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Strunjan je že od nekdaj čudovit kraj, kjer je v zraku 
čutiti vonj po soli in morju, ki se zajeda v zaliv. 
Sončni dnevi, nasadi oljk, kakijev in vinske trte mu 
dajejo poseben, čarobni pečat. 
 
In tu smo tudi mi, Center za usposabljanje Elvire 
Vatovec Strunjan. Sodobna strokovna ustanova, ki 
stoji na vzpetini sredi zelenja, nad neokrnjeno dolino, 
odmaknjena od prometnic in lahko dostopna … Tu 
že šest desetletij odmeva otroški smeh.  
 
Za nami je 60 let prehojene poti, tlakovane z 
usodami posameznikov, ki jim je narava namenila 
življenje z drugačnostjo, in posameznikov, ki so se 
odločili, da bodo del njihovega življenja vtkali v svojo 
poklicno pot. 
 
Da je bila odločitev ustanoviteljev šole pravilna, 
danes dokazujejo nekdanji učenci, ki so kljub 
posebnim potrebam sprejeti, uspešni in srečni v 
skupnosti, katere del so. Pot, ki smo jo prehodili do 
sedaj, ni bila lahka, pustila pa je neizbrisen pečat na 
področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi 
potrebami ter značilnim razvojem na Obali in Krasu. 
 
Kam nas bo vodila v prihodnje, ne vemo čisto 
natančno, saj smo v današnjem času priča številnim 
spremembam v družbi in zakonodaji. Zagotovo pa 
bo, tako kot doslej, povezana s številnimi 
požrtvovalnimi in razumevajočimi posamezniki, ki si 
tako ali drugače prizadevajo, da bi bili otroci s 
posebnimi potrebami deležni njim primerne vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Ravnatelj: Korado Lešnik, prof. defektologije 
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Ob 60-letnici delovanja Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan se spominjamo pomembnih mejnikov. 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod je ustanovila Občina Piran leta 1991. Od tedaj deluje kot samostojni javni 
zavod, ki pokriva s svojo dejavnostjo osem obalnih in kraških občin. Delovati pa je začel že veliko prej, kot je 
razvidno iz visoke obletnice, in vse do danes vestno izpolnjuje svoje poslanstvo.  
 
Zavod ima naziv po partizanski učiteljici Elviri Vatovec, ki se je zavzemala za pravice tukaj živečega slovenskega 
naroda. Njeno poslanstvo danes smiselno nadaljuje vaš zavod, ki si prizadeva uresničevati pravice do 
izobraževanja otrok, ki si zaradi svoje posebnosti zaslužijo še večjo pozornost in ljubezen. Z vašim delovanjem 
izjemno pripomorete k pozitivnemu odnosu ljudi do oseb s posebnimi potrebami, saj se z osveščanjem 
spreminja odnos ljudi, zaradi česar je integracija otrok lažja in prijaznejša. 
 
Dobro sodelovanje Občine Piran s Centrom se kaže kot sporazumno, mirno in tvorno pri reševanju tako 
prostorske kot druge problematike ter izpričuje posluh občine za te zadeve v prid in korist otrok. Drugačnost nas 
bogati in velika zasluga za integracijo oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju gre ravno Centru. Na izzive 
sedanjega časa se odzivate tako s strokovne kot človeške plati in učite, kako znati delati, živeti in biti skupaj. 
 
Ob okroglem jubileju iskreno čestitam ravnatelju, učiteljem in učencem ter se zahvaljujem vsem zaposlenim za 
nesebično delo, ki ga opravljate vsakodnevno. 
 
Župan Občine Piran 
Peter Bossman 
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Če se ozremo v zgodovino in merimo čas po današnji podobi Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan (v 
nadaljevanju: Center), se moramo zamisliti ob zaporedju več generacij otrok s posebnimi potrebami, ki so se 
uspešno izobrazili in zaključili šolanje v šestdesetletnem delovanju našega Centra. 
 
Na Primorskem so se pred šestdesetimi leti še kazale posledice četrtstoletne raznarodovalne italijanske politike na 
vseh področjih življenja in dela. Veliko upornosti in zagnanosti je bilo potrebne prvim učiteljem, ki so po vojni orali 
ledino na vzgojno-izobraževalnem področju.  
 
Srečna okoliščina je bila, da je tedaj deloval na Obali pedagog Vinko Rupnik, eden redkih strokovnjakov za 
usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, ki je zbiral podatke o tem, koliko otrok bi moralo zaradi težav pri učenju v 
»pomožno šolo«. Tedanji predstavniki lokalnih oblasti so mu prisluhnili in ideja se je uresničila jeseni, 1953. leta, z 
ustanovitvijo takšne šole v Portorožu. Prva ravnateljica Marija Molan je z majhnim kolektivom in v skromnih pogojih 
pričela z vzgajanjem ter izobraževanjem tistih učencev, ki niso bili uspešni v rednih šolah. V tistem času je okolje 
sprejemalo šolo z zadržki, zato so morali takratni specialni pedagogi ne samo vzgajati in izobraževati učence, jim 
postopoma oblikovati občutke vrednosti in lastne moči, ampak tudi dopovedovati okolju, da se lahko s posebno 
vztrajnostjo in potrpežljivostjo vse te učence pripelje v življenje kot koristne člane družbe. Laična učiteljica iz 
Čežarjev, Elvira Vatovec, po njej nosi Center tudi ime, je zaradi ljubezni do otrok in materinščine že med vojno z 
veseljem učila v najtežjih pogojih in žal premlada izgubila življenje. Podobne želje so prevevale tudi omenjene 
specialne pedagoge, polne zanosa in predanosti delu.  
 
Z leti je bilo vse več otrok vpisanih v zavod, zato se je ta leta 1962 preselil v Strunjan, v nekdanji frančiškanski 
samostan. Objekt je bil večji, vendar potreben obnove. Učitelji so se v praksi spoznavali z zahtevnimi postopki 
usposabljanja in izobraževanja otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter si z izrednim študijem pridobivali 
defektološko izobrazbo. 
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Šestdeseta leta so pomenila velike spremembe »pomožnega šolstva«. Z zakonom iz leta 1960 se je uveljavilo 
poimenovanje posebno šolstvo, znotraj tega pa kar precejšnje programske in kadrovske spremembe. Leta 1969 je 
bilo na zavodu že okoli 120 učencev, od tega jih je bilo približno tri četrtine vključenih v domsko oskrbo. Število 
otrok se je še večalo, zato je bilo treba iskati nove rešitve. V mladinskem zdravilišču Debeli rtič smo dobili v najem 
prostore in pričeli z delom v enoti s tremi oddelki za delovno usposabljanje otrok z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju. Tako se je pričel intenzivni razvoj oddelkov vzgoje in izobraževanja za učence z zmernimi motnjami v 
duševnem razvoju. Leta 1974 se je ob obstoječi stavbi v Strunjanu pričela gradnja novega objekta. Zavod se je 
uspešno razvijal. Prihajali so mladi, ki so s svojo zagnanostjo nadaljevali strokovno delo in ga nadgrajevali z novimi 
idejami.  
 
Sedemdeseta leta so prinesla nadaljnje spremembe v odnosu do oseb z motnjami v razvoju. Uveden je bil naziv 
osnovna šola s prilagojenim programom. Zavod se je dokončno potrdil kot strokovna ustanova za usposabljanje 
vseh tistih otrok, ki zaradi posebnosti v duševnem razvoju niso mogli napredovati v rednih pogojih šolanja. 
 
Z leti se je povečala osveščenost in tolerantnost do oseb z značilnim razvojem. Ideje integracije, normalizacije in 
inkluzije so vplivale na to, da smo skušali vse v povezavi s poučevanjem in usposabljanjem naših otrok narediti 
tako, kot je to v načelu urejeno za vse ostale. Leta 1975 smo v Divači, v prostorih nekdanje osnovne šole, odprli 
dislocirano enoto z oddelki nižjih razredov osnovne šole s prilagojenim programom. S tem smo se približali kraju 
bivanja otrok s kraškega področja in tako zmanjšali število tistih, ki bi bili vključeni v domsko oskrbo zaradi 
oddaljenosti šole.  
 
V devetdesetih letih so vse družbene spremembe, politične, ekonomske in socialne, povzročile, da so absolventi 
OŠ z nižjim izobrazbenim standardom, ki so zaključili šolanje pri nas, večkrat ostali nezaposleni. Na te probleme 
smo se želeli ustrezno odzvati. Učenci, ki se vključujejo v OŠ z NIS se praviloma lahko usposobijo le za manj 
zahtevne poklice oziroma se vključijo v nižje poklicno izobraževanje. Zato je bil naš imperativ vsakega učenca, ki 
zaključi OŠ z NIS, pripeljati do poklica. Pretekle izkušnje z vključevanjem naših absolventov OŠ z NIS v poklicno 
izobraževanje so pokazale, da učencem pogosto primanjkuje znanja materinščine in matematike. Prav tako smo 
ugotavljali, da so mnogi še fizično šibki in socialno nezreli. Na podlagi teh spoznanj smo leta 1994 pripravili projekt 
»Predpoklicnega oddelka«, v katerega smo vključili absolvente OŠ z NIS. Kot strokovna ustanova za izobraževanje 
ter usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami smo si v skladu s spoznanji stroke ves čas 
prizadevali ustrezno reagirati na izzive časa. Zaradi manjšega števila vključenih otrok v naš Center v osemdesetih 
letih in procesa inkluzije v redno izobraževanje, je bilo treba iskati nove poti in možnosti pri obravnavi otrok s 
posebnimi potrebami. Kot ustrezno komplementarno obliko dela s to populacijo smo sredi devetdesetih let uvedli 
mobilno specialno pedagoško in rehabilitacijsko službo, kar se je pokazalo kot ustrezna oblika pomoči otrokom s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki se šolajo v rednih osnovnih in srednjih šolah. Kasneje se je 
dodatna strokovna pomoč prijela tudi v vzgojno-izobraževalnih organizacijah.  
 
Kultura inkluzije se je v preteklih desetletjih uveljavila v razvitem svetu kot načelo vključevanja učencev s posebnimi 
potrebami v redni sistem šolanja. To načelo je prineslo določene spremembe tudi v Sloveniji. S koncepcijo vzgoje in 
izobraževanja ter z novo šolsko zakonodajo leta 2000 smo postavili nove temelje. Uveden je bil termin otroci s 
posebnimi potrebami. 
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Strokovnjaki so ugotavljali, da skoraj petina šolajoče se 
populacije, ki ima posebne potrebe, potrebuje različne 
prilagoditve in pomoč pri vzgoji ter izobraževanju. Za 
približno 4 odstotke populacije so bili uvedeni postopki 
usmerjanja v različne vzgojno-izobraževalne programe z 
enakovrednim ali z nižjim izobraževalnim standardom. 
Zakonski predpisi so natančno določili oblike prilagoditev in 
pomoči ter standarde. Tako so osnovne šole pričele izvajati 
za otroke s posebnimi potrebami programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Osnovne šole so 
lahko izvajale tudi prilagojene programe z enakovrednim 
izobrazbenim standardom, če so izpolnjevale kadrovske in 
druge pogoje za to. Prav tako je bilo omogočeno prehajanje 
med programi. Otroci z lažjimi motnjami v duševnem 
razvoju so se še naprej vključevali v prilagojene programe z 
nižjim izobrazbenim standardom, skupina otrok z zmernimi 
in težjimi motnjami v duševnem razvoju pa v posebni 
program vzgoje in izobraževanja. 
 
V zadnjih letih smo si v Centru zelo prizadevali izboljšati 
prostorske pogoje za strokovno delo. Delavci in učenci smo 
bili v letu 2009 zaradi denacionalizacijskega postopka in 
končne odločbe, ki je zahtevala vračilo stavbe v naravi 
nekdanjemu lastniku, primorani zapustiti objekt nekdanjega 
samostana. Tako nam je pretila nevarnost, da bi ostali brez 
šolske kuhinje, jedilnice, domske nastanitve, garderobe in 
večnamenskega prostora. Z adaptacijo novejše stavbe v 
neposredni bližini samostana je Center pridobil novo 
zdravstveno in zobozdravstveno ambulanto ter prostor za 
fizioterapijo. Prav tako nam je z veliko truda uspelo 
dograditi manjši prizidek, kjer smo uredili lično delilno 
kuhinjo in jedilnico. Uspeli smo zamenjati vsa okna na šoli 
in deloma sanirati sanitarije. Izzivov za prihodnost je še 
veliko. Naša neizpolnjena želja in potreba ostaja razširitev 
ter sanacija »spodnje hiše«, kjer so prostori pretesni, da bi 
še bolj uspešno izvajali posebni program vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Na začetku leta 
2010 smo bili uspešni tudi pri zagotavljanju novih, sodobnih 
prostorov za izvajanje posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja za dvanajst otrok v naši enoti v Divači.  
 
