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DELOVNA PODROČJA V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI 

 

1. ŠOLANJE  

2. UČENJE, POUČEVANJE 

3. ŠOLSKA KULTURA, KLIMA, VZGOJA IN RED 

4. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ OTROKA 

5. POKLICNA ORIENTACIJA 

6. SOCIALNO EKONOMSKE STISKE  

 

 

OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI 

 

1. DEJAVNOSTI POMOČI 

2. RAZVOJNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 

3. DEJAVNOSTI NAČRTOVANJA IN EVALVACIJE  

 

 

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 

udeleženci v šoli kot celota čim bolj uspešni pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev.  

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega odnosa 

in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, da pomaga in sodeluje z vsemi 

udeleženci v šoli in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami (Programske smernice za 

svetovalno službo v osnovni šoli, 2008).  

  



PODROČJE  

DELA 

NALOGE CILJNA 

SKUPINA 

NOSILEC IN 

SODELAVCI 

ROK 

evidentiranje otrok s posebnimi 

potrebami, ki potrebujejo 

dodatno strokovno pomoč, 

otroci s 

posebnimi 

potrebami 

učitelji, specialni 

pedagog, ŠSS 

celotno šolsko 

leto 

pisanje predlogov za 

usmerjanje in poročil o 

predlaganih učencih, 

Zavod RS 

za šolstvo  

ŠSS, razredniki, 

učitelji 

 po dogovoru 

sodelovanje v šolskih 

strokovnih skupinah pri 

obravnavi odločb komisij za 

usmerjanje otrok in pri pripravi 

individualiziranih programov 

dela s temi učenci, 

otroci s 

posebnimi 

potrebami 

člani strokovne 

skupine 

avgust, nato 

po prispelih 

odločbah 

seznanitev učiteljskega zbora s 

posebnostmi otrok, spodbujanje 

pozitivnega odnosa do otrok s 

posebnimi potrebami (in/ali z 

učnimi težavami), svetovanje 

različnih učnih metod za 

učence tujce in učence s 

primanjkljaji na posameznih 

področjih,  

učitelji ŠSS, učitelji september, 

celotno šolsko 

leto (po 

potrebi in 

dogovoru) 

organiziranje sestankov  

delovnih skupin za pomoč 

učencem s posebnimi 

potrebami,  

otroci s 

posebnimi 

potrebami 

ŠSS, razredniki, 

starši, učitelji, 

spec. pedagog 

vsako 

ocenjevalno 

obdobje 

sodelovanje s starši  učencev, 

ki imajo  dodatno strokovno 

pomoč, 

starši 

učencev s 

posebnimi 

potrebami 

razredniki, 

logopedinja, spec. 

