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Uvod  
 
Poslanstvo  Svetovalnega centra je skrb za duševno zdravje otrok,  mladostnikov in njihovih staršev.  
V predšolskem prostoru  sodelujemo pri zgodnjem odkrivanju otrok s težavami v razvoju ter pri 
reševanju zahtevnejših psihosocialnih težav otrok in staršev.  V šolskem prostoru nudimo podporo 
otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja.  
 
V Svetovalnem centru posvečamo skrb tudi nadarjenim učencem ter preventivnemu delovanju na 
področju duševnega zdravja otrok, mladostnikov in staršev. Razvijamo izobraževalne dejavnosti za 
starše, strokovne delavce vrtcev in šol ter sodelujemo s strokovnimi institucijami in društvi.  
 

Materialni in kadrovski pogoji 
 
Občina Izola je v proračunu za leto 2016 zagotovila sredstva v višini 30.925,00 € za izvedbo programa 
Svetovalnega centra. Skladno s pogodbo je potekalo izvajanje svetovalne, diagnostične in terapevtske 
dejavnost za potrebe otrok in staršev trikrat tedensko, oziroma v obsegu 24 ur tedensko. 
 
Dejavnost je poteka v prostorih večnamenske dvorane ob Osnovni soli Livade. Kljub angažiranju 
ravnateljice OŠ Livade pa prostori ne zagotavljajo kakovostnih pogojev za izvajanje dejavnosti (prostor 
souporabljajo taborniki, slabše je ogrevanje, ni internet povezave).  
 
Dejavnost opravlja Nerina Bonassin Batelli, dipl. psiholog, psihoterapevt in supervisor. Skladno s 
programom in potrebami pa se v izvajanje dejavnosti vključujejo tudi druge strokovne delavke 
Svetovalnega centra. 
 
 

Svetovalna, diagnostična in terapevtska dejavnost 
 
Osnovna dejavnost Svetovalnega centra je strokovno specializirana timska obravnava razvojnih motenj 
in razvojnih odklonov, učnih težav in psihosocialnih motenj. Namenjena je otrokom ter mladostnikom 
in njihovim staršem oziroma družinam.   
 
Področje svetovalnega, diagnostičnega in psihoterapevtskega dela opravlja v Izoli psihologinja Nerina 
Bonassin Battelli. Pri obravnavi dveh učencev je diagnostiko in svetovanje opravila psihologinja 
Magdalena Rožanc Dernikovič. 
 
Preglednica: Število obravnavanih otrok, mladostnikov in staršev 

Zavod Št.  
učencev 

Št.  obravnav 

Vrtec Mavrica 9 58 

Vrtec pri SE Dante Alighieri 2 17 

Osnovna šola Vojke Šmuc  20 150 

Osnovna šola Livade  11 88 

Scuola elementare Dante Alighieri  11 75 

Skupaj 51 388 

 
Preglednica:  Število obravnavanih dijakov in študentov – občani Izole 
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 Št. dijakov Št.  obravnav 

Dijaki Izola 4 27 

Študentje / / 

Skupaj 4 27 

 
Najpogostejši razlog obravnav otrok in mladostnikov so učne težave oziroma doživljanje učnega 
neuspeha in s tem posledično čustvene in vedenjske težave, ki se kažejo tako v šoli kot doma.  
Težave otrok in mladostnikov so tudi: 

 odnosi z drugimi, razni strahovi, psihosomatske težave. 

 neprimerno vedenje otroka doma ali v šoli, 

 otrok nima interesov oz. kaže odpor do šolskega dela, 

 agresivno vedenje otroka, 

 težave pozornosti in koncentracije, hiperaktivno vedenje. 
 

Delo z nadarjenimi 
 
Z osnovnimi šolami smo sodelovali pri  identifikacij nadarjenih učencev. Storitev vključuje:  

- izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja učencev, 
- vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov, 
- poročilo za vsakega učenca in poročilo za šolo, 
- predstavitev rezultatov koordinatorju za delo z nadarjenimi. 

 
Dejavnost izhaja iz nalog osnovne šole v okviru Koncepta dela z nadarjenimi učenci.   
 
Preglednica: Število učencev v postopku identifikacije po šolah 

Osnovna šola  Število učencev 

Livade 16 

Skupaj  16 

 
Nalogo sta opravili psihologinji Magdalena Rožanc Dernikovič in Neja Briški. 
 
 

Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 
 
Delo na področju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo  odločbo 
Komisije za usmerjanje, obsega:  

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

- neposredno izvajanje dodatne strokovne 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. 

 
Izvajalki dodatne strokovne pomoči sta bili: Andreja Bukovnik, prof. defektologije in Simona Kozjak, 
univ. dipl. socialni pedagog.  
 
Skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami financira izvajanje ur dodatne strokovne 
pomoči Ministrstvo za izobraževanje. 
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Preglednica: Število otrok po zavodih in mesecih  

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

Osnovna šola Vojke 
Šmuc 

14 14 14 14 14 14 5 5 5 5 

Osnovna šola Livade 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Skupaj 15 15 15 15 16 16 6 6 6 6 

 
 
Preglednica 4: Tedensko število ur po zavodih in mesecih  

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

Osnovna šola Vojke 
Šmuc 

25 25 25 25 25 25 9 9 9 9 

OŠ Livade 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 

Skupaj 27 27 27 27 28 28 10 10 10 10 

 
Socialna pedagoginja Simona Kozjak je nudila pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. Te se največkrat kažejo kot nevodljivost, agresivnost, izbruhi jeze, 
kljubovalnost, težave v odnosu do avtoritet, vrstniško nasilje. Tako vedenje ima neugodne posledice za 
otrokovo delovanje v družini in šoli ter vodi do občutkov neobvladljivosti pri starših ali učiteljih. Delo 
socialne pedagoginje  je usmerjeno v podporo čustvenemu razvoju, prepoznavanju čustev in njihovega 
uravnavanja, učenju komunikacijskih tehnik in razvijanju pozitivnih socialnih veščin.  
 
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja Andreja Bukovnik je do septembra 2016 nudila dodatno 
strokovno pomoč otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter se lahko kažejo z 
zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah na naslednjih področjih: pozornost, 
pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 
kompetentnost in čustveno dozorevanje.  
 

Preventivna dejavnost 
 

Možgančkanje – delavnice za učenje razmišljanja 
Na OŠ Vojke Šmuc smo februarja do junija 2016 enkrat tedensko izvajali delavnice Možgančkanje. 
Udeležilo se jih je do 12 učencev petega razreda. Namen delavnic je preventiven. Glavni cilji delavnic 
so bili, da otroci spoznajo tehnike/orodja razmišljanja po metodi dr. Edwarda de Bona, razvijajo 
razmišljanje kot veščino, ki jo lahko koristijo v vsaki situaciji, se naučijo osnovnih postopkov 
usmerjenega razmišljanja, so sposobni določen postopek razmišljanja izvesti namerno, tekoče, 
natančno, razvijejo širši pogled na obravnavano situacijo, znanje uporabljajo pri reševanju različnih 
problemov, krepijo samozavest in samozavedanje.  
 
Delavnici sta vodili strokovni delavki Simona Kozjak in Neja Briški. 
 

Izobraževalna dejavnost 
Na OŠ Vojke Šmuc smo v novembru 2016 izvedli predavanje »Kako pristopiti k otroku, ki ima težave«. 
Predavanje je bilo namenjeno staršem, izvedla ga je Nerina Bonassin Battelli. 
 
Odzvali smo se ob tragični izgubi učenca na OŠ Vojke Šmuc. Na povabilo ravnateljice je Nerina Bonassin 
Battelli za kolektiv pripravila enkratno supervizijsko srečanje z namenom podpore. 
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Drugo delo 
 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami 
Sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami je  stalno in po potrebi, glede na aktualno 
problematiko. Timski sestanki za posamezne otroke in mladostnike so bili opravljeni na šolah ali vrtcih. 
Ob problematiki posameznih otrok smo sodelovali tudi s CSD Izola ter zdravstveno službo. 
 

Sodelovanje s Svetovalnimi centri  
V mesecu septembru smo se vse strokovne delavke udeležile tradicionalnega srečanja Svetovalnih 
centrov Slovenije. V letu 2016 so srečanje pripravili v SCOMS Maribor. 
 

Strokovno srečanje svetovalnih delavk 
V mesecu decembru smo organizirali in izvedli strokovno srečanje svetovalnih delavcev  v vrtcih in 
šolah.  Vsebina srečanja je bila namenjena izstopajočemu vedenju otrok ter pedagoškim odzivom. 
Predavanje z delavnico je vodila dr. Alenka Kobolt. 
 

Lastno izobraževanje 
Stalna naloga strokovnih delavk je skrb za lastno izobraževanje, ki poteka v oblikah krajših predavanj, 
delavnic, enodnevnih ali večdnevnih seminarjev ter samoizobraževanja. 
 

Sodelovanje na kolegijih in strokovnih aktivih Svetovalnega centra 
Redno mesečno je bilo sodelovanje na kolegijih Svetovalnega centra ter strokovnih aktivih. Delo je bilo 
namenjeno medsebojnemu informiranju, izmenjavi strokovnih mnenj, pripravi načrtov, evalvacij in 
poročil. 
 