Ravnatelj: Korado Lešnik, univ. prof. defektologije 
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Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan je sodobna strokovna ustanova, ki že 60 let skrbi za vzgojo ter 
izobraževanje otrok in mladostnikov z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju na slovenski Obali in Krasu. 
Naše delo temelji na timskem pristopu in skupni ter individualni obravnavi otrok. Smo razvejana ustanova, v kateri 
izvajamo več programov vzgoje in izobraževanja oziroma usposabljanja oseb s posebnimi potrebami. 
 
V sestavi centra delujejo: osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom, oddelki s posebnim programom vzgoje in 
izobraževanja, predpoklicni oddelek, mobilno-specialna ter rehabilitacijska pedagoška služba, podaljšano bivanje in 
domska vzgoja. K splošnemu napredku učencev prispevajo specialni pedagogi, šolska svetovalna služba, 
fizioterapevt, logoped, medicinska sestra in nekateri zunanji strokovni sodelavci: pediater, pedopsihiater ter 
zobozdravnik. Učencem nudimo redno in sistematično zobozdravstveno ter preventivno zdravstveno oskrbo v lastni 
ambulanti. Za to skrbi redno zaposlena medicinska sestra. 
 
Naš skupni cilj je razviti delovne navade pri otroku, samostojnost in strpnost v odnosu do drugih ter ga tako 
usposobiti za uspešno vključevanje v družbeno življenje. Skozi razvijanje samostojnosti, splošne poučenosti, 
športnih, kulturnih in drugih področij želimo pri otrocih in mladostnikih razviti telesne in duševne sposobnosti do 
optimalnih zmožnosti. 
  
Uspešno izvajamo tudi mobilno specialno in rehabilitacijsko delo v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih na Obali in 
Krasu. Že 39 let deluje v Divači dislocirana enota za učence s posebnim programom vzgoje in izobraževanja, od leta 
2010 v novih in sodobnih prostorih. Pred kratkim smo v divaški enoti uredili sobo za umirjanje, ki bo s pridom služila 
našim učencem, predvsem tistim z motnjo avtističnega spektra. V našem Centru poleg konkretne vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter mobilne službe izvajamo še mnogo drugih aktivnosti. Strokovni 
delavci in naša svetovalna služba opravljajo tudi svetovalne storitve. Svetovalna služba centra se poleg dela v 
samem Centru povezuje s svetovalnimi službami drugih šol in z drugimi ustanovami. Pogosto sodelujemo z učitelji 
osnovnih šol, vzgojiteljicami v vrtcih in strokovnimi delavci, ki obravnavajo posamezne učence.  
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V Center prihajajo starši, ki se večinoma težko odločijo za všolanje 
otroka k nam. Strahovi, nevednost, slaba obveščenost … stanje 
še poslabšajo, zato je svetovanje staršem naša prednostna 
naloga, ki jo izvajamo v različnih oblikah, kot so govorilne ure in 
roditeljski sestanki, sestanki ob potrebi in neformalna srečanja. 
Naši učenci se po končanem šolanju vključijo v nižje poklicno 
izobraževanje. Učenca pri tem še vedno spremljamo in mu nudimo 
svetovanje. Strokovni tim tako obravnava vse učence. Če je treba, 
napotimo otroka tudi k ustreznemu zunanjemu strokovnjaku. Poleg 
tega vsako leto organiziramo različna strokovna predavanja in 
kratke seminarje za starše in skrbnike, kjer jih seznanjamo z 
različnimi pristopi v vzgoji in izobraževanju otrok. V zadnjih letih k 
nam prihajajo tudi učenci z motnjami avtističnega spektra. 
Strokovne delavke se na tem področju stalno izobražujejo, zato bi 
lahko v prihodnosti nudile svetovanje s področja avtizma tudi 
ostalim ustanovam v regiji. 
 
V centru izvajamo različne inovacijske projekte, pri katerih smo 
dosegli že tako raven, da lahko govorimo o uvajanju primerov 
dobre prakse v delo. Gre za projekte, s katerimi razvijamo 
strategije strokovnega dela, ki bi bile lahko uporabne tudi širše, za 
učitelje in strokovne delavce v vrtcih, šolah in zavodih. V sklopu 
enega izmed inovacijskih projektov so naše strokovne delavke 
napisale in izdale priročnik za izdelavo individualiziranega 
programa. Vsebuje tako navodila za pripravo individualiziranega 
programa kot različne teste, naloge, aktivnosti, s katerimi lahko 
učitelji preverjajo otrokove sposobnosti in jih nato, po potrebi, kot 
cilje opredelijo v otrokovem programu. V njem je zajeta tudi 
evalvacija individualiziranega programa. Drugi projekt, pod 
naslovom »Mi in vi skupaj«, ki še vedno poteka, je namenjen 
staršem naših učencem, njihovim sorodnikom in prijateljem. 
Staršem želimo z neformalnimi srečanji (športna srečanja, 
planinski izleti, družabna srečanja, ustvarjalne delavnice …) 
omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa z otroki, 
omogočamo pa jim tudi druženje in izmenjavo izkušenj z drugimi 
starši. Na takih srečanjih imamo tudi strokovni delavci možnost 
spoznati otroka izven šolske situacije, s čimer uvidimo nove 
individualne pristope dela s posameznikom. Med aktivnostmi, ki so 
potekale več let oziroma še potekajo v šoli, so tudi projekti: 
Comenius, terapija s pomočjo konja, aktivnosti s pomočjo psa, 
projekt Kras v očeh otrok in mladostnikov ter delavnice 
vseživljenjskega učenja. 

9 



    Bilten ob 60-letnici 
  

Med pomembne aktivnosti sodi tudi vsakoletna zimska šola v naravi in tečaj plavanja za učence, sodelovanje 
učencev iz posebnega programa v specialni olimpiadi Slovenije, sodelovanje z osnovnimi šolami na Obali in Krasu, 
sodelovanje s krajevno skupnostjo Strunjan in širše. V našem centru organiziramo delovno prakso za učence višjih 
razredov v obliki tehniških dni. Učenci jih s pridom izkoristijo za pridobivanje izkušenj na posameznih delovnih 
področjih. Poklicne želje se zelo spreminjajo in prav pri izvedbi tehniških dni učenci ugotovijo, ali je neko delo lahko 
poklic, ki bi ga želeli opravljati. V okviru organiziranja in izvajanja dodatnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev na 
šoli že nekaj let zapored potekajo tudi študijska srečanja učiteljev v tretji triadi osnovnih šol z nižjim izobrazbenim 
standardom. Želimo, da bi v svoje vrste pridobili čim več strokovnjakov na našem področju, zato smo povezani tudi 
s Pedagoško fakulteto v Ljubljani in Kopru. Vedno bolj postajamo študijsko središče za bodoče specialne in 
rehabilitacijske pedagoge, na katerega se obračajo študentje različnih pedagoških usmeritev. Pri nas izvajajo svojo 
študijsko prakso tako študentje specialne in rehabilitacijske pedagogike kot študentje razrednega pouka, študentje 
predšolske vzgoje, v zadnjem času pa tudi študentje inkluzivne pedagogike. Strokovni delavci izvajamo praktične 
predstavitve vzgojno-izobraževalnega dela in strokovna predavanja za sodelavce, izobražujemo pa se tudi s 
pomočjo zunanjih strokovnjakov. Več strokovnih delavcev si je pridobilo licence za multiplikatorje na področju 
osnovne šole in na področju obravnave otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

V prihodnosti želimo še razširiti dejavnosti in naloge: 

· nuditi svetovalne storitve staršem naših otrok: krog storitev bi radi razširili na vse starše otrok s posebnimi 
potrebami v obalno-kraški regiji; 

· preko strokovnega tima se želimo še bolj povezati z rednimi osnovnimi šolami in drugimi ustanovami, ki 
obravnavajo otroke; 

· poudarek bomo dali na dodatno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 
· želimo si, da bi pri nas lahko učenci nadaljevali šolanje v verificiranih, prilagojenih oblikah usposabljanja; 
· strokovne delavce bomo izpopolnjevali na področju vzgoje in izobraževanja avtističnih otrok (delo z avtisti, 

seminarji, predavanja, organizacija srečanj strokovnih delavcev …); 
· želimo si, da bi se naši strokovni delavci usposobili za izobraževanje otrok na domu; 
· z inkluzijo učencev v družbeno okolje in v življenje bomo nadaljevali v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, 

vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v lokalnem okolju in širše.  
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Mednarodna organizacija UNESCO navaja, da bodo v duhu kulture inkluzije v specializiranih ustanovah le 
najzahtevnejši primeri otrok s posebnimi potrebami. V našem Centru imamo sedaj približno odstotek osnovnošolske 
populacije področja, ki ga pokrivamo. Imamo (in seveda še razvijamo) oblike mobilne specialno-pedagoške službe 
ter druge oblike dela, s katerimi nudimo na rednih šolah ustrezno strokovno obravnavo otrokom s posebnimi 
potrebami in svetovanje njihovim učiteljem ter staršem. 
 
Obdobje, v katerem živimo, zahteva neprestano prilagajanje novi zakonodaji in novim družbenim razmeram, ki 
včasih niso najprijaznejše. Učenci s posebnimi potrebami in značilnim razvojem, ki jih obravnavamo, so specifični. 
Zato moramo izhajati iz njih samih, njihovih možnosti in potreb. Menim, da je bilo v preteklih šestdesetih letih 
narejenega veliko dobrega za vrsto generacij otrok s posebnimi potrebami. V razvoju, pri učenju in vključitvi v 
življenje smo pomagali velikemu številu mladih. In to je lep občutek. 
 
Vsem otrokom moramo omogočiti osamosvojitev in dosego samouresničitve, kar je dolžnost družbe in nas samih. 
Naše sporočilo ob šestdeseti obletnici zavoda se glasi: pustimo otrokom pravico biti drugačni, zagotovimo jim 
primerne pogoje in možnosti za razvoj ter jih sprejmimo medse. Takrat bomo lahko rekli, da je inkluzija uspela.  
 
Ravnatelj: Korado Lešnik, univ. prof. defektologije 
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Naša šola izvaja prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci, ki so vključeni vanj, 
imajo prilagojen predmetnik, ki vsebuje predmete iz obveznega programa ter dva specialno-pedagoška predmeta 
(socialno učenje od 1. do 6. razreda in računalniško opismenjevanje od 4. do 6. razreda). Šola učencem prilagodi 
metode in oblike dela ter jim omogoči različne dopolnilne in druge oblike individualnega/skupinskega dela ter 
pomoči. V razredu je manj otrok kot v rednih osnovnih šolah. Za vsakega učenca izdela tim strokovnih delavcev 
individualizirani program, kjer so cilji prilagojeni vsakemu učencu posebej, z namenom doseči čim višjo raven v 
posameznikovem razvoju. Pri tem upoštevamo razlike in posebnosti otrokovega delovanja, njegova prednostna 
področja, interese, načine doživljanja in čustvovanja. 
Poleg rednega dela programa imajo učenci na šoli možnost vključevanja v različne interesne dejavnosti (šport, 
pevski zbor, ples …), v številne projekte (Mi in vi skupaj, Ekošola, Popestrimo šolo, Terapija s pomočjo konja …) ter 
v razne likovne in druge natečaje. Za učence 8. in 9. razreda organiziramo tehniške dneve v obliki delovne prakse, 
ki jo opravljajo v različnih podjetjih. Po uspešno končanem osnovnošolskem izobraževanju lahko nadaljujejo učenci 
srednješolsko izobraževanje po programu nižjega poklicnega izobraževanja, nato pa se jih večina vključi v triletno 
poklicno šolo, kjer se usposobijo za svoj poklic. 
 
Sonja Tocko, prof. defektologije 
Verica Žvab, učit. razrednega pouka 
 

 
Šport je ena pomembnejših sestavin kakovostnega 
človekovega življenja. Naši učenci se ukvarjajo s športom pri 
mnogih dejavnostih, ki so organizirane v okviru Centra. 
Šport imajo tri ure tedensko, petkrat v letu imajo športni dan, 
vključeni so v interesne športne dejavnosti in športna 
tekmovanja. Organiziramo petdnevno zimsko šolo v naravi 
na Vojskem in dvajseturni tečaj plavanja.  
Vsi tekmujejo na šolskih tekmovanjih, najboljši na področnih 
in državnih tekmovanjih. V zadnjih letih so naši učenci 
dosegli najboljše rezultate v badmintonu, atletiki in igri med 
dvema ognjema. 
Vse športne dejavnosti so podrejene enemu samemu cilju: 
pripraviti mladostnika na zdrav in kakovosten način življenja 
ter ga odvrniti od kvarnih vplivov sodobnega časa. 
 
Olga Avbelj Stanišič, prof. športne vzgoje 
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V Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan delujejo tudi oddelki posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja za otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju, po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. Za vsakega otroka in mladostnika si prizadevamo zagotavljati čim bolj spodbudno okolje, v skladu z 
zmožnostmi posameznika. Nekateri učenci prehajajo med programi, odvisno od lastnih sposobnosti in potreb. 
Vedno znova vztrajno, z ljubeznijo usmerjamo in navajamo naše otroke in mladostnike na samostojno življenje. 
 
