski pogoji 
 
V prvih osmih mesecih je delo v Svetovalnem centru opravljalo enajstih strokovnih delavk, od tega jih 
je šest nudilo dodatno strokovno pomoč (DSP) otrokom s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v 
različne zavodove od vrtcev do srednjih šol. 
 
Strokovno delo so do 31.8. 2019 opravljale: 
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Zaposlene Delovno mesto Delovni čas Vir financiranja 

Dorotea Kralj, univ. dipl. pedagog in zg., spec. 
za supervizijo  

Predstojnica ND Lokalne 
skupnosti 

Maja Premelč, delovni terapevt, univ. dipl. 
pedagog 

Svetovalna 
delavka 

ND Lokalna 
skupnost MOK 

Magdalena Rožanc Dernikovič, univ. dipl. 
psiholog, spec. psih. svetovanja 

Psiholog ND Lokalne 
skupnosti 

Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psiholog, 
psihoterapevt, supervizor 

Psiholog ND Lokalne 
skupnosti 

Maja Frencl Žvanut, univ. dipl. psiholog, 
psihoterapevt v superviziji 

Psiholog Do 31.8.2019 
40% del. čas 

Lokalne 
skupnosti 

Simona Kozjak, univ. dipl. socialni pedagog Učitelj DSP ND MIZŠ 

Meta Oven, univ. dipl. socialni pedagog Učitelj DSP ND MIZŠ 

Ana Simončič, mag. specialne in 
rehabilitacijske pedagogike 

Učitelj DSP ND MIZŠ 

Tina Grzetič, mag. prof. inkluzivne pedagogike Učitelj DSP Do 31.8.2019 MIZŠ 

Iris Poklar, mag. psihologije Učitelj DSP Do 31.8.2019 MIZŠ 

Kaja Miljković, mag. prof. inkluzivne 
pedagogike (do porodniške v februarju 2019). 

Učitelj DSP Do 31.8.2019  MIZŠ 

 
Z odločitvijo ravnatelja Antona Baloha smo s šolskim letom 2019/20 prekinili izvajanje dodatne 
strokovne pomoči. Strokovne delavke so se zaposlile in svoje delo nadaljujejo v šolah, kjer so večinoma 
že nudile dodatno strokovno pomoč otrokom. Sledila je še sprememba v vodenju Osnovne šole Koper, 
saj je ravnatelj šole Anton Baloh podal sporazumno prekinil opravljanje funkcije. 
 
Od septembra smo opravljale delo na področju svetovanja v vrtcih ter svetovanja, diagnostike in 
terapije še štiri zaposlene: Dorotea Kralj, Maja Premelč Ban, Magdalena Rožanc Dernikovič in Nerina 
Bonassin Battelli. 
 
Da smo kljub finančni in kadrovski stiski, 
strokovno dobro prepoznani pa dokazuje 
dejstvo, da je naša strokovna delavka Nerina 
Bonassini Battelli prejela priznanje Občine 
Izola za izjemne uspehe ter življenjsko delo 
na področju psihološke dejavnosti z otroci, 
mladostniki in starši v Občini Izola.  
Ob občinskem prazniku ji je priznanje podelil 
Danilo Markočič župan Občine Izola.  
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Svetovanje, diagnostika in psihoterapija 

Svetovalna dejavnost v vrtcih 
 
Svetovalna dejavnost v vrtcih poteka kot mobilno delo. Namenjena je individualni in skupinski 
obravnavi otrok, ki imajo težave v razvoju, oz. zaznane posebne potrebe. Svetovalno dejavnost v vrtcih 
opravlja Maja Premelč Ban. 
 
V vrtcu Semedela je bilo obravnavanih  44 otrok in realiziranih  359 ur individualnega ali skupinskega 
dela. 
 
Preglednica1: Pregled števila obravnavanih otrok, tedenskega števila ur pomoči ter števila realiziranih 
ur po enotah vrtca Semedela  
 

Enota vrtca Markovec Prisoje Rozmanova Slavnik Hrvatini 

Št. otrok 14 7 16 5 2 

Mesečno št. ur 2-3 2-3 2 2 2 

Realizirane ure 108 85 117 34 15 

 
V vrtcu Koper je bilo obravnavanih 32 otrok in realiziranih  432 ur individualnega ali skupinskega dela. 
 
