
Svetovalne delavke 

 
Šolska pedagoginja MELITA BEVC NOVAK 
 
Delovni čas: ponedeljek (9.00 – 11.00), torek in sreda (7.00 – 14.00), četrtek (7.00 – 9.00), petek 
(9.00 – 11.00) 
            
Dosegljiva ob torkih in sredah po predhodnem dogovoru na telefonski številki: 07/29 27 951 ali na 
elektronski naslov melita.bevc.novak@os-otocec.si  
 
Opravlja naslednje naloge šolske svetovalne službe: 

- vpis učencev v srednjo šolo in pomoč pri načrtovanju poklicne kariere učencev, 
- vpis šolskih novincev,  
- pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk družin (subvencije),  
- pomoč učencem in  njihovim staršem v primeru učnih in drugih težav otrok, 
- postopek odkrivanja in usmerjanja nadarjenih učencev,  
- svetovalno delo z učenci in starši, 
- sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci ter vodstvom šole, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
- itd.  

 

 
Socialna pedagoginja ZALA JEZERČIĆ                          
 
Delovni čas: ponedeljek in petek (7.00 – 15.00) 
Dosegljiva ob ponedeljkih in petkih po predhodnem dogovoru na telefonski številki: 07/30 99 919 
ali na elektronski naslov zala.jezercic@os-otocec.si 
 
Opravlja naslednje naloge šolske svetovalne službe:  

- svetovalno delo z učenci in starši, 
- sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci ter vodstvom šole, 
- pomoč učencem in  njihovim staršem v primeru učnih vedenjskih, čustvenih in/ali drugih 

težav otrok, 
- postopek usmeritve otrok s posebnimi potrebami,  
- pomoč pri načrtovanju poklicne kariere učencev 
- vzgojna tematika (vzgojno delovanje, razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje, 

program Neon: Varni brez vrstniškega nasilja), 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
- itd.  

 

 
Socialna delavka KATJA KEK 
 
Delovni čas: ponedeljek (7.00-11.00), četrtek (7.00 – 15.00) 
Dosegljiva ob ponedeljkih in četrtkih po predhodnem dogovoru ne telefonski številki: 07/30 99 903 
ali na elektronski naslov katja.kek@os-otocec.si  
 
Opravlja naslednje naloge šolske svetovalne službe:  

- svetovalno delo z učenci in starši, 
- sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci ter vodstvom šole, 
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- pomoč učencem in  njihovim staršem v primeru učnih vedenjskih, čustvenih in/ali drugih 
težav otrok, 

- delo z učenci Romi, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
- sodelovanje z RK Novo mesto in organizacija solidarnih akcij, 
- itd. 

 

 