Poleg predpisanega učnega programa se naši učenci vključujejo tudi v ostale dejavnosti, kot so teden plavanja, 
delovna praksa v varstveno-delovnih centrih, šola v naravi, športni program Krpan in ne nazadnje sodelujejo v 
Specialni olimpiadi Slovenije. V okviru naše šole in drugih šol ter društev v okolici organiziramo različne projekte in 
delavnice oz. se teh udeležujemo (praznik kakijev in artičok, dan prostovoljstva, novoletna prireditev in srečanje s 
krajani, srečanja z osnovno šolo Šmarje pri Kopru …). Posebna pozornost je usmerjena v sodelovanje s starši: 
skupaj rešujemo težave in se radostimo ob prijetnih trenutkih, družimo se na različnih prireditvah, predavanjih, 
izletih …  
 
Danijela Stupan, prof. defektologije 

 
Motnje avtističnega spektra so razvojne motnje, ki trajajo vse življenje in so neozdravljive. Z zgodnjo intenzivno in 
ustrezno celostno terapevtsko obravnavo lahko pomembno izboljšamo otrokovo delovanje na govornem in 
socialnem področju ter njegovo vedênje. Obravnava in poučevanje otrok temelji na dobro sestavljenem IP-ju, ki je 
rezultat timskega dela vseh strokovnih delavcev ter staršev. 
 
Z učenci z MAS se poglobljeno srečujemo že nekaj let. Kljub enaki diagnozi so si otroci med seboj zelo različni. Za 
vse imamo dolgoročni cilj: pripraviti jih na samostojno življenje in delo. Obstaja kar nekaj terapij za premagovanje 
simptomov avtizma. Katera je tista prava za posameznega učenca? Nekaterim odgovarja metoda PECS ali ABA, 
drugim TEACCH, SONRISE, EARLY BIRD, terapija z glasbo, terapija z objemi, terapija DIR-Floortime, senzorno-
čutna terapija, govorno-jezikovna terapija … Iz izkušenj lahko trdimo, da je bila za vse učence uspešna hipoterapija, 
seveda pod strokovnim vodstvom. V njej so namreč sodelovali tudi starši. Kvalitetno sodelovanje staršev s šolo in 
učencem je za nas zmagovalna terapija. Kako uspešni smo pri svojem delu, nam vsako jutro povedo nasmejani 
obrazi otrok. 
 
Neva Schöner, prof. defektologije 
Verica Žvab Ratko, učit. razrednega pouka 
Irena Osko, prof. defektologije 
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Specialna olimpiada je svetovno gibanje, namenjeno osebam z motnjami v duševnem razvoju. Njeni cilji so 
zagotavljanje celoletne vadbe, organizacija tekmovanj, izobraževanje trenerjev in vključevanje prostovoljcev. 
Tekmovalci merijo svoje sposobnosti v individualnih ali moštvenih športih in obenem dejavno soustvarjajo kulturni 
program ter s tem spoznavajo zgodovinske znamenitosti mest, pokrajin in držav. 
 
Specialna olimpiada ne pozna poražencev, zato pridružitev temu gibanju pomeni vstop v svet zmagovalcev. Poteka 
pod sloganom »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj pogumno poizkusim«. Vizija specialne olimpiade 
je prizadevanje za preseganje stereotipov v družbi in sprejemanje specialnih olimpijcev prav z vidika drugačnosti, 
specialnosti – zaradi njihovega zagona in vztrajnosti, radosti, ki jo doživljajo na tekmovanju ter ponosa na svoje 
dosežke. Specialna olimpiada je svet vzajemnega spoštovanja in enakopravnosti vseh sodelujočih. 
 
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan v okviru Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI) 
sodeluje pri Specialni olimpiadi Slovenije (SOS) že od leta 1989. V Strunjanu smo organizirali: državne igre SOS 
(dvakrat), regijske igre SOS, lokalne igre v atletiki in košarki (od leta 1993 dalje). Za dobro organizacijo smo leta 
2006 prejeli tudi plaketo Specialne olimpiade Slovenije. Naši športniki tekmujejo na letnih in zimskih igrah, na 
mitingih in turnirjih, tako na lokalnem, regijskem kot državnem nivoju, na mednarodnih tekmovanjih, evropskih 
igrah… Največji dosežki tekmovalcev so mednarodnih razsežnosti, saj smo zelo uspešno nastopili v San Marinu, 
Grčiji, na Nizozemskem, Madžarskem, v Bosni in Hercegovini, na Poljskem. Večkrat so spremljevalci na različnih 
tekmovanjih po Sloveniji in v tujini starši, ki so tudi njihovi največji navijači in se veselijo vsakega uspeha. 
Srečanja so posebej prijetna prav zato, ker radi tekmujemo, se radi družimo in veselimo. Lepo je tekmovati, stati na 
stopničkah, prejeti medaljo ali priznanje, a še lepše je začutiti izziv in spoznavati nove prijatelje.  
 
Življenjske bitke ne 
pripadajo tistemu, 
ki je močnejši in hitrejši. 
Prej ali slej zmaga tisti, 
ki misli, da zmore.  

(Walter D. Wintel)        
     
Vodja primorsko-notranjske regije SOS: Milena Pinter, spec. pedagog 
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V Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan beležimo že več kot dvajsetletno delovanje mobilne službe 
strokovnih delavcev. Daljnega leta 1992 sta specialni pedagoginji začeli orati ledino z novimi oblikami dela pri 
obravnavi učencev z učnimi težavami v rednih osnovnih šolah. Ob plodnem sodelovanju z učitelji in svetovalnimi 
delavci ter starši otrok s težavami v učenju in razvoju, se je ta pomoč učencem pokazala kot koristna in učinkovita. 
Tedanji ravnatelj dr. Božidar Opara in psiholog iz koprskega svetovalnega centra, mag. Robert Trunkl, sta izdelala 
koncept mobilne specialnopedagoške službe. S šolskim letom 1994/95 je ministrstvo za šolstvo formalno podprlo 
širitev tovrstne terenske oblike dela v okviru centra. Po sprejetju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP), leta 2000, se je potreba po mobilnih specialnih pedagogih zelo povečala z izvajanjem dodatne strokovne 
pomoči.  
 
Tako se je v naslednjih desetih letih mobilna služba širila s strokovnim kadrom, ki vnaša svoje znanje in izkušnje v 
otrokovo šolsko in domače okolje. S svojim delom danes pokrivamo potrebe vrtcev, večine osnovnih in srednjih šol 
v slovenski Istri, po potrebah tudi na Krasu.  
 
Delovanje mobilnih strokovnih delavcev se je začelo večinoma z učenci na razredni stopnji osnovne šole. Kasneje 
se je razširilo na celostno obravnavo na vseh stopnjah osnovnega šolanja in tudi v srednjo šolo. V zadnjih letih, pod 
ravnateljevanjem Korada Lešnika, se je MSRPS razširila tudi v strokovni sestavi. Strokovni tim sestavljamo 
defektologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagoginji, psiholog in logopedinja.  
 
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami potrebujejo kombinacijo različnih metod dela in pristopov, da bi dosegli 
optimalne rezultate. Naše interdisciplinarno delo je usmerjeno k učinkovitejšemu iskanju strategij pomoči zanje. 
Zagovarjamo, da vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zahteva različne oblike in 
metode dela ter prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. 
 
Dandanes nadaljujemo svojo pot delitve strokovnega znanja, didaktičnega materiala in vrednot inkluzije otrok s 
specifičnimi učnimi težavami ter otrok s posebnimi potrebami. Globoko smo prepričani, da je tovrstno delo nekaj več 
kot zgolj učna pomoč. Poslužujemo se različnih pristopov učenja in otrokovemu celostnemu razvoju. To je resnično 
poslanstvo, kajti z otrokom in mladostnikom imamo zaupen odnos. Sproti ga vodimo, usmerjamo, spodbujamo in 
mu stojimo ob strani ob premagovanju primanjkljajev, ovir ali motenj ter odkrivanju in razvijanju lastnih prednostnih 
področij. To največkrat ne traja le eno leto, ampak več, pogosto tudi vse otroško in/ali mladostniško obdobje. 
Delo, ki ga opravljamo na osnovnih šolah, je v obliki individualne in skupinske pomoči (ISP), namenjene učencem s 
posebnimi potrebami, ki so izjemno nadarjeni, ali pa tistim učencem, ki imajo specifične učne težave in težje 
osvajajo snov.  
 
Dodatno strokovno pomoč (DSP) nudimo učencem, ki so bili po zakonu o usmerjanju dodeljeni v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, kot otrokom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, gibalno oviranim otrokom, dolgotrajno bolnim otrokom, otrokom z motnjo avtističnega spektra ter 
otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 
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Dodatno strokovno pomoč se danes izvaja v vrtcih ter na rednih 
osnovnih in srednjih šolah, v času programa oziroma pouka. Izvaja 
se v posebni skupini, glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj v oddelku, ali izven oddelka, lahko pa tudi 
individualno, v oddelku oz. izven tega. Naše delo poleg 
neposrednega dela z otroki vključuje tudi svetovalne storitve za 
ustvarjanje inkluzivnega okolja. Ključnega pomena je dobro 
sodelovanje s starši, učitelji in vzgojitelji, šolsko svetovalno službo ter 
zunanjimi inštitucijami.  
 
Država je v teh letih začela sistemsko urejati veliko odprtih vprašanj 
v povezavi s pomočjo osebam s posebnimi potrebami. Mobilni 
strokovni delavci ostajamo s svojim statusom terenskih delavcev v 
šolskem prostoru s še veliko nerešenimi vprašanji. Negotov položaj 
nam ne jemlje moči; svoje poslanstvo inkluzije širimo naprej in hkrati 
razvijamo strokovnost lastnega dela znotraj Centra za usposabljanje 
Elvire Vatovec Strunjan.  
 
Barbara Valič, univ. dipl. soc. ped.  

 
Podružnica Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan deluje v Divači že od leta 1975. Zakaj je nastala šola s 
prilagojenim programom prav v Divači? Takratno strokovno vodstvo Centra je prisluhnilo željam staršev, da bi se 
otroci izobraževali bližje domu. Do tedaj so jih namreč morali voziti v Strunjan, zato so ti prihajali domov le redko. 
Začeli so se odtujevati od družine, staršev in sorojencev, po končanem izobraževanju pa so se vrnili v svoj domači 
kraj in se morali vnovič prilagajati okolju. 
 
Ne glede na to, da je bilo vzpostavljeno delovanje podružnice v Divači, so nekateri otroci ostajali med tednom v 
domski oskrbi, vendar je bil stik s starši in domom vseeno pogostejši, kot bi bil, če bi se otroci šolali v Strunjanu. 
Šola je bila takrat opremljena za uspešno usposabljanje učencev, vendar se je v vseh letih svojega obstoja 
»postarala« in morali smo poiskati novo lokacijo. Leta 2010 je začela delovati v lepih in svetlih prostorih, le streljaj 
od nekdanjega objekta.  
 
Zavetje nudimo otrokom iz kar štirih občin. Vsakodnevno prihajajo v posebni program vzgoje in izobraževanja otroci 
iz Ilirske Bistrice, Sežane, Hrpelj oz. Kozine in iz Divače. V divaški podružnici se je povečalo število otrok s 
spektroavtistično motnjo. Ponosni smo, da se v kraju povezujemo z drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. 
Čeprav imamo trenutno malo učencev, jim želimo nuditi vse, kar jim pripada. Naša najnovejša pridobitev je 
senzomotorna soba, ki smo jo začeli uporabljati pred kratkim.  
 
Erika Trobec, prof. geo. in univ. dipl. rusistka 
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V Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, 
enoti Divača, smo uredili senzomotorno sobo za 
učence s posebnimi potrebami. Urejanje sobe za 
umirjanje, kot ji radi rečemo, je potekalo celo šolsko 
leto. Pridobiti smo morali finančna sredstva. Odločili 
smo se, da bomo kar sami začeli z akcijo. Razširili smo 
vest, da zbiramo star papir in zamaške ter pripravili 
dobrodelna koncerta. Prvega s pomočjo Pihalnega 
orkestra Divača, drugega s pomočjo občine Hrpelje-
Kozina. 
 
Za pomoč smo se obrnili na vse tri občine, iz katerih 
prihajajo naši učenci. Finančno so nam pomagale 
občina Ilirska Bistrica, občina Hrpelje-Kozina in občina 
Divača ter njena pobratena občina Podčetrtek. Tudi 
veliko posameznikov in podjetnikov je začutilo našo 
nemoč in nam priskočilo na pomoč. Vsak, še tako 
majhen prispevek, je bil dobrodošel. 
 
Veseli smo bili, da smo lahko 6. februarja odprli vrata 
za obiskovalce in jim pokazali novo pridobitev. V sobici 
je bila gneča, veliko obiskovalcev si jo je ta dan želelo 
ogledati, predvsem pa jo preizkusiti. Naši učenci so jim 
jo radi odstopili – vendar samo za ta dan, saj se v njej 
zelo radi zadržujejo in nam pride še kako prav. 
 