Preglednica 2: Pregled števila obravnavanih otrok, tedenskega števila ur pomoči ter števila realiziranih 
ur po enotah vrtca Semedela  

Enota vrtca Kekec Šalara Ribica Pobegi Bertoki Vanganel     Ribica -
oddelek 
Čebelica 

Ribica - 
oddelek 
Žogica 

Št. otrok 7 6 4 9 - 2 3 1 

Mesečno št. ur 2 2-4 2 2-4 - 2 2 2 

Realizirane ure 100 110 46 105 - 25 31 15 

 
V vrtcu Ankaran je bilo obravnavanih 6 otrok in realiziranih 46 ur individualnega ali skupinskega dela.  
 
Skupno smo v koledarskem letu 2019 nudili individualno in skupinsko pomoč 82 predšolskim otrokom. 
Skupni obseg ur je 837  individualne  in skupinske obravnave predšolskih otrok v vrtcih. 
 
Sodelovanje s starši je bilo sprotno glede na potrebe, ob tem so bili staršem posredovani napotki in 
priporočila za vsakodnevno vzgojno ravnanje. Za starše  vrtca Koper in Semedela je strokovna delavka 
Maja Premelč Ban pripravila tudi predavanja. 
 
Preglednica 3:  Predavanja za starše otrok v vrtcih 

Naslov predavanja Vrtec in enota 

Naš otrok gre v šolo, 29.01.2019 Vrtec Semedela: enota Rozmanova 

Naš otrok gre v šolo, 07.03.2019 Vrtec KP: enota Kekec 

Naš otrok gre v šolo, 23.04.2109 Vrtec KP: enota Šalara-Polžek 

Naš otrok gre v šolo, 16.09.2019 Vrtec KP: enota Šalara - Polžek 

 
Predavanje z naslovom Naš otrok gre v šolo, je strokovna delavka Maja Premelč Ban imela tudi starše 
OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje, dne 05.02.2019. 
 
Sodelovanje s strokovnimi delavkami in vodstvi vrtcev: 
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 z vodstvom vrtca je potekalo občasno in po potrebi; 

 s svetovalno delavko vrtca, glede vprašanj, ki zadevajo posameznega obravnavanega otroka 
ter skupnega načrtovanja; 

 ter z logopedsko službo; 

 s skupnimi timski sestanki strokovnih delavk. 
 
Za potrebe postopka usmerjanja otrok je strokovna delavka je pripravila pisna poročila za 8 otrok. 

 Svetovalno, psihodiagnostično in terapevtsko delo za otroke v vrtcih in 
vrtcih pri osnovnih šolah 

 
Predšolski otroci in starši imajo možnost svetovalne, diagnostične in psihoterapevtske pomoči tudi v 
prostorih Svetovalnega centra. Starši so iskali pomoč ob prepoznanih otrokovih težavah (npr. 
anksioznost, selektivni mutizem, trmarjenje). Starši so se za pomoč odločili tudi zaradi spremenjenih 
družinskih okoliščin (npr. zakonske razveze/ponovna partnerstva, osebne stiske in neobvladovanja 
osebnih težav itd.).  
 
Področje svetovalnega, diagnostičnega in psihoterapevtskega dela sta opravljali psihologinji 
Magdalena Rožanc Dernikovič in Nerina Bonassin Battelli; do septembra 2019 tudi psihologinja Maja 
Frencl Žvanut v obsegu 40% delovnega časa. 
 
Preglednica 4: Število obravnavanih predšolskih otrok/staršev in št. obravnav v Svetovalnem centru 

VRTEC   Št. otrok Št. obravnav 

Vrtec  Semedela 4 14 

Vrtec Koper 3 29 

Delfino blu 1 15 

Zasebni vrtec Koper 1 4 

Skupaj 9 62 

 
Preglednica 5: Število obravnavanih predšolskih otrok/staršev in št. obravnav v vrtcih pri šolah 

Vrtec pri osnovni 
šoli 

Št. otrok Št. obravnav 

Šmarje 1 2 

Skupaj 1 2 

 
V sodelovanju s šolami smo sodelovali pri izvedbi Preizkusa pripravljenosti otroka na šolo. Dejavnost 
opravljamo kot storitev. 
 