ped., ŠSS, učitelji 

po dogovoru 

sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami  (ZRSŠ, MIZŠ, 

Komisije za usmerjanje …), 

otroci s 

posebnimi 

potrebami 

ŠSS drugih šol in 

vrtca, ZRSŠ, 

predstavnik 

komisije za 

usmerjanje, MIZŠ, 

ZD … 

po potrebi 

glede na vloge 

in odločbe 

organiziranje evalvacijskih 

sestankov in sodelovanje na le-

teh, 

otroci s 

posebnimi 

potrebami 

ŠSS, učitelji, 

logopedinja, 

spremljevalka, 

specialni pedagog 

ob 

ocenjevalnih 

obdobjih in po 

dogovoru 

koordinacija evalvacijskih 

sestankov in poročil,  

učenci,  

učitelji, 

starši, 

vodstvo 

ŠSS, specialni 

pedagog, 

razredniki, učitelji,  

ob 

ocenjevalnih 

obdobjih 

izvajanje dodatne strokovne 

pomoči za učence s posebnimi 

potrebami, 

učenci ŠSS, učitelji, starši celotno šolsko 

leto 



vodenje evidence izvajanja 

dodatne strokovne pomoči,  

vodstvo, 

učitelji,  

starši 

računovod-

stvo 

ŠSS celotno šolsko 

leto 

pomoč učencem z učnimi 

težavami (brez odločbe) in 

priprava individualnih delovnih 

načrtov pomoči, 

učenci ŠSS, starši, učenci po potrebi in 

dogovoru 

urejanje prilagoditev na NPZ, 

sodelovanje z učitelji pri 

pripravi pripomočkov, 

šestošolci 

in 

devetošolci 

z odločbo, 

MIZŠ, 

učitelji 

ŠSS, učitelji februar 

 sodelovanje pri delu z oddelčno 

skupnostjo,  

učenci, 

razredniki 

ŠSS, razrednik po potrebi in 

dogovoru 

 svetovanje prilagoditev za 

ocenjevanje učencev, ki imajo 

primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja + svetovanje 

pri načinu ocenjevanja pri 

učencih, ki so priseljeni iz 

drugih držav.  

otroci s 

posebnimi 

potreb., 

učitelji 

ŠSS, učitelji  po potrebi in 

dogovoru 

 

 

PODROČJE  

DELA 

NALOGE CILJNA 

SKUPINA 

NOSILEC IN 

SODELAVCI 

ROK 

načrtovanje dela z nadarjenimi  

in spremljanje njihovega 

napredka, 

učenci  vodstvo, učitelji, 

ŠSS 

september, 

junij 

evidentiranje potencialno 

nadarjenih učencev v 4. razredu 

in ostalih razredih,  

učenci ŠSS, učitelji oktober, 

november 

razgovori s starši potencialno 

nadarjenih učencev, 

starši, 

učenci  

razredniki,  ŠSS november 

zbiranje soglasij staršev za 

diagnostične obravnave 

nadarjenih, 

starši razredniki, ŠSS november 

izvedba identifikacijskega 

postopka (diagnosticiranje) 

nadarjenih (RPM, TTCT, 

OLNAD07),  

učenci od 

4. razreda 

dalje 

ŠSS, učitelji februar, marec 

poročilo o identifikacijskem 

postopku nadarjenih na 

sestanku učiteljskega zbora, 

vodstvo, 

učitelji 

ŠSS, učitelji april, junij 

identifikacija nadarjenih na 

sestanku učiteljskega zbora, 

učenci, 

učitelji 

ŠSS, učitelji junij 



razgovori z nadarjenimi učenci 

in njihovimi starši, 

starši, 

učenci 

ŠSS, starši, učenci april, maj 

koordiniranje dela z 

nadarjenimi, 

učenci, 

učitelji 

ŠSS, učitelji celotno šolsko 

leto 

evidentiranje vključevanja 

nadarjenih v dodatne aktivnosti 

v šoli in izven nje, 

učenci ŠSS, starši, učenci ob 

ocenjevalnih 

obdobjih 

sodelovanje pri oblikovanju 

individualiziranih programov 

za nadarjene, 

učenci razredniki, učitelji, 

ŠSS, učenci 

september 

priprava dokazil o odkriti 

nadarjenosti, 

učenci ŠSS junij 

sodelovanje pri organizaciji 

tabora za vedoželjne. 

 

učenci ŠSS, učitelji po dogovoru 

 

  



PODROČJE

   

DELA 

NALOGE CILJNA 

SKUPINA 

NOSILEC IN 

SODELAVCI 

ROK 

dogovori in usklajevanje 

aktivnosti pred vpisovanjem 

bodočih prvošolcev, 

starši, 

otroci 

ŠSS, vodstvo, ŠSS 

drugih šol v občini 

januar, februar 

informiranje staršev  o vpisu, starši ŠSS, ŠSS drugih 

šol v občini, VVZ 

februar 

vpis bodočih prvošolcev 

(individualno), 

starši, 

otroci 

ŠSS februar 

iskanje nevpisanih in pošiljanje 

vabil zamudnikom, 

 

otroci ŠSS, VVZ, otroški 

dispanzer, ŠSS 

drugih šol 

februar, marec 

usklajevanje, dogovarjanje in 

dopisovanje z drugimi šolami v 

zvezi s šolskim okolišem, 

otroci ŠSS bližnjih šol februar, marec 

reševanje vlog staršev v zvezi z 

vpisom izven njihovega šolskega 

okoliša, 

starši 

bodočih 

prvošolcev 

ŠSS, ŠSS bližnjih 

šol 

marec 

sestanek komisije za sprejem 

šolskih novincev (presoja o 

odlogu všolanja), 

otroci komisija: ŠSS, 

zdravnik, 

učiteljica, 

ravnatelj, VVZ  

marec (po 

potrebi) 

sodelovanje pri organizaciji in 

izvedbi roditeljskega sestanka za 

starše bodočih prvošolcev ter 

priprava gradiva, 

bodoči 

šolarji in 

njihovi 

starši 

ŠSS, vodstvo šole, 

učitelji 

maj 

razporejanje učencev v oddelke 

1. razreda, 

otroci ŠSS, učiteljice 1. 

