
Strokovni center



Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

„Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi 
potrebami in njihovim družinam“ 

v okviru

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezivne politike v
obdobju 2014-2020

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada.



Cilj javnega razpisa 
• izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi 

Evropskega socialnega sklada (ESS) v strokovnih centrih

• Mreža strokovnih institucij oziroma t.i. strokovnih centrov za podporo 
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim 
družinam bo omogočila celostno obravnavo otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami.

Cilj: 

• Opolnomočenje in povečanje zmožnosti socialnih in kulturnih 
kompetenc otrok in mladostnikov s PP.



Cilj javnega razpisa 

PREDNOSTNA OS
Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 

revščine

PREDNOSTNA NALOŽBA

Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje 

enakih možnosti in aktivne udeležbe ter 

povečanje zaposljivosti

SPECIFIČNI CILJ

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma 

socialno izključenost in zmanjševanje 

neenakosti v zdravju



10 strokovnih centrov za celotno državo

4 strokovni centri za celotno državo glede na posamezne skupine 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z ZUOPP-1:
• 1 center za gluhe in naglušne otroke in mladostnike ter otroke in 

mladostnike z govorno-jezikovnimi motnjami,
• 1 center za otroke in mladostnike z avtističnimi motnjami,
• 1 center za gibalno ovirane otroke in mladostnike,
• 1 center za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke in 

mladostnike z okvaro vidne funkcije ter otroke in mladostnike s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

6 strokovnih centrov po območjih znotraj kohezijske regije za otroke 
in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju:
• 4 strokovni centri v KRVS 
• 2 strokovna centra v KRZS. 





COMP@S

Konzorcijski
partnerji

Osnovna šola 
Gustava 

Šiliha 
Maribor

Osnovna šola 
dr. Ljudevita 
Pivka, Ptuj

Svetovalni
center za 
otroke, 

mladostnike 
in starše 
Maribor

Osnovna šola 
Minke 

Namestnika -
Sonje

Trajanje projekta: 3 leta (do 
septembra 2020)
Vrednost sofinanciranja: 533.280,00 
evrov

http://sc-compas.si/

http://sc-compas.si/


Naloge 
strokovnega 

centra

svetovanje in 
strokovna 
podpora 

strokovnim 
delavcem

izdelava in 
izposoja 

didaktičnih 
pripomočkov, 
učil in opreme

razvoj strokovnega 
dela

specialno-
pedagoška 

diagnostika, osebno 
svetovanje in pomoč 

celotni družini



Svetovanje, strokovna podpora, povezovanje 
• Nudenje celostne obravnave otrokom in mladostnikom s posebnimi 

potrebami: diagnostika, priprava IP, izvajanje DSP, ki ne izhajajo iz odločb o 
usmeritvi, izvajanje različnih terapij in ponujanje dodatnih dejavnosti

• Nudenje podpore družinam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: 
svetovanje staršem glede prilagojenih gradiv in pripomočkov, psihološka 
pomoč, predavanja, podporne skupine, mediacija…

• Delo z vrstniki in njihovimi starši: predstavitev otroka v oddelku, izkustvene 
delavnice ipd.

• Nudenje svetovanj in izobraževanj strokovnim delavcem v VIZ ustanovah: 
izobraževanja glede PP, pomoč pri načrtovanju, izdelavi, spremljanju in 
evalvaciji IP, svetovanje ob izpostavljenih problemih in vprašanjih

• Sodelovanje in mreženje z drugimi inštitucijami (društva…)



19 delavcev + 2 zunanja sodelavca

Profili: specialni in rehabilitacijski pedagog, defektolog, 
logoped, socialni delavec, likovni pedagog, socialni 
pedagog, sociolog, delovni terapevt, tiflopedagog in 
pedagog za specifične učne težave

Kader
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