Preglednica 6: Opravljenih preizkusov Pripravljenosti otroka za vstop v šolo 

Osnovna šola  Število otrok 

Koper 9 

Skupaj 9 

Storitev je opravila Magdalena Rožanc Dernikovič. 
 

 Svetovalna, diagnostična in terapevtska dejavnost 
 
Delo na področju svetovanja, diagnostike in psihoterapije, obsega: 

- svetovalno delo z otroki,  
- svetovalno delo s starši, 



7 
 

- svetovalno delo z učitelji, s šolsko svetovalno službo, 
- sodelovanje z vodstvi šol in vrtcev, 
- drugo strokovno delo. 

 
Svetovanje, diagnostiko in psihoterapevtsko delo so opravljale psihologinje Magdalena Rožanc 
Dernikovič, Nerina Bonassin Battelli in Maja Frencl Žvanut (do septembra 2019, v obsegu 40% 
delovnega časa). Specialno pedagoško diagnostiko in svetovanje je po potrebi nudila specialna 
pedagoginja Ana Simončič. 
 
Sledi pregled podatkov o obravnavah otrok in mladostnikov po občinah, ki financirajo program. 
 
Preglednica 7:  Število obravnavanih osnovnošolskih otrok in št. obravnav po šolah v MOK 
 

ŠOLA Št.  otrok Št. obravnav 

Antona Ukmarja Koper 29 138 

Dušana Bordona Koper 19 79 

Koper 37 242 

Elvire Vatovec Prade 33 196 

Pier Paolo Vergerio il Vecchio 8 58 

Ivana Babiča Jagra Marezige 8 47 

Dekani 9 55 

Istrskega odreda Gračišče 3 23 

Šmarje pri Kopru 13 71 

Dr. Aleša Beblerja Primoža Hrvatini                              3 18 

Oskarja Kovačiča Škofije                12 73 

Skupaj 174 1000 

 
Preglednica 8:  Število obravnavanih dijakov in študentov ter in št. obravnav  
 

 Št. otrok Št.  obravnav 

Dijaki 18 77 

Študentje 3 9 

Skupaj 21 86 

 
Strokovna mnenja in poročila s priporočili smo pripravili za 51 obravnavanih otrok in mladostnikov iz 
Mestne občine Koper. 
 
Timskih sestankov za posamezne otroke in mladostnike je bilo 17 in so bili opravljeni na šolah, na 
Svetovalnem centru in na Centru za socialno delo Koper.  
 
Preglednica9: Število obravnavanih otrok, mladostnikov in staršev v občini ANKARAN (Javni zavod 
Osnovna šola in vrtec Ankaran) 

Status Št.  otrok, 
učencev 

Št.  obravnav 

Predšolski otroci / / 

Učenci 10 52 

Dijaki, študentje / / 

Skupaj 10 52 

 



8 
 

Strokovna mnenja in poročila s priporočili smo pripravili za 4 obravnavane otroke in mladostnikov. 
 
Preglednica 10 : Število obravnavanih otrok, mladostnikov in staršev v občini HRPELJE-KOZINA 
 

Status Št.  otrok, 
učencev 

Št.  obravnav 

Predšolski otroci 2 9 

Učenci 11 62 

Dijaki, študentje / / 

Skupaj 13 71 

 
Strokovna mnenja in poročila s priporočili smo pripravili za 7 obravnavanih otrok in mladostnikov. 
V sodelovanju s šolsko svetovalno službo je pedagoginja Maja Premelč Ban pripravila predavanje z 
naslovom Naš otrok gre v šolo, namenjeno staršem šolskih novincev.  
 