razreda 

julij (po 

potrebi) 

spremljanje razredne klime in 

vključevanja v šolsko situacijo, 

pomoč pri vključevanju v šolsko 

življenje, 

prvošolci 

in drugi 

učenci 

ŠSS, učitelji september in 

po dogovoru 

urejanje dokumentacije v 

sodelovanju z drugimi šolami ob 

prešolanju, 

učenci ŠSS, vodstvo celotno šolsko 

leto 

priprava gradiva v zvezi z 

izbirnimi predmeti za ure ODS 

in RS, 

učenci,starš

i, učitelji 

ŠSS april 

nabor izbirnih premetov, analiza 

odločitev učencev in 

usklajevanja, 

učenci  vodstvo, učitelji, 

ŠSS 

april−junij 

zbiranje soglasij staršev pri 

odločanju otrok za izbirne 

predmete, 

učenci, 

starši 

razredniki, ŠSS maj, junij 

sodelovanje na ocenjevalnih in 

drugih konferencah in sestankih 

učiteljskega zbora, 

učenci, 

učitelji 

vodstvo, učitelji, 

ŠSS 

celotno šolsko 

leto 



sodelovanje pri naravoslovnih, 

kulturnih, tehniških, športnih 

dnevih  

učenci vodstvo šole, 

učitelji 

po dogovoru 

nadomeščanje odsotnih učiteljev, po potrebi 

1.−9. 

razred 

ŠSS po dogovoru 

delavnice ali ure oddelčne 

skupnosti (socialne igre, 

sprostitvene tehnike, tehnike 

učenja, samopodoba …), 

oddelki in 

skupine 

učencev 

ŠSS po dogovoru  

sodelovanje z učitelji in starši pri 

reševanju učnih in drugih 

problemov učencev, 

učenci učitelji, starši, 

ŠSS, zunanje 

ustanove 

celotno šolsko 

leto 

načrtovanje pomoči posameznim 

učencem,  

učenci ŠSS celotno šolsko 

leto 

Individualno svetovanje 

učencem in staršem, ki se 

soočajo s težavami (družinske, 

učne, socialne …), 

učenci, 

starši 

ŠSS celotno šolsko 

leto 

podajanje strokovnega mnenja o 

ponavljanju, akceleraciji in 

prešolanju učencev, 

učenci, 

starši 

ŠSS, učitelji, 

starši, ŠSS druge 

šole (prešolanje) 

celotno šolsko 

leto 

sodelovanje pri izbiri vsebin 

predavanj za starše. 

učitelji, 

starši 

vodstvo, 

razredniki 

po dogovoru 

 

PODROČJE

   

DELA 

NALOGE CILJNA 

SKUPINA 

NOSILEC IN 

SODELAVCI 

ROK 

razgovori z učenci, ki imajo 

težave z odnosi do vrstnikov, 

učiteljev ali staršev 

učenci, 

starši, 

učitelji 

učenci, učitelji, 

razredniki, starši 

celotno šolsko 

leto 

razgovori s starši, učitelji, 

sošolci učencev, ki imajo težave 

v odnosih, 

učenci, 

starši, 

učitelji 

učenci, učitelji, 

razredniki, starši 

celotno šolsko 

leto 

načrtovanje, diagnosticiranje in 

svetovanje učencem in staršem 

otrok, ki izražajo čustvene oz. 

