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OSEBNI PODATKI Spetič Iztok

Via Marchesetti 38, 34149 Trst (Italija) 

+39/3663625523    

spetic.iztok@gmail.com 

DELOVNE IZKUŠNJE

2002–2008
Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel , Trst, Trst (Italija) 

zaposlen v Slovenskem dijaškem domu S.Kosovel v Trstu, najprej kot zunanji sodelavec v okviru 
službe “Ptički brez gnezda” z mladoletnimi priseljenci, potem v Zadružnem centru za socialno 
dejavnost z mladoletnimi s posebnimi potrebami, od leta 2005 pa kot odgovorni vzgojitelj za gojence 
osnovnih šol z delovno pogodbo za nedoločen čas.

V tem času sem organiziral in vodil različne evropske projekte (In the eyes of the others, Cultural 
unison with art) ter Interreg Italija- Slovenija (Duoliguismo in Memo).

2004–2006
Združenje Slovenki dijaški dom S.Kosovel, Trst 

sodeloval v vzgojnem projektu po Gestalt psihoterapiji za gojence Dijaškega doma s supervizijo dr. 
Vilijema Sčuke.

2008–v teku PSIHOLOG
SVOBODNI POKLIC 

2010–v teku PSIHOTERAPEVT (GESTALT)
SVOBODNI POKLIC 

2008 PSIHOLOG IN PSIHOTERAPEVT
združenje Slovenski dijaški dom S,Kosovel, Trst 

sodelujem z Dijaškim domom S.Kosovel kot psihoterapevt za potrebe gojencev doma in njihovih 
staršev.

2008–v teku PSIHOLOG
Zadružni center za socialno dejavnost, Trst 

sodelujem z Zadružnim centrom za socialno dejavnost kot supervizor dela spremljevalcev mladoletnih
s posebnimi potrebami.

2010 PSIHOLOG
Tehnični zavod "Žiga Zois", Trst 

niz srečanj o spolni vzgoji za dijake Državnega trgovskega tehničnega zavoda “Žiga Zois”(4 ure).

2011 PSIHOLOG
Italijanska šola "Pier Paolo Vergerio il Vecchio", Koper 

niz srečanj z dijaki italijanske onsovne šole “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” v Kopru.(6ur)

2011 PSIHOLOG
Večstopenjska šola Opčine, Trst 
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niz srečanj z dijaki in starši na Didaktičnem ravnateljstvu na Opčinah.(6ur)

2011 PSIHOLOG
Umetnostni licej "Enrico in Umberto Nordio", Trst 

niz srečanj z dijaki Umetnostnega Liceja “Enrico in Umberto Nordio” v Trstu v sodelovanju z Gestalt 
inštitutom iz Trsta.(4 ure)

2013 PSIHOLOG
Večstopenjska šola Opčine, Trst 

strokovna pomoč učencem in učiteljem na osnovni šoli Gradnik Openskega didaktičnega 
ravnateljstva.(12 ur)

2014 PSIHOLOG
Socialno podjetje Ad Formandum, Trst 

srečanja na temo “Metode učenja” v okviru projekta, katerega nosilec je bi Ad Formandum, na 
Državnem izobraževalnem zavodu “Jožef Stefan”.(40 ur)

2014 PSIHOLOG
Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan" 

sodeloval kot psiholog na Državnem izobraževalnem zavodu “Jožef Stefan” (6ur).

2014–v teku PSIHOLOG
Državni znanstveni licej "France Prešeren" / Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel, 
Trst 

prisoten kot psiholog na Državnem znanstvenem liceju “France Prešeren”, kjer sem na razpolago 
dijakom za individualne in skupinske pogovore

2015 PSIHOLOG
Večstopenjska šola Opčine, Trst 

skupinski pogovori z dijaki na srednjih šolah Openskega didaktičnega ravnateljstva (10 ur).

2015 PSIHOLOG
Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst 

skupinsko srečanje z razredom nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda na Večstopenjski šoli “Vladimir 
Bartol” v Trstu(2uri).

2015 PSIHOLOG
Večstopenjska šola "Vladimir Bartol" 

ciklus treh predavanj za starše na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol” v Trstu v organizaciji Združenja 
staršev iste šole.