Preglednica 11: Število obravnavanih otrok, mladostnikov in staršev v občini IZOLA 
 

Zavod Št.  otrok Št.  obravnav 

Vrtec Mavrica 3 12 

Vrtec pri SE Dante Alighieri 1 5 

Osnovna šola Vojke Šmuc  32 180 

Osnovna šola Livade  24 161 

Scuola elementare Dante 
Alighieri  

9 59 

Dijaki, študentje 5 45 

Skupaj 74 462 

 
Strokovna mnenja in poročila s priporočili smo pripravili za 18 obravnavanih otrok in mladostnikov. 
Sodelovali smo na 4 timskih sestankih za posamezne otroke in mladostnike. 
 
V obravnavo smo sprejeli tudi otroke in mladostnike iz krajev, ki našega programa ne financirajo. To so 
samoplačniške obravnave, ali pa otrok obiskuje šolo v drugem kraju, je pa občan občine, ki naš program 
financira. Običajno so to nujni primeri obravnav, ki jih k nam usmerijo zdravniki ali iz Centrov za 
socialno delo. 
 
Preglednica 12: Število obravnavanih otrok, mladostnikov in staršev iz drugih krajev 
 

 
Strokovna mnenja in poročila s priporočili smo pripravili za 1 obravnavanega otroka.  
 
V letu 2019 smo nudili svetovalno, diagnostično ali terapevtsko pomoč 16 predšolskim otrokom, 255 
osnovnošolskim otrokom in mladostnikov ter 26 dijakom in študentom. V skupnem številu smo nudili 
pomoč 297 otrokom, mladostnikom in njihovim staršem ter opravili 1711 obravnav. 
 
Otroci in mladostniki se srečujejo s številnimi težavami v vrtcu, šoli, družini in vrstniških skupinah, 
pogosto pa starši tudi sami naletijo na vzgojne dileme pri odraščanju otroka in mladostnika.  

Kraj Št.  otrok Št.  obravnav 
Lucija Portorož 3 25 

Sečovlje 2 7 

Tomaj 1 6 

Skupaj 6 38 
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Prisotna je izrazito kompleksnejša problematika ter sopojavnost težav in motenj. Tako so otroci z 
učnimi težavami zelo pogosto izkazovali tudi vedenjske in čustvene stiske, težave in motnje ter tudi 
hiperkinetične motnje. Otroci in mladostniki so vse pogosteje potrebovali pomoč tudi zaradi odziva 
na hud stres (npr. ločitev staršev), prilagoditvenih motenj, anksioznosti, depresije in motnje 
hranjenja. Delovali smo tudi ob problematiki zanemarjanja otrok ter drugih oblikah nasilja v družini 
(telesno kaznovanje, spolne zlorabe).  
 

Delo z nadarjenimi 
 
V osnovnih šolah, ki ne zaposlujejo šolskih psihologov, sodelujemo pri identifikaciji nadarjenih 
učencev. Korake pri identifikaciji nadarjenih predvideva Koncept dela z nadarjenimi učenci. Naša 
storitev vključuje:  

 izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja učencev, 

 vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov, 

 poročilo za vsakega učenca in poročilo za šolo, 

 predstavitev rezultatov šolskemu koordinatorju za delo z nadarjenimi. 
 
Preglednica 13: Število učencev v postopku identifikacije po šolah 
 

Osnovna šola  Število učencev 

Dušana Bordona  18 

Koper 14 

Ivana Babiča Jagra  9 

Ankaran 2 

Skupaj 43 

 
Storitev je opravila psihologinja Magdalena Rožanc Dernikovič. 
 

Projekt Spodbujanje ustvarjalnosti nadarjenih otrok 
 

Prijavili smo se na razpis MOK ter pridobili sredstva za projekt Spodbujanje ustvarjalnosti nadarjenih 
otrok.  V prvi fazi projekta smo pripravili predstavitev  staršem identificiranih nadarjenih sedmošolcev 
vseh osnovnih šol MOK. Predstavitev je bila 19. 9. 2019, v prostorih Osnovne šole Elvire Vatovec v 
Pradah. 
 