Nataša Hreščak, prof. defektologije

 
 
V začetku leta 2009 smo v Centru, v okviru 
medicinske obravnave šolskih otrok, pričeli redno 
izvajati fizioterapijo. Večina te populacije ima slabo, 
nepravilno telesno držo, slabšo splošno kondicijo in 
mišično moč, težave s koordinacijo in ravnotežjem, 
neprimerno razporejenim mišičnim tonusom ter 
nekatera specifična obolenja z nevrološkim 
izpadom. Le malo učencev je vključenih v 
kontinuirano obliko zdravstvene rehabilitacije, zato 
je bila potreba po uvedbi šolske fizioterapevtske 
ambulante še kako upravičena. 
 
Fizioterapevtska obravnava je usmerjena v učenje 
oz. doseganje boljše kakovosti gibanja, prenosu 
tega v vsakdanje življenje in s tem večje gibalne 
samostojnosti otroka. Nepogrešljivo je sodelovanje 
s starši, s strokovnimi delavci šole in z zdravstvenim 
osebjem tudi izven našega Centra. 
 
Suzana Zamuda, višja fizioterapevtka 
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Delo zdravstvene službe temelji na posameznikovih 
potrebah. Razdelimo ga lahko na preventivno in kurativno 
zdravstveno varstvo.  
 
Preventivni del obsega zdravstveno vzgojo, z namenom 
izgraditi zdravstveno ozaveščenost učencev in spremljati 
spremembe na tem področju. V preventivni del so všteti 
tudi sistematski pregledi spec. pediatrije, vključno s 
potrebnimi cepljenji po programu Zavoda za zdravstveno 
in socialno varstvo, ne nazadnje pa še sistematski pregled 
spec. stomatologije, vključno s preventivnim programom 
in celoletnim nadzorom izvajanja programa. 
 
Kurativni del zdravstvenega varstva obsega izvajanje 
rednega zdravljenja po naročilu zdravnikov specialistov. 
Ta paleta storitev je zelo raznolika in povezana s 
potrebami učenca. Vključuje vse od redne 
medikamentozne terapije do različnih malih zdravstvenih 
posegov, potrebnih za ohranjanje dobrega zdravstvenega 
stanja učenca. Akutne zdravstvene težave rešujemo po 
potrebi in v povezavi s starši. 
 
Pri realizaciji in dobri organizaciji zdravstvene službe so 
nam v pomoč strokovni sodelavci zdravstvene stroke. 
Glede na potrebe prihajajo v našo ustanovo specialisti 
pediatrije, specialisti stomatologije in specialisti 
pedopsihiatrije. 
 
Tudi starši veliko pripomorejo k našemu delovanju, saj 
nam posredujejo potrebne informacije o zdravstvenem 
stanju svojih otrok. V času šolanja učencev zbiramo 
njihovo zdravstveno dokumentacijo in jo hranimo za 
morebitno poklicno usposabljanje. 
 
V zadnjem desetletju smo zaradi denacionalizacije uredili 
nove prostore za ambulanto in zobozdravstveno 
ambulanto ter uredili prostor za fizioterapijo, kar je velika 
pridobitev za področje zdravstvene dejavnosti Centra. 
 
Mirjana Bujak, medicinska sestra 
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Učencem želimo ponuditi različne možnosti za učenje, delo in 
igro. Stremimo k prebujanju in razvijanju njihovih maksimalnih 
sposobnosti. Poleg rednega vzgojno-izobraževalnega dela 
organiziramo tudi obšolske dejavnosti: npr. šolo v naravi, 
športna in druga tekmovanja, ekskurzije, izlete, specialistične 
zdravniške preglede … Za prevoze manjših skupin otrok smo 
uporabljali že dotrajani šolski kombi, ki ni bil primeren za daljše 
vožnje, predvsem pa ni več ustrezal zakonskim predpisom.  
 
Ob koncu šolskega leta 2011/12 smo se lotili zbiranja finančnih 
sredstev za nakup novega vozila. Lastna sredstva nam niso 
omogočala tako velikega nakupa, zato smo se obrnili na veliko 
podjetij in posameznikov, ki so nam pomagali z donacijami. V 
akciji zbiranja sredstev so sodelovali tudi učenci Centra, njihovi 
starši, zaposleni, nekatere osnovne šole, policijske postaje in 
posamezniki, ki so nam pomagali z zbiranjem zamaškov in 
časopisnega papirja ter s prostovoljnimi prispevki. Sredstva smo 
pridobivali tudi s pomočjo prodaje otroške knjige. Aprila 2013 
smo dosegli zastavljeni cilj. Na sklepni dogodek smo povabili 
vse donatorje in se jim uradno zahvalili. Pri tem so nas podprli 
tudi lokalni mediji.  
 
Vodji projekta: Nataša Brljavac, prof. defektologije  

Karmen Sušec, prof. defektologije 
 

 
V zadnjih letih v naš Center prihajajo tudi 
gibalno ovirani učenci. Nekaj takih je na 
invalidskih vozičkih. Za njihovo kvalitetnejše 
gibanje smo uredili klančine, vendar s tem 
ni bil omogočen notranji dostop do vseh 
prostorov, zato je invalidska dvižna ploščad 
pomembna pridobitev. 
 
Za pomoč pri nabavi invalidske dvižne 
ploščadi smo, poleg različnih podjetij in 
posameznikov, zaprosili tudi našo 
ustanoviteljico, občino Piran, ki je v ta 
namen že načrtovala finančna sredstva. 
Tako bo prva invalidska dvižna ploščad v 
uporabi že v tem šolskem letu. 
 
Za nemoteno delovanje potrebujemo dve, 
vendar smo odvisni od višine donatorskih 
sredstev, za katera se še dogovarjamo. 
 
Orlanda Norčič, socialna delavka 
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Strokovni delavci pogosto poudarjamo, kako pomembno je, da pri našem delu z otrokom sodelujejo tudi starši. 
Vendar je včasih težko vključiti starše otrok s posebnimi potrebami v medsebojno sodelovanje, saj ti živijo pod 
izrednimi fizičnimi, psihičnimi in socialnimi obremenitvami.  
 
V želji po boljši interakciji s starši smo v CUEV Strunjan v šolskem letu 2005/2006 začeli z načrtnim izvajanjem 
različnih obšolskih dejavnosti, od leta 2007 dalje pa izvajamo različne neformalne oblike dela s starši v projektu »Mi 
in vi skupaj« v sklopu inovacijskih projektov pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.  
 
Predstavitev sodelovanja s starši 
Na šoli organiziramo in izvajamo dejavnosti, ki so namenjene tako staršem kot tudi otrokom oz. vsej družini. 
Projektno skupino sestavljamo defektologi, medicinska sestra in fizioterapevtka. V začetku šolskega leta izdelamo 
zgibanko za starše, v kateri predstavimo celoletni program, ki je razdeljen na mesečne dejavnosti, kot so: strokovna 
predavanja za starše, ustvarjalne delavnice, izleti, pohodi in tekaške prireditve. 
 
Predstavitev neformalnih srečanj 
Pohodi so prilagojeni sposobnostim in telesni pripravljenosti otrok ter staršev. Niso prezahtevni ali predolgi, 
obogateni so z zanimivimi vsebinami (prihod dedka Mraza, novoletno drevesce z darili, jahanje konj, razvedrilne 
igre, petje ob spremljavi kitare, izpolnjevanje planinskih knjižic »Mladi planinec«), kar je za udeležence še dodatna 
vzpodbuda. Večino pohodov organiziramo v bližini domačega kraja, nekaj pa tudi dlje, kot npr. pohod na Veliko 
planino, Mašun, Sviščake, po zelenem Krasu, dolini Tamar, pohod v neznano. Vsakoletno se udeležujemo tudi 
pohodov z baklami v jesenskem in prednovoletnem času. V aktivnost je vključena vsa družina, tudi sorojenci. Ta 
športna dejavnost vsem omogoča veliko gibanja, medsebojno komunikacijo, sproščeno vzdušje, navezovanje in 
poglabljanje medsebojnih odnosov med otroki in starši ter strokovnimi delavci. 
 
V športne dejavnosti smo vključili tudi tek kot naravno obliko gibanja. S starši in otroki se udeležujemo množičnih 
tekaških prireditev, kot so: Martinov tek v Izoli, dogodek Povežimo soline in druge tekaške prireditve v okviru akcije 
Slovenija teče za zdravje. Pri izvedbi organiziranega množičnega teka so za naše mlade tekače in njihove starše 
omogočene določene prilagoditve, kot npr.: krajša proga, pomoč pri teku in drugo. Poleg tega, da tek omogoča 
razvoj in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti: hitrosti, moči, vztrajnosti, gibljivosti, koordinacije, pa množični tek 
omogoča tudi integracijo otrok s posebnimi potrebami v širšo družbo. Otroci so veseli, ko dobijo štartno številko in 
tečejo z roko v roki s starši, brati, sestrami, babicami, dedki in prijatelji. Srečni so, ko premagajo določeno razdaljo 
in dosežejo cilj. Za svoj trud prejmejo vsi udeleženci skupinski pokal, tekaške majice in bučen aplavz. 
 
Za starše letno organiziramo do tri strokovna predavanja.  Pri izboru tematike skušamo čim bolj upoštevati želje 
staršev. Posebej jih zanimajo vsebine, ki se tičejo navajanja otrok na samostojnost in možnosti za nadaljnje 
izobraževanje ter poklicno pot otrok. Predavanja izvajajo večinoma priznani zunanji strokovnjaki. 
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V šolskem letu organiziramo tri ustvarjalne delavnice za starše in otroke: božično, pustno ter velikonočno. 
Razdeljene so glede na zanimanja in želje udeležencev. Ti pod vodstvom mentorjev lahko oblikujejo različne 
izdelke, okraske, s katerimi obogatijo šolo oz. jih odnesejo domov, lahko izdelujejo cvetlične aranžmaje ali v kuhinji 
pečejo slastno pecivo, s katerim se posladkamo ob zaključku dogodkov. Včasih izvedemo posebne delavnice, ki jih 
vodijo zunanji strokovnjaki, nemalokrat pa starši sami prevzamejo vodenje posamezne aktivnosti (cvetlične, 
kuharske oz. slaščičarske delavnice v božičnem in velikonočnem času). 

Enkrat letno organiziramo izlet za starše in otroke v zabaviščni park Gardaland. Udeležba je zelo množična. 
Večkrat smo se odpravili z vlakom v praznično prednovoletno Ljubljano, pa tudi v Trst oz. Gorico. Ogledali smo si 
Devin, Bled in se podali v sotesko Vintgar ter po dolini reke Završnice, dolini Trente, na Vršič, v Kranjsko Goro in 
Planico, kjer smo uživali na snegu tako otroci kot odrasli. pa na Plitvička jezera in še v številne kraje po Sloveniji. 
Na izletih smo se vedno imeli zelo lepo, uživali smo v skupnem druženju. 

Starši so povedali, da jim je všeč: 
· druženje z drugimi otroki in starši, 
· dobra organizacija, vodenje in izvedba aktivnosti, 
· ustrezna zahtevnost športnih dejavnosti, 
· dobro otrokovo počutje v vaši družbi, 
· sproščenost, 
· srečni in veseli otroci, 
· zdravo preživljanje prostega časa. 
 
Česa si še želijo starši: 
· še več dejavnosti, 
· srečanj z znanimi športniki, 
· več izletov v zanimive kraje, 
· večdnevnih pohodov in poletnega tabora, 
· obisk gledališča. 

 

Otroci so povedali, da jim je všeč: 
· biti veliko v naravi, 
· tekmovati, teči, hoditi, 
· družiti se s starši in prijatelji, 
· pogovarjati se, plesati, peti, se igrati, 
· spoznavati nove kraje. 

 
 
 
Česa si otroci še želijo: 
· tekmovati s starši in učitelji, 
· organizirati šolske plese, 
· še več izletov in pohodov, 
· večdnevnega tabora, 
· plavanja s starši. 

Izkušnje, ki smo jih s skupnimi srečanji pridobili do sedaj, so zelo pozitivne. Starši so med seboj navezali pristne 
odnose in nekateri postali tudi pravi prijatelji. Z gotovostjo lahko trdim, da smo vsi pridobili veliko dobrega, tako 
otroci kot starši in strokovni delavci. Koristno in zdravo smo preživeli del prostega časa, se drug drugemu bolj odprli 
in pri vsem uživali ter se zabavali.  
 
Olga Stele, pom. ravnatelja 
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V našem Centru poteka terapija s pomočjo konja že štiri leta. Z izvajanjem smo začeli preko projekta Aktivnosti z 
živalmi, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter skupnostjo organizacij za usposabljanje. Projekt je bil 
skoraj v celoti financiran iz evropskih sredstev. V terapijo smo vključili učence Centra in učence Osnovne šole 
Srečka Kosovela iz Sežane. V program terapije s pomočjo konja je trenutno vključenih 18 učencev. Sredstva za 
izvajanje terapije prispevajo obalno-kraške občine, nekaj stroškov pa pokrijemo z donacijami. Terapija s pomočjo 
konja poteka v Divači. Za njeno izvajanje skrbijo dr. Sara Bertok, ki ima za to vsa pridobljena znanja, Ana Kjuder, 
specialna pedagoginja, ki vodi konja, Nataša Brljavac, prof. defektologije, Nataša Hreščak, prof. defektologije in 
Orlanda Norčič, socialna delavka. 
 
