
NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN 
EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA. 

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 (ki ga varujejo, vzgajajo,  

poučujejo) od rojstva, v času šolanja in 

vse do vstopa na trg dela. 

Strokovni center omogoča in dopolnjuje 

oblike pomoči, ki so nujne in ključne za 

otrokov oziroma mladostnikov optimalen 

razvoj in socialno vključenost, kot so: 

celovita podpora vrtcem in šolam,  

izdelava individualiziranih programov, 

svetovanje in strokovna podpora  

strokovnim delavcem, razvoj in izposoja 

pripomočkov, učil in računalniške opreme 

ter osebno svetovanje in pomoč celotni 

družini, tako staršem kot otroku oziroma 

mladostniku s posebnimi potrebami.  

  

O NAS 

 

KONTAKT   

OŠ Dragotina Ketteja 

Šegova ulica 114 

8000 Novo mesto 

 

Vida Marolt, ravnateljica 

 

Tel: 07 373 08 50 

E-naslov: tajnistvo-os.dk@guest.arnes.si  

 

Helena Prosen Zupančič,  

koordinator dejavnosti za Novo mesto 

 

Tel: 07 373 08 52 

E-naslov: nm.cspp@gmail.com 

 SPLETNA STRAN  

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

OŠ DRAGOTINA KETTEJA 

NOVO MESTO  



DEJAVNOSTI  

Dnevni center 

Popoldanski program s strokovno podporo 

mladostnikom s posebnimi potrebami –

namenjen srednješolcem, ki  potrebujejo 

celostno strokovno podporo v procesu izob-

raževanja. 

Praktične skupinske delavnice 

Otroci s posebnimi potrebami in njihovi vrst-

niki preko zanimivih praktičnih skupinskih 

dejavnosti odkrivajo in razvijajo svoje talen-

te, spodbujajo osebni in učni napredek ter 

samostojnost in spletajo nove prijateljske 

vezi.  

Plesno-gibalna delavnica 

Dramsko-gledališka delavnica 

Likovno-tehniška delavnica 

Glasbeno-instrumentalna delavnica 

Strokovne urice 

Namenjene so vsem otrokom, mladostni-

kom, staršem in strokovnim delavcem, ki si 

želijo pogovor, podporo, pomoč, pregled ali 

svetovanje strokovnjaka z izkušnjami na 

področju posebnih potreb.  

Skupina za starše 

Za starše otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami,  ki si želijo z drugimi starši deliti 

svoje dobre izkušnje ali morebitne skrbi, ki se 

jim porajajo ob spremljanju svojega otroka 

skozi proces odraščanja. 

Izobraževanje, svetovanje in podpora  

strokovnim delavcem in staršem 

- pomoč in sodelovanje z vrtci in šolami pri 

načrtovanju, izdelavi in evalvaciji individualizi-

ranih programov, pri organizaciji timskih ses-

tankov,  

- izvajanje izobraževanj za strokovne delavce 

vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter starše, 

- ozaveščanje staršev in strokovnih delavcev o 

vključenosti otrok s posebnimi potrebami, 

- svetovanje pri nabavi pripomočkov, materia-

la, gradiv, opreme ter njihova izposoja. 

INFORMACIJE IN NAROČANJE  

- po telefonu 07 373 08 52 ali 07 373 08 50,  

- po e-pošti: nm.cspp@gmail.com. 

»Povezani« 

NAŠE DEJAVNOSTI SO NAMENJENE 

- otrokom in mladostnikom s posebnimi 

potrebami ter njihovim vrstnikom, 

-  njihovim družinam, 

- strokovnim delavcem v vzgoji in 

izobraževanju, 

- vsem, ki jih tovrstne dejavnosti zanimajo. 

mailto:nm.cspp@gmail.com