Sledilo je urejanje prijav ter organizacija in podrobnejše načrtovanje obogatitvenega programa v obliki 
tridnevnega tabora.  Izvedba programa/tabora je potekala od, 2.10. do 4.10. 2019, v Ajdovščini, 
Mladinski hostel Hiša mladih.  Od skupno 44 identificiranih nadarjenih sedmošolcev se je tabora 
udeležilo 38 otrok.  

Osnovna šola Število udeleženih 
učencev 

Antona Ukmarja 2 

Dr. Aleša Beblerja Primoža 2 

Elvire Vatovec 13 

Ivana Babiča Jagra 2 

Istrskega odreda 2 

Koper 12 
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Oskarja Kovačiča 2 

Šmarje pri Kopru 3 

Skupaj 38 

 
Vsebina tabora je izhajala iz vprašanj trajnostnega razvoja; raziskovali smo upravljanje z odpadki in 
spoznavali koncept Zero waste.   
 
V projektu je sodelovalo 6 mentorjev. Na taboru so otroci bili vključeni v celodnevne delavnice 
ustvarjanja in raziskovanja, ki so jih izvajale: psihologinji Maja Frencl Žvanut (SCOMS) in Aleša Zrimec 
Križman (OŠ Elvira Vatovec Prade), učiteljica slovenščine Jana Samsa (OŠ Koper) in absloventki 
Pedagoške fakultete Sara Zelinšček in Ajda Janežič. Strokovni gost letošnjega tabora je bila Katja Sreš 
iz društva Ekologi brez meja. Projekt je vodila Dorotea Kralj. 
 

Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 
 
Delo na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči otrokom z odločbo, obsega: 

 vodenje strokovne skupine ali sodelovanje v strokovni skupini za izdelavo individualiziranega 
programa dela učenca, 

 neposredno izvajanje učne pomoči in prilagoditev učencu, 

 sodelovanje s starši otroka, 

 sodelovanje in strokovna podpora vzgojiteljem/učiteljem otroka z odločbo, 

 evalvacija dela ter priprava poročila o delu in otrokovem napredku. 
 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči so bile strokovne delavke: Simona Kozjak, Meta Oven, Ana 
Simončič, Iris Poklar, Tina Grzetič in Kaja Miljković (do porodniške v februarju 2019). 
 
Prikaz tedenska števila ur posamezne strokovne delavke in tedenska števila ur DSP v posameznem 
zavodu se nanaša na šolsko leto 2018/19, saj smo izvajanje dodatne strokovne pomoči s 1.9.2020 
zaključili, kot je zabeleženo v uvodu tega poročila. 
 

Preglednica 14: Izvajalke DSP in tedensko število ur po mesecih v šolskem letu 2018/19 
 

Strokovna delavka Sep. Okt. Nov. Dec.  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

Simona Kozjak   22 22 22 24 26 26 26 26 26 26 

Meta Oven 23 23 23 23 25 24 24 24 24 24 

Ana Simončič 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Iris Poklar 16 16 23 25 25 25 25 27 27 27 

Tina Grzetič 0 23 23 27 27 27 27 27 27 27 

Kaja Miljković 22 22 22 22 22 22 0 0 0 0 

SKUPAJ 110 133 140 148 152 151 129 131 131 131 

 
Število otrok in tedensko število ur DSP se spreminja in je odvisno od odločb, ki jih prejmejo otroci s 
posebnimi potrebami tudi med šolskim letom ter morebitnim prešolanjem posameznih otrok.  
 
Preglednica 15: Tedensko število ur DSP po zavodih in mesecih v šolskem letu 2018/19 
 

Zavod Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

Vrtec Semedela 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Vrtec Koper 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Vrtec Šmarje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Osnovna šola 
Antona Ukmarja  

13 18 18 18 18 17 17 17 17 17 

Osnovna šola 
Dušana Bordona  

2 6 13 19 19 19 19 19 19 19 

Osnovna šola Koper  7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Osnovna šola Elvira 
Vatovec  

10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 

Osnovna šola 
Šmarje pri Kopru 

9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 

Osnovna šola Ivana 
Babiča Jagra 

12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 

Osnovna šola Dekani 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 

Osnovna šola Vojke 
Šmuc 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Osnovna šola Livade 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