Naš namen je približati konje učencem, jim omogočiti stik z njimi in izkoristiti vsestranski terapevtski učinek, ki ga 
nudi ta žival. Krepitev samozavesti, samozaupanja in samopodobe, navajanje na sodelovanje, primerno 
komunikacijo, upoštevanje navodil, vzpostavljanje primernih odnosov, zavedanje in sprejemanje lastnega telesa, 
izražanje čustev, občutkov, želja so učinki, ki jih želimo omogočiti učencem. Poleg terapije so pomembna tudi 
srečanja s starši. Ti namreč velikokrat želijo neformalno obliko pogovora, ki je v situaciji, ko je otrok na konju, 
mogoča. 
 
Pri procesu terapije s pomočjo konja je pomemben tudi element integracije, stiki učencev našega Centra z učenci 
Osnovne šole Srečka Kosovela iz Sežane ter njihovimi starši. Tako si lahko izmenjujejo dragocene izkušnje. In ne 
nazadnje je pomembno tudi to, da se tako otroci kot starši naučijo sprejemati drugačnost. 
 
Z izvajanjem terapije bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih. 
 
Orlanda Norčič, socialna delavka 
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Že vrsto let (natančneje od leta 2003) sodelujemo na 
vseslovenski prireditvi »Teden vseživljenjskega učenja«, 
ki pod sloganom »Slovenija, učeča se dežela« opozarja 
na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in 
za vse vloge, ki jih posameznik prevzema v svojem 
življenju. 
 
V ta namen v maju organiziramo dan, ki je nekoliko 
drugačen od siceršnjih šolskih dni. Medse povabimo 
goste, učence in učitelje iz obalnih osnovnih šol in 
drugih institucij ter krajane. Skupaj se udeležujemo 
raznolikih aktivnosti, ki jih vodijo in izvajajo naši učitelji in 
zunanji mentorji, ki se radi odzovejo vabilu. 
 
Vsebine določamo glede na temo »evropskega leta«, 
upoštevamo pa tudi interese učencev. Ponuditi želimo 
vsebine, ki so aktualne, zanimive in s katerimi se naši 
učenci nimajo priložnosti srečevati prav pogosto. Učenci 
so se do sedaj udeleževali različnih ustvarjalnih delavnic 
in spoznavali latinskoameriške ter druge plese, 
taborniške veščine, zdravo prehrano in kuharske tečaje, 
judo, piranske slikarje, risanje mandal, izdelovanje 
bivaka, športne veščine, dvoriščne igre nekoč in danes, 
kulturno dediščino, glasbo in instrumente; seznanili so 
se s potovanji, poklici, različnimi narodnostmi, 
recikliranjem in zdravim okoljem, zgodovino, zastavami, 
kvizi, lutkami, knjigami, ročnimi deli, vrtnarjenjem in še bi 
lahko naštevali. 
 
Pestro dogajanje, intenzivno druženje, zabavno učenje. 
Izmenjava izkušenj, sodelovanje med vrstniki in 
komunikacija pripomorejo k ozaveščenosti, spoznavanju 
ter sprejemanju drugačnosti in k strpnosti. To je dan, ki v 
naš Center prinese veselo, sproščeno vzdušje, na 
obraze učencev ter učiteljev zariše zadovoljstvo in 
smeh. 
 
Neva Schӧner, prof. defektologije 
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Ekošola je mednarodno uveljavljeni program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju ter 
večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroci, učenci in dijaki: skozi njihov vzgojni in izobraževalni 
program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto se najuspešnejšim šolam podeli 
mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za 
okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Glavni 
cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika na način, da skrb za okolje in naravo postane del 
življenja. Drugi cilji Ekošole so: 

· uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 
· spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 
· učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), 
· povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi vprašanji, 
· razvijati pozitivne medsebojne odnose, 
· sodelovati pri preprečevanju in odpravljanju revščine, 
· vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 
· povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše. 

 
V projekt Ekošola smo se vključili že v šolskem letu 2012/2103, uspešno opravili naloge in si pridobili zeleno 
zastavo. Na šoli deluje tudi Ekokrožek, kjer se poleg zastavljenih dejavnosti (zbiranje starega papirja, zamaškov, 
odpadnih tonerjev, kartuš, baterij, aktivnosti Šolska vrtilnica, Vodni agent) udeležujemo tudi različnih natečajev, 
razpisov in aktivnosti, ki jih objavlja Ekošola. Pri krožku se učenci seznanijo z ločevanjem odpadkov, varčevanjem z 
energijo, izdelujejo izdelke iz odpadnih in naravnih materialov. Ekošola ni le vrsta projekta, temveč tudi način 
življenja. Naša želja je vzgojiti učence v odgovorne posameznike. Sprememba je edina konstanta v življenju in tega 
se zaposleni zavedamo; ob načrtovanju dejavnosti Ekošole se učimo tudi sami.  
 
»Le notranje bogat, kulturen in plemenito samozavesten človek spoštuje vsa živa bitja. In takega človeka pomaga 
graditi Ekošola.« 
 
Renata Štefančič, prof. razrednega pouka 
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Na Češkem rojeni filozof Johan Amos Comenius je v 17. stoletju snoval sodobno izobraževanje, prepričan, da gre 
za odprto dejavnost, namenjeno vsem. Prav po njem imenujemo enega izmed sektorskih podprogramov Programa 
vseživljenjskega učenja, to je program COMENIUS, ki podpira različne dejavnosti: sodelovanje v projektih različnih 
vrst,  mobilnost učencev ter učiteljev s področja vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih, poklicnih in srednjih 
šolah. 
 
Na Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan smo se udeležili tovrstnega mednarodnega projekta »Poglej 
me! Tukaj sem. Naravna in kulturna dediščina našega kraja« že leta 2003.  Sodelovali smo s partnerskimi šolami iz 
Nemčije, Belgije, Finske in Islandije. Naslednji projekt »I sapori del sapere – Theflavoursofknowledge – Okusi 
spoznavanja« je vključeval partnerske šole iz krajev Ryukan (Norveška), Martonvasar (Madžarska), Draxeni 
(Romunija), Strunjan (Slovenija) in Corigliano d´Otranto (Italija). Italijanska institucija je obenem koordinirala 
omenjeni projekt. Med sodelujočimi je bil naš Center edini, ki se ukvarja izključno z osebami s posebnimi potrebami. 
 
S sodelovanjem pri projektu COMENIUS smo želeli širiti evropsko dimenzijo pri nas. Razmišljanje o kulturni 
raznolikosti vodi k boljšemu razumevanju lastne kulture in njenih okvirov, kar vodi k prijaznejši komunikaciji z 
udeleženci izobraževanja. Tak dialog zagotovo prispeva k strpnosti in sodelovanju. 
 
Projekt je bil usmerjen v dobro in kvalitetno prehranjevanje ter ustrezno in zadostno gibanje, kar je osnova za 
zdravo vzgojo in življenje. Med srečanji smo imeli priložnost za skupno delo ter sodelovanje s partnerskimi šolami. 
Vse našteto omogoča odprtost, ustrezen dialog, vzajemno primerjanje in medsebojno razumevanje.  
 
Pomemben del partnerstev je bila mobilnost, torej dobre priložnosti za srečanja in skupno delo v drugih evropskih 
krajih. Na ta način smo spoznavali podobnosti in razlike med udeleženci in kulturami. Oktobra 2006 smo v našem 
Centru gostovali predstavnike omenjenih partnerskih šol. Aprila 2007 smo šli na obisk v Italijo, v mesto Corigliano 
d´Otranto, aprila 2008 pa smo odpotovali na Madžarsko, v mesto Martonvasar, ki se nahaja 30 km jugozahodno od 
Budimpešte. Skupaj z njihovimi učenci smo okusili nekaj značilnih krajevnih jedi, se udeležili pouka in se pridružili 
gostiteljem pri raznih družabnih igrah z žogo. Srečanje v Romuniji je potekalo maja 2008. Dogovarjali in načrtovali 
smo zaposlitve in dejavnosti, ki smo jih uresničevali leto kasneje v vseh partnerskih šolah. Maja 2009 smo 
odpotovali še na Norveško. V to severno deželo je šla z nami tudi učenka posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja. Vse partnerske šole smo se še zadnjič srečale in si izmenjevale pridobljene izkušnje. Projekt »Okusi 
spoznavanja« je temeljil na skrbi za zdravje in telesno dejavnost.  
 
S svojim delom smo želeli opozarjati na dejstvo, da socialne, tehnološke in kulturne spremembe vplivajo na način 
prehranjevanja in gibanje. Oglaševanje lahko slabo učinkuje na kulturo hranjenja. Motnje v prehranjevanju postajajo 
vse resnejša težava. Telesna aktivnost je pomembna in mora postati del vsakodnevne vzgoje, tako doma kot v šoli. 
Prehranjevanje in gibanje nista le fiziološki potrebi, pač pa tudi način, preko katerega pride posameznik v stik z 
ljudmi in okoljem, v katerem živi, kar prispeva h kakovosti življenja. 
 
Renata Vuk, prof. defektologije 
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V šolskem letu 2007/08 smo v okviru domske vzgoje izvajali aktivnosti s 
psom. Prostovoljca David in Tina Lekan ter psihologinja Ana Bernetič so 
vsako sredo izvajali učne ure z naslovom »Brez strahu pred psom«. Tako 
smo se na otrokom primeren način spoznali s psičko Mišo, ki je s svojo 
radoživostjo ter prijaznostjo osvojila srca vseh udeležencev. Učenci so se 
dejavnosti zelo veselili in pridno upoštevali navodila prostovoljcev. V okviru 
projekta smo obiskali tudi pasje zavetišče in pasji poligon.  
 
Samira Šabić Pečar, prof. defektologije 

Na CUEV si želimo obogatiti program v popoldanskem času ter šolskih počitnicah in ponuditi učencem kvalitetno 
preživljanje popoldnevov, zato smo se odločili vključiti v projekt Popestrimo šolo. V sodelovanju z OŠ Cirila 
Kosmača Piran že drugo leto zapored sodelujemo v projektu, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
 
Učenci so prijavljeni v eno ali več ponujenih dejavnosti. Njihova udeležba v izbranih dejavnostih je prostovoljna in 
brezplačna. Teme delavnice se menjajo na tromesečje, zajemajo pa tematiko iz naravoslovja, kulture, ustvarjalnosti, 
kulinarike … Aktivnosti potekajo po pouku, ob sobotah in med počitnicami. V okviru projekta je v času počitnic 
organizirano tudi počitniško varstvo. 
 
Naša želja je vključiti v dejavnosti čim več učencev in jim tako omogočiti aktivno preživljanje prostega časa.  
 
Renata Štefančič, učit. razrednega pouka 
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UNESCO je ena od 15 specializiranih agencij Organizacije združenih narodov. Namen njenega delovanja je 
prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnem dialogu preko sodelovanja v vzgoji in 
izobraževanju ter kulturi. Svoj sedež ima v Parizu. Slovensko UNESCO ASP mrežo sestavlja 84 vzgojno-
izobraževalnih zavodov, med katerimi je tudi naš Center.  
 
Splošni cilji mreže UNESCO ASP: 

· Učiti se, da bi znali! 
· Učiti se delati! 
· Naučiti se živeti skupaj! 
· Učiti se biti! 

 
Teme, ki jih bomo razvijali: 

· Mir in človekove pravice 
· Demokracija in enakopravnost spolov 
· Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju 
· Izobraževanje za trajnostni razvoj 
· Globalno učenje in varovanje okolja 
· Medkulturno učenje 
· Spodbujanje kreativnosti in kulturna dediščina 

 
Koordinatorji: Uroš Klobas, Bojana Bornekar in Olga Stele 

Na šoli smo se v letu 2013 vključili v slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. Prostovoljci se po predstavitvi dela 
in organizacije, po usposabljanju ter s podpisom izjave obvežejo, da bodo delovali v skladu z Zakonom o 
prostovoljstvu, Etičnim kodeksom ter Pravilnikom prostovoljstva. Na Centru za usposabljanje Elvire Vatovec 
Strunjan lahko opravljajo naslednja dela: druženje z otroki, sprehajanje v okolici šole, igranje družabnih iger, urejanje 
okolice šole, vodenje raznih delavnic, kot so ustvarjalne in socialne igre, glasbene ter likovne dejavnosti, 
organizacija raznih dogodkov, borza znanja. 
  