2016 PSIHOLOG
Osnovna šola "A.Sirk", Križ (Trst) 

skupinska srečanja za otroke in starše v februarju in novembru na osovni šoli A.Sirk v Križu.

2016 PSIHOLOG
Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst 
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sodeloval pri projektu “Socialno- čustvena in spolna vzgoja” na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol”. 
(22ur)

2016–2017 PSIHOLOG
Starševski krog, Trst 

Organizacija in vodenje mesečnih srečanj za starše o temah starševstva

2017 PSIHOLOG
Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst 

sodeloval pri projektu “Socialno- čustvena in spolna vzgoja” na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol”. 
(22ur)

2017–2018 PSIHOLOG
Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan" / Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel, 
Trst 

na razpolago dijakom za individualne in skupinske pogovore (55ur)

2018 PSIHOLOG
Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst 

sodeloval pri projektu “Socialno- čustvena in spolna vzgoja” na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol”. 
(21ur)

oktober 2018–december 2018 Psiholog
Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan" 

Projekt "Učenje učenja"(20 ur)

oktober 2018–v teku Psiholog
Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan" / Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel, 
Trst 

na razpolago dijakom za individualne in skupinske pogovore (55ur)

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

1995 MATURA
Državni Znanstveni licej "France Prešeren", Trst (Italija) 

2003 Univerzitetna diploma klinične in družbene psihologije
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (sede Cesena) (Italija) 

oktober 2003–oktober 2004 Enoletna obvezna praksa za psihologe
Slovenska Socio- Psiho- Pedagoška služba , Zdravstvena ustanova Trst

2006 Državni izpit za psihologe
Università degli Studi di Trieste

2010 štiriletna specializacija v Gestalt psihoterapiji
Istituto Gestalt Trieste
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KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina, italijanščina