Scuola elementare 
Dante Alighieri 

22 22 22 22 22 22 0 0 0 0 

Srednja tehniška 
šola 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

           SKUPAJ 110 133 140 148 152 151 129 131 131 131 

 

V šolskem letu 2018/19 smo izvajali dodatno strokovno pomoč kot mobilno delo v štirinajstih zavodih. 
Strokovne delavke so se redno sestajale v dveh aktivih: aktivu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
ter aktivu socialnih pedagogov, sodelovale na timskih sestankih v šolah in multidisciplinatnih timih z 
drugimi strokovnimi institucijami (npr. CSD, Pedopsihiarična ambulanta). 
 
 

Preventivna dejavnost 

Učna pomoč v programu javnih del 
S prijavo na razpis Zavoda RS za zaposlovanje smo uspeli zaposliti štiri kandidate iz programa javnih 
del. Program javnih del je namenjen učni pomoči otrokom ter poteka v osnovnih šolah MOK, ki 
izvajanje programa javnih del sofinancira. Razpored zaposlenih je bil sledeči: 
 

Zaposlen Šola 

Jana Opsenica OŠ Koper 

Emira Kovač/ 
Gordana Boškovič 

OŠ Istrskega odreda Gračišče 
OŠ Elvire Vatovec Prade 

Boris Vatovec/Ivana 
Pinterič 

S.E P.P. il Vergerio 
OŠ Šmarje pri Kopru 

Patricija Iličič OŠ dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini 
OŠ Dekani 

Ustvarjalno učenje 
 
Delavnica je bila namenjena učencem 2. razreda in je potekala na OŠ Šmarje pri Kopru. Delavnica je 
potekala 2-krat mesečno ob sredah. V skupini je bilo od 5 do 8 učencev.  Namen delavnice je bil 
spodbujanje razvoja šolskih spretnosti in samopodobe. Učence se na delavnicah spodbuja k izražanju, 
usvajanju besedišča, razvijanju številskih predstav, usvajanju osnovnih računskih spretnosti,  usvajanju 
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matematičnega besedišča, usvajanju abecede, razvijanju fonološkega zavedanja, razvoju pozitivne 
samopodobe in  ustreznemu reševanju težav. Delavnice je pripravila in izvajala spec. pedagoginja Ana 
Simončič. 

Organizirana učna pomoč 

prostovoljcev 

 
Prostovoljno učno pomoč je nudilo 6 
prostovoljcev, večinoma študentke 
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem 
ter ena študentka socialnega dela Univerze v 
Ljubljani. V SCOMS smo pripravili ustrezne 
pisne dogovore s šolami in starši otrok. 
Skladno z zakonom smo vodili evidence o 
prostovoljnem delu ter zagotavljali 
mentorstvo prostovoljkam. Organizacijo prostovoljnega dela vodi predstojnica Dorotea Kralj, ki je tudi 
mentorica prostovoljkam. 
 
V okviru spodbujanja prostovoljstva smo sodelovali tudi v vseslovenski akciji Slovenske filantropije, 
poimenovani Dan za spremembe. V sodelovanju s člani Sekcije frizerjev pri OOZ Koper smo 
omogočili nekaterim otrokom s posebnimi potrebami brezplačno urejanje frizure. Akcija je potekala 
od 1. do 6. aprila 2019, v petih frizerskih salonih Mestne občine Koper. 
Namen akcije je bila promocija prostovoljstva, s katerim gradimo dobre odnose v družbi, prispevamo 
k odpravi diskriminacije in nestrpnosti ter spodbujamo raznolikosti. Otrokom s posebnimi potrebami 
pa je pomenila nagrado za trud, ki ga vlaga v šolsko delo. O poteku naše akcije in pomenu prostovoljstva 
je poročal Radio Koper.  