Od leta 2013 je več prostovoljcev izvajalo raznovrstne delavnice (joga smeha, delavnice v naravi, sprostitvene 
dejavnosti, ustvarjalne delavnice z umetnikoma). Na šoli redno deluje šest aktivnih prostovoljcev, ki nudijo pomoč na 
različnih področjih v oddelkih Posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter nižjih razredih OŠ s PP. Na CUEV je 
potekalo tudi korporativno prostovoljstvo, ki si ga želimo v prihodnje še več. In kot pravi star pregovor: »Več daš, več 
imaš!« 
 
Mentorici: Renata Štefančič in Fatima Peček 
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Center je že od začetka delovanja dobro vključen v dogajanje v Strunjanu in v širšem lokalnem okolju. Sodelujemo s 
krajevno skupnostjo, turističnim društvom Solinar, aktivom strunjanskih žena, s Termami Krka, Podružnično šolo 
Strunjan (Osnovna šola Lucija) in z vrtcem s slovenskim ter italijanskim učnim jezikom. 
 
Zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi osnovnimi šolami in ustanovami, kot so: Osnovna šola Lucija, Osnovna šola 
Sečovlje, Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Osnovna šola Šmarje, Osnovna šola Koper idr. osnovnimi šolami, 
vrtci ter z Varstveno delovnim centrom Koper: enotami Portorož, Izola, Koper, Markovec. Sodelujemo tudi s 
Centrom za korekcijo sluha in govora Portorož, z različnimi srednjimi šolami, pedagoško fakulteto in drugimi 
fakultetami Univerze na Primorskem, z Zavodom RS za šolstvo. V okviru skrbi za učence smo povezani tudi z 
zdravstvenim domom v Luciji oz. Piranu, s Centrom za socialno delo Piran, Izola in Koper ter s Svetovalnim centrom 
za otroke, mladostnike in starše Koper. Prav tako pogosto sodelujemo s številnimi društvi, kot so Športno društvo 
Piran, ŠKID, društvo Sožitje, društvo Sonček, z Združenjem borcev za vrednote NOB občine Piran, s policijskimi 
postajami v Kopru, Piranu, Luciji, z Gasilsko brigado Koper in njihovo enoto v Luciji ter številnimi kulturnimi 
ustanovami, kot je Avditorij Portorož, Gledališče Tartini, Kulturni dom Izola, Gledališče Koper, Mestna knjižnica Izola 
in Osrednja knjižnica Piran, kjer nam v okviru projekta »Rastem s knjigo« pripravijo pester in zanimiv program. 
Seveda dobro sodelujemo z občino Piran, našo ustanoviteljico, z županom in drugimi predstavniki občine, pa tudi z 
ostalimi občinami, od koder prihajajo naši učenci. 
 
Zelo aktivni smo pri sodelovanju s Krajevno skupnostjo Strunjan. Že od leta 1999 vsakoletno organiziramo 
prednovoletno srečanje s krajani, kjer naši učenci ob prizadevanju svojih mentorjev predstavijo pester program s 
petjem, plesom, dramskimi prizori in športnimi veščinami. Z likovnimi in drugimi izdelki popestrimo dogajanje na 
vsakoletnemu Prazniku kakijev v novembru, v maju pa pripravimo razstavo na Prazniku artičok.  
 
Oktobra počastimo občinski praznik z izvedbo likovnega ex-tempora, kjer naši učenci ustvarjajo skupaj z učenci 
Podružnične šole Strunjan. Likovna dela razstavijo v Avditoriju Portorož. Dvakrat letno, in sicer ob 1. novembru in v 
marcu, ko se spominjamo poboja strunjanskih otrok, sodelujemo v kulturnem programu na komemoraciji pri 
spomeniku v Strunjanu. 
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V Termah Krka nam vodstvo omogoča izvajanje plavalnih tečajev in posameznih ur plavanja, prav tako so učenci 
tretje triade v prejšnjih letih v Termah Krka opravljali dvotedensko delovno prakso. Večkrat smo v njihovih prostorih 
pripravili tematske razstave. 
 
Med šolskim letom povabimo v naš Center na kulturne dneve, vseživljenjske delavnice, dneve odprtih vrat in 
številne druge dejavnosti mnoge osnovne šole, vrtce iz občine Piran, Izola in Koper. Obenem se tudi sami z 
veseljem odzovemo na številna povabila drugih šol, vrtcev oz. ustanov. Kot partnerska šola že drugo leto 
sodelujemo z Osnovno šolo Cirila Kosmača Piran v projektu »Popestrimo šolo«. Že tradicionalno organiziramo 
srečanja pred zaključkom šolskega leta z Osnovno šolo Šmarje, kjer plešemo, se igramo, plavamo v Strunjanu oz. 
se družimo v Šmarjah. 
 
V tem šolskem letu smo sodelovali v projektu Rosee, namenjenem varnosti otrok v cestnem prometu, ki je bil 
organiziran v sodelovanju AMZS, Avto-moto društvom Pinka Tomažiča Piran in Osnovno šolo Sečovlje. Naši učenci 
so ustvarjali tudi s priznanimi umetniki in drugimi otroki ter mladostniki s posebnimi potrebami v Mestni galeriji Piran 
in v Galeriji Hermana Pečariča, v likovnih delavnicah Artdown up v organizaciji Centra za korekcijo sluha in govora 
Portorož, udeležili so se mednarodne likovne razstave »Mlada umetnost« v tunelu Parenzana – Valeta: v izvedbi 
umetnika RepyRepija ter sodelovali z drugimi kulturnimi delavci. Obiskali so nas policisti s policijske postaje Koper s 
službenimi psi, društvo Burja z reševalnimi psi, gasilci iz enote Lucija ter učenci iz Osnovne šole Koper, ki so nam 
pripravili bogat kulturni program. Udeležili smo se joge smeha v izvedbi društva Energetska Matrica, v prostorih 
društva Sonček in številnih drugih dogodkov. Prav tako k nam prihajajo različni prostovoljci, ki so se v letošnjem 
šolskem letu vključili v naše vzgojno-izobraževalno delo. 
 
Dogajanje v našem okolju nedvomno bogati življenje naših učencev in vseh zaposlenih v Centru. Verjamemo, da s 
svojimi dejavnostmi popestrimo dogajanje v našem kraju in širše. Želimo si, da bi se tudi v prihodnosti tako uspešno 
vključevali v okoljsko dogajanje in da bi nas naša lokalna skupnost še naprej tako prijazno sprejemala medse. 
 
Olga Stele, pomočnica ravnatelja 
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Alenka je rojena leta 1987 in živi v petčlanski družini (mama, oče, starejši brat 
ter mlajša sestra). Rodila se je z Downovim sindromom. Otroci s tem 
sindromom sodijo v skupino otrok z motnjo v duševnem razvoju. Na pogled so 
si podobni, vendar med njimi obstajajo velike razlike, zato jih je treba 
obravnavati individualno. Alenkina starša sta se odločila, da jo bosta vključila v 
šolo, in sicer v oddelčne programe vzgoje in izobraževanja (danes posebni 
program vzgoje in izobraževanja) v Centru za usposabljanje Elvire Vatovec 
Strunjan. Tovrstno šolanje sta izbrala za svojega otroka zato, ker sta menila, 
da so v Centru za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju usposobljeni 
ljudje in da bo individualna obravnava prinesla veliko pozitivnega v otrokovem 
razvoju.  

 

 
Alenkina zgodba o šolanju v Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan se je pričela leta 1994, ko je bila stara 
sedem let. Šolala se je v oddelkih vzgoje in izobraževanja, danes tako imenovanih posebnih programih vzgoje in 
izobraževanja. Prva štiri leta je obiskovala OVI I, kjer je razvijala predvsem svojo samostojnost, govorne 
sposobnosti in je pridobivala nove socialne osnove. Šolanje je nadaljevala na drugi stopnji OVI II, ki je zanjo trajalo 
ravno tako štiri leta. Še naprej je razvijala svojo samostojnost in sporazumevanje, predvsem pa je spoznavala 
okolico. Prestopila je tudi na tretjo stopnjo OVI III, kjer je oblikovala delovne navade, osvajala in spoznavala delo ter 
izpopolnjevala samostojnost, skrb zase, govorne sposobnosti, se opismenjevala itd. Leta 2006 je prestopila na 4. 
stopnjo, oddelke so preimenovali v posebne programe. Obiskovala je PPVI 4, nato pa še zadnjih 6 let PPVI 5. 
 
Alenka se je v času izobraževanja hitro prilagodila in spoprijateljila z vrstniki, saj je komunikativna in ji vključevanje v 
novo družbo ne predstavlja večjih težav. V oddelkih vzgoje in izobraževanja so razvijali njena prednostna področja. 
Izkazalo se je, da je zelo spretna v gibanju, zato so jo vključili v Specialno olimpiado Slovenije (SOS). Alenka je tudi 
zelo natančna, kar se je izkazalo predvsem pri ročnih delih, tkanju preprog na statvah, pri risanju in pisanju pa 
izraža še svojo domišljijo. Je samostojna, vestna, natančna, prilagodljiva, iznajdljiva, vztrajna in urejena. Rada je v 
središču pozornosti in rada nadzira ostale. Treba je poudariti, da je izredno pogumna in si upa veliko tvegati. 
Sposobna je prepoznati lastne napake in jih odpraviti. Sledi govornim navodilom, poroča o dogajanjih, odgovarja v 
smiselnih stavkih, zna pisati tudi s pisanimi črkami in prepozna številke. Njen govor se je v času šolanja prav tako 
precej izboljšal. 
 
Njeno šolanje je potekalo devetnajst let. Z letom 2013 se je vključila v Varstveno delovni center Koper (VDC). Treba 
je poudariti, da ji je šolanje v Centru za usposabljanje Elvire Vatovec veliko pomenilo. Zelo je napredovala, kar 
odražajo tudi medalje. 
 
Alenka je namreč veliko let tekmovala in tudi zastopala Slovenijo na Evropskih igrah. Je uspešna športnica, ki je v 
svoji tekmovalni »karieri« pridobila veliko medalj. V programu specialne olimpiade tekmuje od sedmega leta starosti. 
Tekmovala je samostojno in skupinsko, v plavanju, košarki, atletiki in krpljanju. 
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Izpostavili bomo nekaj pomembnih Alenkinih športnih dosežkov: 

· leta 1996/97 je osvojila pokal za najboljšo športnico v oddelku, 
· leta 1998 je prejela bronasto medaljo v San Marinu, v plavanju, 
· leta 1999 je bila dobitnica srebrne medalje v San Marinu, prav tako v plavanju,  
· leta 2004 je zastopala Slovenijo na Evropskih igrah v BIH, kjer je osvojila 3 medalje: zlato, srebrno in bron, 

tokrat v  atletiki, 
· leta 2006 je na Madžarskem prejela dve zlati odličji in eno srebrno, v plavanju, 
· leta 2010 je ponovno zastopala Slovenijo na Evropskih igrah v Varšavi; nosila je olimpijski ogenj v Ljubljani 

in na igrah osvojila dve medalji: srebrno (tek) in bronasto (štafeta); istega leta so ji podelili značko za 
športnike v atletiki. 
 

Osvojenih ima še veliko več medalj, vendar smo zapisali samo njene najpomembnejše dosežke, ki so jo po svoje 
zaznamovali. Alenkin napredek v športu in razvoju je viden. Treba je poudariti, da je bila za njene napredke in 
uspehe pomembna tako primarna vzgoja in spodbuda družine kot sekundarna vzgoja šole, vključno z 
izobraževanjem. Za uspeh je potrebna kombinacija obojega. Za vse družine, ki se jim rodi otrok z Downovim 
sindromom, je pomembno, da ga čim prej sprejmejo in sodelujejo pri njegovem razvoju. Pomembna je zlasti najožja 
družina, starši, bratje, sestre, pa tudi razširjena družina, kot so babice, dedki, tete, strici in bratranci. 
 
Dodali bi še misel Alenkine sestre: »Tisti, ki občuti toplino osebe z Downovim sindromom, se zave, kako pomembni 
so za naš osebni celostni razvoj. Na svet gledaš drugače, tako kot oni. Ne dovolite si, da ne bi imeli priložnosti videti 
njihovega nasmeha in ponosa ob zmagi. Bodite zadovoljni tudi, kadar izgubijo, stojte jim ob strani, predvsem pa jim 
dovolite, da se razvijajo v tisti smeri, za katero so sposobni, ravno tako kot mi. Nihče od nas ni sposoben narediti 
več, kot mu dovoljujejo njegove sposobnosti. Ni treba diplomirati, da bi bil poseben, če tega nisi sposoben. Zatorej 
dovolite osebam z Downovim sindromom, da se razvijajo in nekateri postanejo uspešni športniki, tako kot naša 
Alenka, ki ji je k dobremu celostnemu razvoju pripomogel cel mozaik pomembnih dejavnikov, poleg družine in dobro 
usposobljenih strokovnih delavcev v šoli ima pomembno vlogo pri tem tudi sodelovanje na specialni olimpiadi.« 
 
Za zaključek se v imenu Alenke in njene družine zahvaljujem vsem delavcem Centra za usposabljanje Elvire 
Vatovec Strunjan, saj ste bili izjemni v vsem, kar ste počeli. Vsak nasmeh, topla roka in pomoč so pripomogli k 
uspešnemu šolanju naše Alenke. Dolgih 19 let izobraževanja bo ostalo za vedno v našem spominu. Z veseljem se 
spominjamo vsega truda, ki je bil vložen v Alenkino šolanje, predvsem pa je pomembno to, da se Alenka z veseljem 
spominja tega življenjskega obdobja. Ni bilo dneva, ko ni želela v šolo, izobraževanje v Centru je zaznamovalo velik 
del njenega življenja.  
 
