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VABILO 
 

  
V okviru pilotnega projekta Strokovni center za podporo inkluziji, ki se izvaja v okviru             
Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi          
potrebami in njihovim družinam«, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice         
organizira posvet z okroglo mizo z naslovom: 
  
 
 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V LUČI NOVE 
ZAKONODAJE 

Zakonodajni vidiki in primeri dobre prakse timskega pristopa zgodnje 
obravnave otrok s posebnimi potrebami na zgornjem Gorenjskem 

  
 
 
 
Posvet z okroglo mizo bo v torek, 15. maja 2018, v veliki dvorani Kolpern na               
Jesenicah, s pričetkom ob 9.00 uri. Okroglo mizo bomo zaključili predvidoma do            
16.00. 
 
Kotizacije ni, udeležba je brezplačna. 
  
Konferenca je namenjena vsem, ki delujemo na področju zgodnje obravnave otrok s            
posebnimi potrebami – strokovnim delavcem v vrtcih, šolstvu, zdravstvu, sociali,         
staršem … 

Prosimo, da se prijavite z elektronsko prijavnico. 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSnYHMLRZtGiAjEfuAdh8VWTz1tmwvPlYASPD59CUXu6GW1Q/viewform?usp=sf_link


  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM 

8:30 - 9:00 Prihod udeležencev 

9:00 – 9:15 
Uvodni pozdrav organizatorja 
Aleksandra Valančič, ravnateljica Osnovne šole Poldeta Stražišarja 
Jesenice 

9:15 – 9:30 
Uvodni pozdrav župana Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger, župan 

9:30 – 10:15 
Aktualna zakonodaja o otrocih s posebnimi potrebami 
Predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  

10:15 – 11:00 
Aktivnosti Zavoda za šolstvo na področju oseb s posebnimi 
potrebami 
Predstavnica Zavoda za šolstvo 

11:00 – 11:30 

Predstavitev pilotnega projekta Ministrstva za zdravje ''Celostna 
zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin 
ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev'' 
Andreja Kovač, dr. med. spec. pediatrije, koordinatorica projekta  

11:30 – 12:30 ODMOR 

12:30 – 13:00 
Predstavitev projekta Strokovni center za podporo inkluziji (SCPI)  
Irena Prašnikar, koordinatorica projekta  

13:00 – 13:45 

Predstavitev dela na OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice na področju 
zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami v okviru projekta 
SCPI 
Aleksandra Valančič, ravnateljica, Darija Zupan, defektologinja, Irena 
Marinkovič, delovna terapevtka 

13:45 – 14:15 

Predstavitev dela na področju zgodnje obravnave otrok s 
posebnimi potrebami v Vrtcu Jesenice  
Neža Ajdišek, svetovalna delavka, Martina Vrabec, mobilna specialna 
pedagoginja, Mira Gartnar, logopedinja 

14:15 – 14:30 ODMOR 
14:30 – 15:00 Pogovorne delavnice po skupinah  

 
 

 



  
 
 

 
 

15:00 – 16:00 Okrogla miza o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami  
16:00 Zaključek 

 

 

 
 

 