Projekcija filma ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja – 10.oktober 
Ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja smo v sodelovanju z Art kinom Odeon v Izoli pripravili 
projekcijo domačega filma Razredni sovražnik. S tem smo se pridružili še drugim dogodkom, ki so 
potekali pod koordinatorstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Sodelovanje s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem 
Z namenom predstavitve dejavnosti Svetovalnega centra sta bili na povabilo Pedagoške fakultete 
organizirani dve srečanji s študenti 2. letnika, II. stopnje študija. Ena predstavitev je bilo namenjena 
študentom socialne pedagogike ter ena študentom edukativnih ved. Obe predstavitvi sta bili v mesecu 
oktobru, v prostorih Pedagoške fakultete in jih je opravila Dorotea Kralj. 

 

Izobraževalna dejavnost 

Podpora starševstvu 
Delavnice so potekale od 11. 3. do 27. 5. 2019, ob ponedeljkih od 17. do 19. ure, v prostorih 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Kopru. Načrtovanih in realiziranih je bilo 10 
delavnic. Delavnice so obiskovali starši šestih družin, večinoma starši predšolskih otrok. Udeleženci so 
na vsakem srečanju prejeli gradivo z opisom obravnavane teme in navezujočimi se praktičnimi 
nalogami, ki so jih opravili do naslednjega srečanja. Po koncu vsake delavnice so udeleženci izpolnili  
evalvacijski vprašalnik, na zadnjem srečanju pa je bila opravljena zaključna evalvacija. Evalvacije 
pokažejo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izbiro tem, načinom dela na delavnicah ter so uspešno 
uporabljali naučene veščine. Delavnice sta pripravili in izvajali psihologinji Maja Frencl Žvanut in Iris 
Poklar. 
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Supervizija 
V pomladnih mesecih smo nudili supervizijo na osnovni šoli Dušana 
Bordona. Vključilo se je osem učiteljev in realiziranih je bilo 16 
supervizijskih ur. V jeseni je potekalo izvajanje supervizije za sedem 
strokovnih delavk osnovne šole Scuola elementare Vincenzo e Diego 
de Castro Pirano. Realiziranih je bilo 10 srečanj, v skupnem obsegu 20 
ur. Supervizija je v ponudbi naše izobraževalne dejavnosti kot 
storitev. Supervizijska srečanja je vodila Nerina Bonassin Battelli. 

Projekt Preprečevanje odklanjanja šole  
V oktobru smo zaključili dvoletni projekt Preprečevanje odklanjanja 
šole. V projektu je sodelovalo osem strokovnih delavcev iz štirih 
Svetovalnih centrov Slovenije. Projekt je bil namenjen 
sistematičnemu usposabljanju šolskih svetovalnih in strokovnih 
delavcev po celotni Sloveniji.  S tem je bil vzpostavljen sistem pomoči 
v šolskem okolju ob pojavu začetnih težav otrok z odklanjanjem šole.  
V letu 2019 je intenzivno delo potekalo na pripravili priročnika za osnovne in srednje šole Odklanjanje 
šole – preprečevanje, prepoznavanje in pomoč. Izid priročnika je bil konec septembra 2019 in ob tej 
priložnosti je bila v Ljubljani tudi zaključna konferenca projekta.  
Izvedbo projekta in izid priročnika je omogočilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. V projektu 
je sodelovala Dorotea Kralj.  
 

Aktivna udeležba na simpozijih, konferencah, posvetih 
Maja Frencl Žvanut je s predavanjem “Integrativni pristup u psihijatriji”, sodelovala na simpoziju, ki je 
potekal v organizaciji Klinike za psihiatrijo, v Osijeku na Hrvaškem. S strokovnim prispevkom je bila 
aktivna udeleženka tudi na Mednarodni znanstveni konferenci "Issues on preconception health care«, 
ki je potekala na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Izkušnje dela z nadarjenimi 
Dorotea Kralj je predstavila delo z nadarjenimi učenci na posvetu, ki je bil 9. aprila 2019, na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani, v organizaciji Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. 