vedenjske težave, težave v 

odnosih, 

učenci, 

učitelji, 

razredniki,  

ŠSS, učitelji celotno šolsko 

leto 

pomoč učencem, ki se težje 

vključujejo v razredno skupnost, 

učenci učenci, učitelji, 

razredniki, starši 

celotno šolsko 

leto 

sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami ob posebnih 

primerih kršitev šolskega reda ali 

resno motenih odnosih v šoli, 

učenci, 

starši 

ŠSS,CSD, ZD, 

policija, Komisija 

za usmerjanje 

otrok, SCOMS ... 

po potrebi 



KLIMA, 

RED: 

sodelovanje z učitelji pri 

oblikovanju vzgojnih programov 

za učence z vedenjskimi, 

osebnostnimi in drugimi 

odstopanji v vedenju in 

čustvovanju, posvetovanje z 

učitelji o delu z oddelčno 

skupnostjo,  

učitelji učitelji, razredniki po potrebi 

priprava vzgojno-izobraževalnih 

tem za razredne ure (razredna 

klima, odnosi, …),  

učenci ŠSS, razredniki, 

zunanji sodelavci 

po dogovoru 

priprava vzgojno-izobraževalnih 

tem za roditeljske sestanke,  

starši ŠSS, razredniki, 

zunanji sodelavci 

po dogovoru 

pomoč razrednikom pri urejanju 

razredne klime (tudi z izvedbo 

delavnic), 

oddelek ŠSS, razredniki po dogovoru 

pogovori z učenci o načinih 

reševanja konfliktov, 

učenci ŠSS  po dogovoru  

iskanje rešitev nastalih težav 

učencev v šoli in izven nje, 

učenci, 

starši 

učitelji, ŠSS,CSD, 

ZD, Komisija za 

usmerjanje otrok, 

SCOMS … 

po potrebi in 

dogovoru 

dežurstvo na hodniku. učenci ŠSS, učitelji celotno šolsko 

leto 

PODROČJE   

DELA 

NALOGE CILJNA 

SKUPINA 

NOSILEC IN 

SODELAVCI 

ROK 

sodelovanje z učiteljico 

državljanske in domovinske 

vzgoje ter etike v 8. razredu o 

obravnavi  sistema 

izobraževanja,  

učenci 

osmega 

razreda  

učiteljica DDE, 

ŠSS 

po dogovoru 

april − junij 

seznanjanje z možnostmi 

izobraževanja in poklicnega 

odločanja, 

osmošolci, 

devetošolci

, starši  

učiteljica DDE, 

ŠSS, razredniki, 

Območna 

podjetno-obrtniška 

zbornica  

celotno šolsko 

leto 

predstavitev osnovnih smernic 

pri odločanju za nadaljnje 

šolanje, 

osmošolci, 

devetošolci 

ŠSS, učiteljica 

DDE, razredniki  

po dogovoru 

predstavitve različnih 

poklicev, 

učenci ŠSS,  učitelji, 

ZRSZ, 

predstavniki 

srednjih šol, 

delovnih org. 