Posebej se zahvaljujemo specialni pedagoginji Mileni Pinter, ki je Alenko spremljala veliko let v času izobraževanja 
in tudi na tekmovanjih ter treningih. Hvala za vse. 
 
Dodali bi še besedilo, ki smo ga napisali za specialno pedagoginjo Mileno P. v Alenkinem imenu ob zaključku 
šolanja: »Vsaj enkrat v življenju nastopi čas, ko moramo oditi, ko moramo ubrati novo pot, ko moramo pustiti za 
seboj veliko dobrih ljudi, lepih spominov in nepozabnih trenutkov. Hvala ti za vse, kar si me naučila. Hvala ti, da si 
bila zame kot mama. Hvala ti, da si svoje življenje posvetila nam, ki ob sebi potrebujemo takšno učiteljico, kot si ti!«. 
 
Alenka Markelj in njena družina 
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Kje naj pričnem svojo zgodbo? Na začetku, z rojstvom hčerke? Ne! Bila bi predolga. Moj namen ni opisovati težav 
ob rojstvu otroka, ki po merilih družbe ne zadovoljuje mentalnim, psihičnim in telesnim »normam« za šolanje v 
rednih osnovnih šolah. Moj namen je, glede na lastno izkustvo, napisati nekaj o Centru za usposabljanje Elvire 
Vatovec v Strunjanu, predvsem pa o šolanju hčerke v omenjenem Centru.  
 
Kot mati otroka s posebnimi potrebami sem si za življenjski cilj zadala nalogo usposobiti hčerko (kljub njeni 
drugačnosti in pomanjkljivostim) za samostojno in srečno življenje, seveda ob podpori strokovno usposobljenega 
šolskega kadra, ki bi s svojim vodenjem otroka pripeljal do sreče. Le srečen in zadovoljen človek je smisel in cilj 
našega obstoja. V celotni zgodovini človeštva oz. staršev obstaja želja, da bi bili njihovi potomci fizično ter 
materialno samostojni in neodvisni. Zavedati se moramo, da nismo sami sebi namen. Srečno in polno življenje nam 
daje občutek, da smo zaželeni, ljubljeni, pomembni, potrebni, koristni … Ravno to sva s hčerko dobili v šoli v 
Strunjanu. Vse te vrednote se trudiva razvijati še dandanes.  
 
Prvi stik s Centrom je bil razgovor z direktorjem oz. ravnateljem g. Koradom Lešnikom. In prvi stiki so zelo 
pomembni. Priznati moram, da sva z možem zelo težko prestopila prag te šole. Polna sva bila dvoma, strahu in 
antipatije. Saj veste, kako so v osnovnih šolah učitelji strašili mojo generacijo, če v šoli nismo bili pridni, ubogljivi in 
nismo dosegali pozitivnih ocen: če se tega in onega ne boš naučil in popravil ocen ter se nasploh poboljšal, te bomo 
poslali v šolo v Strunjan! To je bilo nekaj sramotnega in groznega! O tem sva razmišljala z možem, ko sva odpirala 
vrata šole, pozdravljala mimoidoče po hodniku in iskala ravnateljevo pisarno. 
 
Priznati moram, da sva z možem po pogovoru z g. ravnateljem domov odšla nekako pomirjena in sprijaznjena. V 
bodočnost najinega otroka sva zrla z upanjem, da se bo vse nekako uredilo, da bo vse še dobro. Ja, gospod 
ravnatelj je točno vedel, kaj naju obremenjuje. S preprostimi besedami: postavil naju je na realna tla in privedel do 
spoznanja, da bo ravno ta šola primerna za najino hčerko. 
 
Že sama menjava šolskega okolja za hčerko ni bila lahka in samoumevna. Ni imela več pogostega stika s 
poznanimi učitelji, sošolci in sošolkami ter drugimi otroci iz našega kraja. Pa je vse imela tako rada ... Z nekaterimi 
se je občasno še družila, še so se skupaj kopali poleti in še so jo povabili na praznovanje rojstnih dni. Ampak bila je 
žalostna, ker se z njimi ni videvala vsakodnevno in kot mati sem zato zelo trpela. Doma smo se morali z njo veliko 
pogovarjati in jo tolažiti. Z našo pomočjo in s pomočjo celotnega kadra v strunjanski šoli je njena kriza izzvenela. 
Prav vsi so prispevali svoj delček: učiteljice, psiholog, socialna delavka, kuharice, čistilke in celo hišnik. Vsi 
imenovani so si poleg svojega dela in programa vzeli čas zanjo, razumeli njo in njene težave ter ji ob tem dali 
vedeti, da jo imajo radi in jim je mar zanjo. Vedno pogosteje je doma tekel pogovor o Nataši Brljavac, Karmen 
Sušec, učiteljici Olgi, Piki, Janezu, Iztoku, Jelki, Tatjani, Milojki, Nadi, kuharici Mariji, čistilki Katici, učitelju likovne 
vzgoje Rajku … Znala je povedati, kaj ji je kdo rekel, naredil, kdo se z njo pošalil in kdo jo je nasmejal, jo tolažil, 
bodril in ji prigovarjal … 
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Mnogokrat se sprašujem, kako bi se njeno življenje odvijalo, če hčerka ne bi imela možnosti zaživeti in se učiti z 
vsemi temi čudovitimi ljudmi, ki imajo zelo, zelo veliko srce in ga vsakodnevno razdajajo otrokom, ki so tega najbolj 
potrebni. 
 
Počasi se je vključila v novo šolo in jo vzljubila. Rada se je učila, delala domače naloge in sodelovala pri drugih 
aktivnostih. Bila je tudi zelo ponosna na dosežene rezultate. Ob tem ne smem pozabiti na njene sošolke in sošolce, 
ki so prispevali delček k njenemu razvoju, saj so ji bili zelo podobni. Prestajali so enake ali podobne življenjske 
izkušnje, bolečine in razočaranja.  
 
In res se je skozi leta izkazalo, da je šolanje in usposabljanje najine hčerke v Strunjanu oblikovalo mladenko, ki 
zaupa vase, zna jasno povedati, česa si želi, se zaveda, kaj in koliko zna, zna se tudi odločati v različnih situacijah. 
Ponosna je nase, se ne sramuje in ne skriva zaradi svoje drugačnosti. Postala je socialno dekle, ki razume namen 
šolanja in si ga tudi želi. Je vesele narave in ima zelo rada ljudi, živali ter vse okoli sebe. Zelo je pedantna pri skrbi 
zase in osebni negi, pa tudi njeni bivalni prostori so urejeni in pospravljeni. Je ubogljiva in spoštljiva. Ob tem moram 
omeniti, da me vika, svojo mamo, čeprav je tega nisem učila ali od nje kadar koli zahtevala. 
 
Osnovno šolanje v Strunjanu je hčerka zaključila z odliko. Doma smo bili vsi ponosni. Danes nadaljuje z 
izobraževanjem na Ljudski univerzi v Kopru in zaključuje osnovno šolo za odrasle. Izrazila je tudi svojo željo o 
nadaljnjem šolanju. Doma z optimizmom zremo v svojo in njeno prihodnost, saj smo prepričani, da ji bo uspelo.  
 
Hvala vsem! Naših življenj ste se zelo močno dotaknili in nas tudi veliko naučili.  
 
mama Nataša  
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Arene, Žan in Azra Z.: v šoli so prijazni učitelji. Spoznali smo nove prijatelje in prijateljice. Naša šola bo imela 60 let. Imeli 
bomo zabavo.  

Matej: spoznal sem nove sošolce, ki so prijazni in me ne zafrkavajo. Spoznal sem tudi nove učiteljice, ki niso nesramne, 
ampak ti z veseljem pomagajo. 

Shkelqim: na naši šoli pomagam učiteljicam. Mi zbiramo papir in zamaške za novo dvigalo. Lani smo kupili nov kombi. 

Danijel P.: ko sem prišel v to šolo, sem videl, da so prijazni učenci, da se lepo obnašajo. Všeč in lepo mi je bilo že na 
prvem sestanku z ravnateljem. Tukaj mi je zelo všeč, ker dobro napredujem in je učiteljica zelo prijazna.  

Erik: v šoli imamo zelo dobra kosila in prijazno kuharico. 

Tijana: vesela sem bila, ko sem prišla v to šolo, ker se lepo in dobro počutim. Všeč mi je, ko se učim, delam naloge, 
berem, pišem.  

Tilen P.: tukaj mi je zelo všeč, lepa je telovadnica, lep razred in imam prijatelje. 

Valentina: rada delam naloge, se igram na igrišču z otroki in telovadim.  

Esmeralda: učenci pomagamo učiteljem okrasiti našo šolo. Decembra in junija nastopamo v telovadnici – imamo igrico, 
ples, šport. Na šoli se veliko učimo in se počutim super. 

Kemal: naša šola je velika in lepa. Učenci se dobro razumemo med sabo in z učitelji, smo pridni in ubogamo. Lepo se 
počutim, ker se učim, spoznavam nove stvari. Najbolj všeč mi je športna vzgoja.  
 
Danijela: v šoli se rada igram, pišem naloge in pomagam. 
 
Denis B.: lepo mi je, ko igram šah in nogomet, sestavljam puzzle. Rad delam naloge in sem pri športni vzgoji.  
 
Andrej: šolo imam zelo rad, tukaj sem že veliko let. Rad pomagam, hodim na slikanje risb in na športna tekmovanja. 
 
Domen R.: v šoli mi je zelo lepo, ker imam prijatelje in se rad učim. Na šoli urejam športne novice.  
 
Azra R.: v šoli plešemo, gremo na sprehod in izlet. 
 
Alex D.: naša šola ima lepo igrišče, nova okna in je lepo očiščena. Z našega hriba je najlepši razgled na Piran. 
 
Blaž P.: v šoli sem dobil računalnik in CD Malibu. V šolo se pridem učit. 
 
Amer: v šoli mi je lep računalnik, rad rišem in delam matematiko. 
 
Zbrala in uredila: Karmen Sušec, prof. defektologije 
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Dr. med. Viljem Ščuka se že več kot dvajset let poslužuje pri svojem praktičnem zdravniškem delu celostnega pristopa pri 
obravnavi razvoja predšolskih otrok in šolske mladine. Sledi zakonitostim antropološkega razvoja in človekove 
nevrofiziologije na podoben način, kot je te metode uveljavljala pred sto leti italijanska zdravnica Maria Montressori.  
 
Predavanje podrobneje osvetli naslednje točke: 

a) osnove nevrofiziologije; 
b) načrtovanje dejavnosti – razvijanje tistih živčnih dejavnosti pri osebah s posebnimi potrebami, ki so vezane na 

gibalno, čutno in čustveno aktivnost, da bi preko njih do največje možne mere vplivali na razvoj miselnih 
sposobnosti in oblikovanje osebnosti; 

c) gibala – razlaga nekaterih psihomotoričnih funkcij kot šest najosnovnejših »vzpodbujevalcev« 
miselnih procesov; 

d) čutila: - tip kot osnova občutka varnosti;  
  - okus kot osnova sprejemanja odločitev; 
  - voh kot zasnova čustev; 
  - vid kot zasnova razuma; 
  - sluh kot zasnova človečnosti. 
 
Celoten povzetek predavanja si lahko preberete na spletnem naslovu http://www.cuevs.si. 
 
 

  
Predavatelj, gospod Marko Ferek, se nam bo predstavil z zgodbo o svojem življenju, izkušnjah, ki jih je doživel kot otrok in 
mladostnik ter o svojem sedanjem delu za otroke s posebnimi potrebami, natančneje za otroke s težavami pozornosti, 
koncentracije in hiperaktivnosti (ADHD). Gospod Marko Ferek prihaja iz Zagreba. Diplomiral je leta 2003 na ACMT 
(American College of Management and Technology) v Dubrovniku. Leto dni po končanem študiju je ustanovil v Zagrebu 
društvo, imenovano »Buđenje« – društvo za razumevanje ADHD-ja. Zaradi svojih posebnosti je med šolanjem doživel 
veliko neuspehov in kritik, kar je vplivalo na razvoj slabše samopodobe. Naključno je v določenem obdobju ugotovil, da so 
težave, s katerimi se je soočal v svojem razvoju, nepozornost, sanjarjenje in hiperaktivnost, v bistvu lahko velike 
prednosti. Odločil se je, da bo te lastnosti v celoti predstavil širši javnosti, skupaj z vsemi njihovimi prednostmi.  
 