Strokovno srečanje za svetovalne delavce šol 
V novembru smo pripravili strokovno srečanje za svetovalne delavce šol. V sodelovanju z Ljudsko 
univerzo v Kopru smo predstavili priročnik Svetovalni pripomočki ter priročnik Odklanjanje šole. 
Srečanje je pripravila Dorotea Kralj 
 

Drugo delo 
 
Mentorstvo dvema študentkam inkluzivne pedagogike  na 3-tedenskem praktičnem usposabljanju so 
nudile: Meta Oven, Iris Poklar, Simona Kozjak, Tina Grzetič in Dorotea Kralj. 
 
Sodelovanje s strokovnimi institucijami je potekalo glede na aktualno problematiko in po potrebah. 
Institucije, s katerimi smo pogosteje sodelovali, so: 

 Center za socialno delo Južna Primorska, 

 Psihohigienskega dispanzerja v ZD Lucija, 

 Zdravstveni dom Koper, pediatrična in razvojna ambulanta, 

 Zavod RS za šolstvo, enota v Kopru, 

 Društvo za nenasilno komunikacijo, 

 Center za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu, 



14 
 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
 
Drugo delo je obsegalo še: 

 sodelovanje z vodstvom Osnovne šole Koper, ustanoviteljem Mestno občino Koper ter drugimi 
občinami, ki financirajo program SCOMS, 

 sodelovanje na kolegijih SCOMS, 

 vodenje evidenc, priprava načrtov in poročil, 

 lastno strokovno izobraževanje. 
 
Sledi pregled udeležbe na različnih oblikah strokovnega izobraževanja: 
Udeležba na krajših predavanjih (do 4 ure)  

Kaj Kje in kdaj Kdo 

Predavanje: Živimo polno življenje   Vrtec Koper, 
12.09.2019 

Maja Premelč Ban 

Predavanje: Izgorelost  Vrtec Koper, 
12.12.2019 

Maja Premelč Ban 

Predstavitev zagovorništva otrok Koper, maj 2019 Dorotea Kralj 

Novosti s področja delovanja mreže za 
nadarjene  

Ljubljana, 9. april 2019 Dorotea Kralj 

Otroci z visokimi učnimi potenciali v vrtcu Ljubljana, 4. dec. 2019 Dorotea Kralj 

Posvet ob mednarodnem dnevu boja proti 
nasilju 

Piran, 26.11.2019 Dorotea Kralj 

 
Udeležba na enodnevnih izobraževanjih (študijske skupine, predavanja, posveti) 

Kaj Kje in kdaj Kdo 

Mednarodni simpozij: Glasbena terapija z otroki 
z avtizmom. 

Inštitut Knoll, Ljubljana 
16.02.2019 

Maja Premelč Ban 

2. Regijski aktiv Obalno kraške regije za 
svetovalne delavce za vrtce. Dne: 08.03.2019 

Srednja šola Izola Maja Premelč Ban 

1. Regijski aktiv Obalno kraške regije za 
svetovalne delavce za vrtce. Dne: 11.10.2019 

ZRSŠ OE Koper Maja Premelč Ban 

Nacionalna konferenca zavedanja o avtizmu 
»Avtizem – SAM z drugimi« 

Ljubljana, marec 2019 Magdalena Rožanc 
Dernikovič, Dorotea 
Kralj 

Dnevi psihologov: Krepitev duševnega zdravja in 
preventivni ter intervencijski programi  

Koper, maj 2019 Magdalena Rožanc 
Dernikovič, Dorotea 
Kralj 

Srečanje Svetovalnih centrov Novo Mesto, september 
2019 

Nerina Bonassin 
Battelli, Magdalena 
Rožanc Dernikovič, 
Dorotea Kralj 

8. Mednarodni kongres psihologov Zreče, september 2019  Magdalena Rožanc 
Dernikovič 

 
Udeležba na večdnevnih seminarjih, kongresih 

Kaj Kje in kdaj Kdo 

  Erasmus+ projekt EGIFT summer school Münster (D),  
od 14. 6. do 19. 6. 2019  

Dorotea Kralj 

Seminar »Psihodrama« Ljubljana, od 8. do 
10.3.2019 

Nerina Bonassin 
Battelli 



15 
 

Seminar »Psihodrama« Ljubljana, od 20. do 
22.9.2019 

Nerina Bonassin 
Battelli 

 
 


