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CENTER ZA STROKOVNO POMOČ IN PODPORO OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S POSEBNIMI 

POTREBAMI IN NJIHOVIM DRUŽINAM 

 

 

Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in 

njihovim družinam je skupni projekt Osnovne šole Milke Šobar - Nataše iz Črnomlja in Osnovne 

šole Dragotina Ketteja iz Novega mesta. 

 

Ključni cilj projekta je vertikalna, celostna, dolgoročna podpora osebi s posebnimi potrebami, 

njegovi družini in strokovnim delavcem – od rojstva, v času šolanja in vse do vstopa na trg dela.  

 

Naše dejavnosti so namenjene predšolskim otrokom, učencem osnovnih šol, srednješolcem, 

družinam, strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, pa tudi širši javnosti. 

 

Področja delovanja so raznolika in zajemajo zgodnje odkrivanje in diagnostiko otrok s posebnimi 

potrebami, celostno obravnavo, izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke in mladostnike, 

organizacijo prostočasnih dejavnosti, učno pomoč, praktične skupinske delavnice in poklicno 

svetovanje. V dnevnem centru izvajamo popoldanski program, v katerega se vključujejo 

mladostniki, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje in potrebujejo strokovno podporo pri 

prehodu ter kasneje tudi pri izobraževanju v srednješolskih programih. Družinam nudimo pomoč 

in podporo v obliki individualnega svetovanja in možnost vključevanja v skupine za starše. Zanje 

organiziramo tudi predavanja. S predavanji in delavnicami ter svetovanjem glede dela z otrokom 

s posebnimi potrebami nudimo pomoč in podporo tudi strokovnim delavcem v vzgoji in 

izobraževanju, občasno pa sodelujemo tudi z drugimi vladnimi in nevladnimi ustanovami. 

 

Strokovni center izvaja še druge podporne dejavnosti v korist otrok s posebnimi potrebami, in 

sicer: organizacija projekta Video S-Factor, regionalna organizacija in izvedba festivala Igraj se z 

mano, terapija z živalmi, izposoja strokovne literature, pripomočkov, učil in opreme, organizacija 

predavanj za širšo javnost, izdaja informativnih zloženk in brošur. 

 

V Strokovnem centru delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagog, logoped in 

psiholog. Po potrebi v tim vključimo še fizioterapevta in kineziologa. 
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Delujemo v prostorih OŠ Milke Šobar- Nataše in stavbi bivšega dijaškega doma v Črnomlju, 

prostorih OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu in v vrtcih in šolah na Dolenjskem in v Beli krajini.  

 

 

Kontakt: 

 

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše 

Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj 

Bjanka Bogovac, koordinator projekta 

tel. 07 30 61 742, e-naslov: crnomelj.cspp@gmail.com 

 

 

Osnovna šola Dragotina Ketteja 

Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto 

mag. Helena Prosen Zupančič, koordinator dejavnosti 

tel. 07 37 30 850, e-naslov: nm.cspp@gmail.com 

 

Spletna stran: http://cspp.splet.arnes.si/ 