(OOZ), zunanji 

sodelavci 

po dogovoru 



KARIERNA 

ORIENTACIJ

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uvajanje učencev v 

spoznavanje lastnih 

sposobnosti, interesov in 

drugih lastnosti, pomembnih 

pri poklicnem odločanju, 

osmošolci, 

devetošolci 

ŠSS, razredniki november − 

maj 

vprašalnik o poklicni poti 

(VPP) - izvedba in analiza, 

devetošolci ŠSS, Zavod za 

zaposlovanje 

november 

organizacija roditeljskega 

sestanka s predstavitvijo 

zasavskih srednjih šol, 

devetošolci

, starši 

ŠSS, razredniki, 

srednje šole 

december 

sestanki z razredniki glede 

karierne orientacije, 

devetošolci ŠSS, razredniki december 

sestanki z devetošolci in starši 

glede karierne orientacije, 

devetošolci

, starši 

ŠSS januar 

organiziranje skupinskih 

ogledov različnih poklicnih 

področij, spremstvo učencev, 

osmošolci, 

devetošolci 

srednje šole, 

učitelji, ŠSS, ZLU, 

OOZ 

po dogovoru 

seznanjanje učencev in 

staršev  s pogoji in možnostmi 

vpisa v SŠ – Razpis za vpis, 

starši razredniki, 

predstavniki 

srednjih šol 

januar ali 

februar 

priprava na informativni dan, devetošolci ŠSS, razredniki februar 

priprava na vpis in izvedba 

vpisa v SŠ (izpolnjevanje 

prijav, prenos prijav, vpis …), 

devetošolci

, starši 

razredniki,  ŠSS marec 

sodelovanje s srednjimi 

šolami in zdravstvenimi 

ustanovami za potrebe vpisa, 

devetošolci ŠSS marec 

analiza prijav in vpisa v 

srednje šole, 

devetošolci ŠSS april 

seznanitev staršev in učencev 

z možnostjo pridobitve 

različnih štipendij. 

devetošolci

, starši 

ŠSS december, 

junij 

 

  



PODROČJE   

DELA 

 

NALOGE CILJNA 

SKUPINA 

NOSILEC IN 

SODELAVCI 

ROK 

zbiranje predlogov in vlog za 

dodelitev sredstev iz 

šolskega sklada 

(subvencioniranje 

razširjenega programa OŠ 

idr.), 

učenci, 

starši 

ŠSS, učitelji celotno šolsko 

leto 

vodenje evidence o dodeljeni 

pomoči, 

učenci, 

starši 

ŠSS celotno šolsko 

leto 

sodelovanje z vodstvom in 

računovodstvom,  

učenci, 

starši  

ŠSS, razredniki  celotno šolsko 

leto 

sodelovanje v Upravnem 

odboru šolskega sklada  

učenci, 

starši, 

računovod-

stvo, šola 

UO šol. sklada, 

računovodstvo, 

vodstvo, svet 

zavoda, 

organizacije, 

donatorji 

celotno šolsko 

leto 

seznanjanje staršev z 

možnostmi finančne pomoči, 

pomoč staršem pri dopisih in 

vlogah za finančno pomoč,  

starši ŠSS, zunanje 

ustanove 

po potrebi  

obvestila v zvezi s 

subvencioniranjem šolske 

prehrane, 

starši tajništvo, 

računovodstvo, 

ŠSS 

celotno šolsko 

leto 

sodelovanje s CSD in ZPM 

glede regresirane prehrane, 

starši ŠSS, CSD, 

tajništvo 

celotno šolsko 

leto – po 

potrebi 

sodelovanje z organizatorji 

dobrodelnih akcij 

socialno 

ogroženi 

učenci, 

starši 

ŠSS, RK, ZPM, 

Karitas, Rotary 

ipd. 

po dogovoru 

zbiranje predlogov in 

dogovarjanje  z učenci, 

starši, organizatorji 

počitnikovanja, obdarovanja, 

socialno 

ogroženi 

učenci, 

starši 

razredniki, ŠSS 

RK, ZPM, Karitas 

počitnice, 

prazniki - po 

dogovoru 

evidenca  potencialnih 

upravičencev do 

brezplačnega letovanja in 

obveščanje. 

učenci, 

starši 

ŠSS, tajništvo, 

računovodstvo, 

RK, ZPM, Karitas 

po potrebi in 

dogovoru 

 

PODROČJE  

 DELA 

NALOGE CILJNA 

SKUPINA 

NOSILEC IN 

SODELAVCI 

ROK 

urejanje evidenc učencev 

(razredni seznami, jutranje 

varstvo, OPB, izbirni predmeti, 

DSP, nadarjeni), 

vodstvo, 

MIZŠ, 

učitelji 

tajništvo, ŠSS, 

razredniki, 

učitelji 

celotno šolsko 

leto 



PODATKOV

: 

vodenje osebnih map 

obravnavanih učencev. 

učenci ŠSS celotno šolsko 

leto 

študijska skupina ŠSS, ŠSS ŠSS regije, 

svetovalci ZRŠŠ 

 

študij in osebno 

izpopolnjevanje – seminarji, 

ŠSS 
 

 

pisanje organizacijskega in 

statističnega poročila, 

MIZŠ vodstvo, tajništvo, 

ŠSS 

september 

pomoč pri koordinaciji NPZ. učenci, 

učitelji, 

MIZŠ 

vodstvo, SŠS, 

MIZŠ 

celotno šolsko 

leto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