Marko Ferek ima za seboj že več kot 300 predavanj in delavnic na strokovnih srečanjih, v številnih osnovnih šolah, 
bolnicah, vzgojno-izobraževalnih centrih, ki se jih je do sedaj udeležilo več kot 15000 staršev, profesorjev, logopedov in 
ostalih strokovnih sodelavcev. Predaval je v številnih mestih širom sveta, med drugim tudi v Galwayju (Irska), Ljubljani, 
Londonu, Liverpoolu, Hong Kongu, Zagrebu, Beogradu, Budimpešti, Torontu in Orlandu (na največji svetovni mednarodni 
konferenci o ADHD-ju, ki jo je organiziral CHADD). Napisal je tudi knjigo z naslovom Hiperaktivni sanjari, ki je prevedena 
v madžarski in angleški jezik. Nastopal je v številnih televizijskih in radijskih oddajah, o njem so pisali v različnih revijah in 
časopisih. 
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Adriatic Slovenica d.d. 
A banka Vipa d.d. 
Aletheia, Barbara Zajc s.p. 
Andrej Resinovič s.p. 
Armeton d.o.o. 
Avditorij Portorož - Portorose 
Avtoplus d.o.o. 
Banka Koper d.d. 
Casino Portorož d.d. 
Center za kulturo, šport in prireditev 
Izola 
Comita d.d. 
Časopisno-založniška družba 
Primorske novice d.o.o 
Društvo Energetska matrica 
Elektro Primorska d.d. 
Elektronček d.o.o. 
Farmacevtska družba Astellas 
Farmacevtska družba Eli Lilly 
Finali Trading d.o.o. 
G. B. Razložnik 
G. Bogdan Barovič 
G. Iztok Felicijan 
G. Marjan Tavčar 
G. Miha Jelovčan 
Ga. Janja Narančič, dr. med. 
Ga. Klara Makovec  
GD d.o.o. 
Geodetsko podjetje Sežana d.o.o. 
Gledališče Koper 
Godina d.o.o. 
Gostilna Avguštin 
GPK d.o.o. 
HTTP- Simonov zaliv d.d. 
IMP d.d. 
Interina d.o.o. 
Iskra Avtoelektrika d.d. 
Istrabenz d.d.  
Jadran Guštin s.p. 
 
 

K.M.K. BOX d.o.o. 
Komunala Koper d.o.o. 
Kosmus d.o.o. 
Krasinvest d.o.o. 
Krka d.d. 
KSP d.d. 
Lions club Izola 
Lions Club Sežana 
Ljubljanski urbanistični zavod d.d. 
Luka Koper d.d. 
Makro 5 gradnje d.o.o. 
Marina Portorož d.d.  
Medis d.o.o. 
Meplast Kozina d.o.o. 
Merit International d.o.o. 
Mercator d.d. 
Merkur zavarovalnica d.d. 
Mlinotest kruh Koper d.o.o. 
Mobitel d.d. 
Mollier d.o.o. 
Naino d.o.o. 
Notarka Mojca Tavčar Pasar 
Obalne lekarne  
Obalne osnovne šole z zbiranjem 
zamaškov 
Obalni vrtci z zbiranjem zamaškov 
Občina Hrpelje - Kozina - odpoved 
sejnini 
Območna obrtno - podjetniška 
zbornica Koper     
Okulistika Maja Sojer Štular 
Olicom d.o.o. 
Pah d.o.o. 
Petrol d.d. 
Pivnica in gostilna Mahnič, Marija 
Mahnič s.p. 
Plama - pur d.d. 
Policijske postaje obalno - kraške 
regije z zbiranjem zamaškov 
 
 

Policijsko veteransko društvo Sever za 
Primorsko in Notranjsko 
Pomelaj, Zadruga za razvoj podeželja, 
z.o.o. 
Prodan Sandi s.p. 
PSP, Poslovne inovacije d.o.o 
Radio Capris d.o.o. 
Različna podjetja, društva in 
posamezniki z zbiranjem zamaškov 
Regionalni RTV center Koper-
Capodistria 
Sandi Prodan s.p. 
Savi Guerrino d.o.o. 
Sazas 
Sea gull d.o.o. 
Si.mobil d.d. 
Siemens d.o.o. 
Sigal d.o.o. 
Splošna plovba d.o.o. 
Starši naših učencev, zaposleni v 
Centru, krajani Strunjana in ostali 
Športno društvo Policijske postaje 
Piran 
Tin d.o.o. 
Tisk Piran, Jasna Nemarnik s.p. 
Tiskarna Mljač, Jožef Mljač s.p. 
Tiskarstvo Vertis, Katja Verko s.p. 
Trgo ABC d.o.o. 
Turistično združenje Portorož 
UniCredit Banka Slovenije d.d.  
Ustanova Rdeča žoga 
Vitomir Počkaj s.p. 
Vopex d.o.o. 
Založba Lepa beseda in pisateljica 
Irena Žerjal 
Zeloa d.o.o. 
ZI-VP d.o.o. 
Zveza prijateljev mladine Slovenije 
ZZ Zobovillka 
 

 

 

(Opravičujemo se, če smo koga pozabili ali naredili kakšno napako.) 
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Adriana Jankovič Eda Patru Lea Ojo Mirjana Hristova Silverija Belič 
Adrijana Butuči Eda Sluga Lidija Reja Mirjana Hršum Silverio Markežič 
Aleksandra Orel Ela Flis Lidija Sluga Mirjana Zafred Silvo Tuljak 
Aleksandra Soklič Ela Potočnik Lilijana Benčič Miro Vičič Simona Kozjak 
Aleksandra Turk Haskić Elvira Bubnič Ljuba Šušteršič Mojca Obolnar Pompe Slavica Starc 
Alenka Keš Pečar Emilija Pohlen Ljubica Rebol Mojca Pečnik Slavka Ferfolja 
Alenka Pušnik Erika Lobenwein Ljudmila Bevk Mojca Školaris Smiljana Blaževič 
Alenka Rehberger Erika Trobec Ljudmila Jereb Nada Fikfak Snežana Hočevar 
Aleš Žigon Ester Štefančič Loredana Frankarli Nada France Snježana Anđel 
Alma Kozlovič Ester Zupan Lorena Fikon Nada Jenko Sonja Dević 
Alojz Šeme Fatima Peček Lorena Pangerc Nada Stekić Sonja Dugaro 
Alojzija Grubelnik Florijana Bizjak Magda Miklavčič Nada Svetličič Sonja Horvat 
Ana Božič Franc Goljevšček Majda Jurčič Nadja Jakomin Sonja Lovrenčič 
Ana Drofenik Franc Koprivec Majda Sernec Nadja Šumenjak Sonja Pavčič 
Ana Špacapan Franc Požek Majda Uljan Natalija Stepan Sonja Petak 
Andrej Trafela Frančiška Žandar Marica Antonič Nataša Brljavac Sonja Pogačar 
Andreja Rolih Franka Glavina Marica Zirdum Nataša Hreščak Sonja Škapin 
Angelca Jezernik Franka Kavrečič Berlot Marija Debernardi Nataša Metlika Sonja Tocko 
Anica Franetič Gabrijela Rojc Marija Gatnik Nataša Novakovič Stana Kovačič 
Anica Šorli Gervazij Štader Marija Gomišček Nedežda Markovič Stane Čendak 
Anica Vidović Helena Mrak Černelič Marija Grbec Nela Alessio Stanislava Simonič 
Anka Miloševič Henrik Marinac Marija Kaluža Neva Flajs Stojan Ražem 
Anton Gorenc Henrika Germ Marija Klančnik Neva Schoner Suzana Germek 
Anton Kovačič Igor Kralj Marija Kogovšek Nevenka Čeh Suzana Počkaj 
Barbara Cuban Draščič Ingrid Babič Podržaj Marija Milkovič Nevenka Gregorc Suzana Zamuda 
Barbara Valič Irena Lušina Marija Močibob Nevica Furlan Štefanija Cvitan 
Bernarda Veselič Irena Nedoh Marija Molan Nevjo Brec Tamara Božnik 
Blanka Jerman Irena Osko Marija Osko Nidja Juriševič Tamara Mikluš 
Bogomira Zorec Irena Štrukelj Marija Pandurovič Nikolina Zega Tanja Seražin 
Bojana Bornekar Iva Bartolini Marija Perkovič Norma Trobec Tatjana Rožanc Bračko 
Bojana Mežnar Ivan Luša Marija Petrovič Olga Avbelj Stanišič Tea Kocjančič 
Boža Vodopivec Ivan Molan Marija Plahuta Marsič Olga Mlakar Tea Primožič 
Božidar Opara Ivan Sikur Marija Prah Jenko Olga Pavletič Teodora Martelanc 
Branka Jukić Gorenc Ivana Terzič Pahtev Marija Prebil Olga Skulj Tina Knafelc 
Branka Udovičič Ivanka Birsa Marija Prodan Olga Stele Tjaša Gerževič 
Breda Paravan Ivanka Grdovič Marija Sluga Olgica Pezić Tomislav Dadič 
Breda Rustja Ivanka Kavčič Marija Šonc Orlanda Norčič Tomo Razboršek 
Bruno Girotto Ivanka Saksida Marija Štanta Patricija Poljanšek Uroš Klobas 
Bruno Kozlovič Ivanka Stopar Marija Ukmar Patricija Vidali Valči Mivšek 
Cveta Terezija Mavrič Ivanka Vrtovec Marija Vrtovec Pavla Hrovat Valentin Jalševec 
Cvetka Mevlja Iztok Bizjak Marina Karat Pavla Kortnik Vanja Čeh 
Dajana Butuči Jana Žabot Marinela Glavič Peter Sršen Vera Kožar 
Danica Gregorič Janez Kolarič Marjeta de Reggi Polona Gomišček Vera Manič 
Danijela Cink Janez Rihtaršič Marjeta Skok Rade Miloševič Verica Žvab Ratko 
Danijela Feher Janja Urbanc Marko Bregar Rade Trivunovič Vesna Koren Tuljak 
Danijela Prodan Jasna Birsa Marko Strle Rajmund Kocbek Vida Grgič 
Danijela Stupan Jelica Majcen Ivančič Marta Čok Renata Kapun Vida Timič 
Danila Gombač Jelka Škerjanc Marta Zadolšek Renata Štefančič Viktor Pavlin 
Danilo Petaros Joahim Debernardi Martina Kristan Renata Vuk Viktor Valenta 
Darinka Brce Jolanda Štrukelj Martina Skok Renato Budaschin Vili Saksida 
Darinka Harcet Jolanda Žvab Martina Svetina Rina Cleva Viljem Tisnikar 
Darinka Keber Joža Praprotnik Mateja Bevc Romana Škraba Violeta Husu 
Darja Kosič Julijana Škergat Meta Hace Rozika Mihelič Vladimir Barbarič 
Darka Čuček Gerbec Jurij Jermančič Milan Miklovič Roža Feran Vlasta Franjčić 
David Furlan Justi Kokotec Milan Timič Roža Višnar Voljica Mozetič 
Deana Lozar Šomen Karla Jurinčič Milena Kozar Rožana Fodulović Zarja Šušmak 
Denis Juvan Karmen Sušec Milena Pinter Samira Šabić Pečar Zdenka Černetič 
Derviša Bosnič Katarina Kete Milena Žilič Saša Cerkvenič Zdenka Kolbe 
Dobromila Simčič Katica Vasiljević Milica Stanek Saša Kraševec Lenarčič Zdenka Prebil 
Dora Barič Katica Štolar Milka Podgornik Saveta Zlatanovska Zdenka Razboršek 
Dorjana Bubnič Korado Lešnik Milojka Cočeva Sebastijan Bandelj Zora Kovačevič 
Doroteja Lokovšek Krešimir Jureković Miranda Peroša Serena Cleva Zorka Kravos 
Dragica Šteharnik Kristina Mezgec Mirela Petretič Silva Ceglar Zorka Milicevic 
Dragica Žerjal Ksenija Rakuša Mirjana Bujak Silva Vičič Renko Žarko Stojanovič 
Dušan Tomović Ksenija Rozina Mirjana Černetič Silvana Šavron 
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	Šport je ena pomembnejših sestavin kakovostnega človekovega življenja. Naši učenci se ukvarjajo s športom pri mnogih dejavnostih, ki so organizirane v okviru Centra. Šport imajo tri ure tedensko, petkrat v letu imajo športni dan, vključeni so v intere...
	Vsi tekmujejo na šolskih tekmovanjih, najboljši na področnih in državnih tekmovanjih. V zadnjih letih so naši učenci dosegli najboljše rezultate v badmintonu, atletiki in igri med dvema ognjema.
	Vse športne dejavnosti so podrejene enemu samemu cilju: pripraviti mladostnika na zdrav in kakovosten način življenja ter ga odvrniti od kvarnih vplivov sodobnega časa.
	Olga Avbelj Stanišič, prof. športne vzgoje
	Dr. med. Viljem Ščuka se že več kot dvajset let poslužuje pri svojem praktičnem zdravniškem delu celostnega pristopa pri obravnavi razvoja predšolskih otrok in šolske mladine. Sledi zakonitostim antropološkega razvoja in človekove nevrofiziologije na ...

