
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Center za usposabljanje Elvire Vatovec je sodobna 
strokovna ustanova, ki že 60 let skrbi za vzgojo ter 
izobraževanje otrok in mladostnikov z lažjo, zmerno in 
težjo motnjo v razvoju. Naše delo temelji na timskem 
pristopu, na skupni in individualni obravnavi otrok. Smo 
razvejena ustanova, v kateri izvajamo več programov 
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 
Center pokriva s svojo dejavnostjo področje naslednjih 
občin: Piran, Izola, Koper, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska 
Bistrica, Sežana in Komen, vključuje pa tudi učence iz 
drugih občin v posameznih primerih, ko obstajajo za to 
socialno-pedagoški ali zdravstveni razlogi. 
V našem Centru izvajamo naslednje oblike strokovnega 
dela oziroma usposabljanja: osnovno šolo z nižjim 
izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in 
izobraževanja, podaljšano bivanje, domsko vzgojo, 
mobilno specialno in rehabilitacijsko pedagoško službo. 
Že 39 let deluje v Divači dislocirana enota, kjer poteka 
posebni program vzgoje in izobraževanja. Uspešno 
izvajamo tudi mobilno-specialno rehabilitacijsko 
pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih na 
Obali in Krasu. 
 
K splošnemu napredku učencev prispevajo specialni 
pedagogi, logopedinja, šolska svetovalna služba, 
fizioterapevtka, medicinska sestra in zunanji sodelavci: 
zobozdravnik, pediater ter  pedopsihiater.  
 
Naš skupni cilj je razviti samostojnost pri otroku, delovne 
navade, strpnost v odnosu do drugih ter ga usposobiti za 
uspešno vključevanje v družbeno življenje. Skozi 
razvijanje samostojnosti, splošne poučenosti, športnih, 
kulturnih in drugih področij, želimo pri učencih razviti 
telesne in duševne sposobnosti do optimalnih zmožnosti. 
Tako z različnimi dejavnostmi, ki se medsebojno 
dopolnjujejo in so združene v celoto, nudimo strokovno 
pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. 
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Na šoli že veliko let poteka projekt sodelovanja s starši 
pod imenom Mi in vi skupaj. Projekt zajema številne 
dejavnosti, kot so strokovna predavanja, športna 
srečanja, ustvarjalne delavnice in druge aktivnosti, ki so 
namenjene staršem in njihovim otrokom. Poleg 
informacij o vzgojno – izobraževalnem delu, želimo 
staršem bogatiti prosti čas, ki ga preživljajo s svojim 
otrokom, ter jim omogočiti druženje in izmenjavo 
izkušenj z drugimi starši. Za strokovne delavce je to tudi 
prilika, da spoznamo otroka tudi izven šolske situacije in 
s tem morda uvidimo nove pristope dela z otrokom. 

V našem Centru poteka terapija s pomočjo konja že štiri 
leta. Vanjo smo vključili učence Centra in učence 
Osnovne šole Srečka Kosovela iz Sežane. 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, vzpostavljanje primernih odnosov, 
zavedanje in sprejemanje lastnega telesa, izražanje 
čustev, občutkov, želja so učinki, ki jih želimo omogočiti 
učencem. Pri procesu terapije s pomočjo konja je 
pomemben tudi element integracije. 

V okviru Posebnega programa sodelujemo 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 …  

Že vrsto let sodelujemo na vseslovenski prireditvi 
»Teden vseživljenjskega učenja«. V ta namen v maju 
organiziramo dan, ki je nekoliko drugačen od siceršnjih 
šolskih dni. Medse povabimo goste in se skupaj 
udeležujemo raznolikih aktivnosti, ki so aktualne, 
zanimive in s katerimi se naši učenci nimajo priložnosti 
srečevati prav pogosto (latinsko-ameriški in drugi plesi, 
taborniške veščine, kuharski tečaji, judo, ljudske igre, 
ročna dela, spoznavanje zgodovine, vrtnarjenje...). 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
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, univ. prof.  def. 

Podružnica Centra za usposabljanje Elvire Vatovec 
Strunjan deluje v Divači že od leta 1975. Takratno 
strokovno vodstvo Centra je prisluhnilo željam staršev, da 
bi se otroci izobraževali bližje domu. 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. 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. Ponosni smo, da se v kraju 
povezujemo z drugimi vzgojno - izobraževalnimi 
ustanovami.  

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. 

V divaški podružnici smo se 
odločili, da uredimo 
senzomotorno sobo za naše 
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 kar dva dobrodelna 
koncerta. Pomagale so nam 
različne občine, podjetja in 
posamezniki. Veseli smo bili, 
da smo lahko 6. februarja 
odprli vrata za obiskovalce in 
jim pokazali našo novo 
pridobitev. 

Konec šolskega leta 2011/12 smo se odločili, da bomo 
pričeli z zbiranjem finančnih sredstev za nakup novega 
šolskega kombija. Obrnili smo se na veliko podjetij in 
posameznikov, ki so nam pomagali z donacijami, z 
zbiranjem zamaškov in časopisnega papirja ter s 
prostovoljnimi prispevki. Sredstva smo pridobivali tudi s 
pomočjo prodaje otroške knjige. Meseca aprila 2013 
smo naš cilj dosegli. 

Delavci in učenci smo bili v letu 2009 zaradi 
denacionalizacijskega postopka in končne odločbe, ki je 
zahtevala vračilo stavbe v naravi bivšemu lastniku, 
primorani zapustiti stavbo nekdanjega samostana. Poleg 
ostalih prostorov nam je z veliko truda uspelo dograditi 
manjši prizidek, kjer smo uredili delilno kuhinjo in 
jedilnico. 

Leta 2009 smo uredili nove prostore za zdravstvene 
storitve, z novo zobozdravstveno ambulanto in prostorom 
za fizioterapijo. Tako se je v Centru pričela redno izvajati 
tudi ta oblika skrbi za učence. Fizioterapevtska obravnava 
je usmerjena v učenje oz. doseganje boljše kakovosti 
gibanja, prenosu tega v vsakdanje življenje in s tem večje 
gibalne samostojnosti. 
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