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno

sporazumevanje
Govorno sporočanje

angleščina B2 C1 C1 B2 B2

hrvaščina B1 B2 B1 B1 A2

španščina B1 B1 B1 A2 A2

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir 
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   ECV 2018-10-17T07:11:15.584Z 2019-02-15T16:07:29.975Z V3.3 EWA Europass CV true                                       Iztok Spetič    Via Marchesetti 38 34149 Trst  IT Italija  spetic.iztok@gmail.com   +39/3663625523  mobile Prenosni telefon      false <p>zaposlen v Slovenskem dijaškem domu S.Kosovel v Trstu, najprej kot zunanji sodelavec v okviru službe “Ptički brez gnezda” z mladoletnimi priseljenci, potem v Zadružnem centru za socialno dejavnost z mladoletnimi s posebnimi potrebami, od leta 2005 pa kot odgovorni vzgojitelj za gojence osnovnih šol z delovno pogodbo za nedoločen čas.</p><p>V tem času sem organiziral in vodil različne evropske projekte (In the eyes of the others, Cultural unison with art) ter Interreg Italija- Slovenija (Duoliguismo in Memo).</p>  Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel , Trst    Trst  Italija     false <p>sodeloval v vzgojnem projektu po Gestalt psihoterapiji za gojence Dijaškega doma s supervizijo dr. Vilijema Sčuke.</p>  Združenje Slovenki dijaški dom S.Kosovel, Trst    true  PSIHOLOG  SVOBODNI POKLIC    true  PSIHOTERAPEVT (GESTALT)  SVOBODNI POKLIC    false  PSIHOLOG IN PSIHOTERAPEVT <p>sodelujem z Dijaškim domom S.Kosovel kot psihoterapevt za potrebe gojencev doma in njihovih staršev.</p>  združenje Slovenski dijaški dom S,Kosovel, Trst    true  PSIHOLOG <p>sodelujem z Zadružnim centrom za socialno dejavnost kot supervizor dela spremljevalcev mladoletnih s posebnimi potrebami.</p>  Zadružni center za socialno dejavnost, Trst    false  PSIHOLOG <p>niz srečanj o spolni vzgoji za dijake Državnega trgovskega tehničnega zavoda “Žiga Zois”(4 ure).</p>  Tehnični zavod "Žiga Zois", Trst    false  PSIHOLOG <p>niz srečanj z dijaki italijanske onsovne šole “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” v Kopru.(6ur)</p>  Italijanska šola "Pier Paolo Vergerio il Vecchio", Koper    false  PSIHOLOG <p>niz srečanj z dijaki in starši na Didaktičnem ravnateljstvu na Opčinah.(6ur)</p>  Večstopenjska šola Opčine, Trst    false  PSIHOLOG <p>niz srečanj z dijaki Umetnostnega Liceja “Enrico in Umberto Nordio” v Trstu v sodelovanju z Gestalt inštitutom iz Trsta.(4 ure)</p>  Umetnostni licej "Enrico in Umberto Nordio", Trst    false  PSIHOLOG <p>strokovna pomoč učencem in učiteljem na osnovni šoli Gradnik Openskega didaktičnega ravnateljstva.(12 ur)</p>  Večstopenjska šola Opčine, Trst    false  PSIHOLOG <p>srečanja na temo “Metode učenja” v okviru projekta, katerega nosilec je bi Ad Formandum, na Državnem izobraževalnem zavodu “Jožef Stefan”.(40 ur)</p>  Socialno podjetje Ad Formandum, Trst    false  PSIHOLOG <p>sodeloval kot psiholog na Državnem izobraževalnem zavodu “Jožef Stefan” (6ur).</p>  Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan"    true  PSIHOLOG <p>prisoten kot psiholog na Državnem znanstvenem liceju “France Prešeren”, kjer sem na razpolago dijakom za individualne in skupinske pogovore</p>  Državni znanstveni licej "France Prešeren" / Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel, Trst    false  PSIHOLOG <p>skupinski pogovori z dijaki na srednjih šolah Openskega didaktičnega ravnateljstva (10 ur).</p>  Večstopenjska šola Opčine, Trst    false  PSIHOLOG <p>skupinsko srečanje z razredom nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol” v Trstu(2uri).</p>  Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst    false  PSIHOLOG <p>ciklus treh predavanj za starše na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol” v Trstu v organizaciji Združenja staršev iste šole.</p>  Večstopenjska šola "Vladimir Bartol"    false  PSIHOLOG <p>skupinska srečanja za otroke in starše v februarju in novembru na osovni šoli A.Sirk v Križu.</p>  Osnovna šola "A.Sirk", Križ (Trst)    false  PSIHOLOG <p>sodeloval pri projektu “Socialno- čustvena in spolna vzgoja” na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol”. (22ur)</p>  Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst     false  PSIHOLOG <p>Organizacija in vodenje mesečnih srečanj za starše o temah starševstva</p>  Starševski krog    Trst    false  PSIHOLOG <p>sodeloval pri projektu “Socialno- čustvena in spolna vzgoja” na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol”. (22ur)</p>  Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst     false  PSIHOLOG <p>na razpolago dijakom za individualne in skupinske pogovore (55ur)</p>  Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan" / Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel, Trst    false  PSIHOLOG <p>sodeloval pri projektu “Socialno- čustvena in spolna vzgoja” na Večstopenjski šoli “Vladimir Bartol”. (21ur)</p>  Večstopenjska šola "Vladimir Bartol", Trst     false  Psiholog <p>Projekt &#34;Učenje učenja&#34;(20 ur)</p>  Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan"    true  Psiholog <p>na razpolago dijakom za individualne in skupinske pogovore (55ur)</p>  Državni izobraževalni zavod "Jožef Stefan" / Združenje Slovenski dijaški dom S.Kosovel, Trst     false MATURA  Državni Znanstveni licej "France Prešeren"    Trst  IT Italija    false Univerzitetna diploma klinične in družbene psihologije  Alma Mater Studiorum Università di Bologna (sede Cesena)     IT Italija     false Enoletna obvezna praksa za psihologe  Slovenska Socio- Psiho- Pedagoška služba , Zdravstvena ustanova Trst    false Državni izpit za psihologe  Università degli Studi di Trieste    false štiriletna specializacija v Gestalt psihoterapiji  Istituto Gestalt Trieste      sl slovenščina   it italijanščina    en angleščina  B2 C1 C1 B2 B2   hr hrvaščina  B1 B2 B1 B1 A2   es španščina  B1 B1 B1 A2 A2 

