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 - ko imate vprašanja o
otrokovem napredku, vedenju,
čustvovanju, odzivanju,
- ko doma, v vrtcu ali šoli
zaškripa,
- ko se želite z nekom
pogovoriti,
- ko želite nasvet, kako
pomagati otroku,
- ko želite pridobiti informacije
o zakonskih oblikah pomoči v
sistemu vzgoje in
izobraževanja.

KDAJ?
KONTAKT

ŠOLSKO LETO
2022/23

 ČLANI SVETOVALNEGA
CENTRA OŠ LJUBO ŠERCER

SMO TU ZA VAS!



PONUDBA STROKOVNIH
PREDAVANJ

Po dogovoru in v sodelovanju s
posameznim izobraževalnim zavodom
pripravimo in izvedemo predavanje ali

delavnice na različnih področjih
posebnih potreb. Vsebine prilagodimo

glede na potrebe vzgojno
izobraževalnega zavoda.

STROKOVNA SKUPINA
SVETOVALNEGA CENTRA

Vodja PSC - Marijana Šarić, prof.
defektologije,

Barbara Poje, prof. defektologije DP-
FIBO,

Sandra Rusec Belaj, mag. prof. spec. in
rehab. pedagogike,

Anita Marinko, dipl. soc. pedagog,

Ingrid Starc, spec. in rehab. pedagog,

Erika Remic, spec. in rehab. pedagog,

Valerija El Habashy, učiteljica za slušno in
govorno motene otroke,

Barbara Kadunc, mag. prof. spec. in
rehab. pedagogike,

Aleksandra Kocjan Malnar, univ. dipl.
pedagog,

zunanja strokovna delavka - Andreja
Mlekuž, logopedinja.

Prostovoljni strokovni center (PSC) na OŠ
Ljubo Šercer je pričel delovati februarja
2013.
Vsako leto v mesecu juniju organiziramo
srečanje svetovalnih delavcev šol in
vrtcev, s katerimi sodelujemo v okviru
mobilne specialno pedagoške službe.
V šolskem letu 2022/23 načrtujemo dan
odprtih vrat, na katerem bomo predstavili
delovanje svetovalnega centra tudi širši
javnosti. Dogodek bo organiziran v
sodelovanju s Centrom za krepitev
zdravja (ZD Kočevje) v primeru
pridobljenih sredstev za izvedbo dogodka
ob upoštevanju veljavnih ukrepov za
zajezitev širjenja SARS-CoV-2. 

O STROKOVNEM CENTRU
 

- brezplačno strokovno svetovanje in
pomoč staršem ter otrokom
- izdaja poročila o otroku

- izobraževanja za starše, strokovne
delavce vrtcev in šol 

- sodelovanje z osnovnimi šolami v
projektih, ki ozaveščajo o osebah s

posebnimi potrebami (Korak k sončku)
- testiranje otrok in odraslih na

Skotopični sindrom
- delavnice za starše in otroke v VVZ 
- organizacija spredavanj s področja

posebnih potreb za širšo javnost

DEJAVNOSTI


