
 

 

 

Šolsko leto 2022/2023 

PUBLIKACIJA 

 

 

Pozdravljeni v šolskem letu 2022/2023, dragi otroci in mladostniki, spoštovani starši! 

V navadi je, da ob začetku šolskega leta zaželimo drug drugemu uspešno delo v šolskem letu in še kup drugih 
stvari. Tudi letos ni nič drugače. Pa vendar bom na začetku naredil izjemo. Ne bom vam rekel tega, kar je v navadi, 
temveč nekaj drugega. Namreč to, da verjamem v perspektive drugačnosti, verjamem, da nas razlike zares bogatijo 
in kako pomembno je, da je vsak človek potrjen v svojih prizadevanjih, če so seveda pristna.  

Želim vam torej veliko medsebojnega spodbujanja, želim vam veliko potrjevanja drugačnosti, zares upam, da boste 
odkrivali strast do učenja, ki je po definiciji učenje novega, drugačnega, boljšega od tega, kar že poznamo. In želim 
vam zadovoljstvo, ki spremlja delo, saj učenje je delo.  

Naj bo to šolsko leto perspektivno, drugačno, spodbudno.  

 
 
  Goran Pavlič 

Direktor 
 
Kamnik, oktober 2022 
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1 PODATKI O ZAVODU 
 
 
Ime zavoda:  CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK 

Kratko ime zavoda: CIRIUS KAMNIK 

 

 

Podatki o zavodu: 
Ime zavoda:  Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 
Skrajšano ime:  CIRIUS Kamnik 
Naslov: Novi trg 43a, 1241 Kamnik 
Telefon: (01) 83 01 300 
Faks: (01) 83 17 666 
Elektronski naslov:     tajnistvo@cirius-kamnik.si 
Internetni naslov:                   www.cirius-kamnik.si 
Transakcijski  račun:   01100-6030689368 
ID za DDV: SI99621053 
 
 
 
Predsednica Sveta zavoda: Katja Antosiewicz 
 
 
Vodilni delavci: 
Direktor zavoda:    Goran Pavlič 
Ravnateljica osnovne šole: Isabelle Morel Bera 
Ravnatelj srednje šole: Iztok Osolnik 
Ravnateljica doma: mag. Simona Rogič Ožek 
Vodja zdravstvene enote:  Marta Orehek Kirbiš, dr. med., spec. spl. med. 
Vodja medicinske rehabilitacije: Marta Klobčar 
Vodja zdravstvene nege: Maja Pušnik Gatnik 
Vodja oddelka neg. in fiz. pomoči: Petra Korenčan 
Vodja tehnične službe: Tatjana Lipovšek 
Vodja finančno-računovodske službe: Alenka Škerjanec 
 
 
Svetovalna služba: 
Psihologi na področju zdravstva dr. Veronika Kragelj, univ. dipl. psih, specializantka klin. psih.  
 mag. Teja Bandel Castro, univ. dipl. psih. specializantka klin. psih 
 Anja Sagadin, mag. psih. 
Socialna delavka na Osnovni šoli:  
Psihologa na Srednji šoli:       dr. Dušan Rutar in Leja Lampret 
Socialna delavka na Srednji šoli: Irena Praznik 
Svetovalna delavka v Domu:                                      Sara Justin 
 
 
Knjižnica: 
Knjižničarka:  Mateja Perko 
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ŠTEVILO OTROK IN MLADOSTNIKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

V CIRIUS Kamnik je vključenih 198 otrok in mladostnikov z odločbo o usmeritvi, od tega jih je 133 v dnevni obliki usposabljanja (DU) 

in 58 v celotedenski oblik usposabljanja (interni). 

V Osnovni šoli je letošnje šolsko leto (na dan 15. 9. 2022) vključenih 103 učencev z odločbami.   

• 95 na dnevni obliki usposabljanja,  

• 8 na celodnevni – tedenski obliki usposabljanja. 
▪ 39 učencev je vključenih v izobraževalni program OŠ z EIS,  
▪ 19 v izobraževalni program OŠ z NIS in 
▪ 45 učencev v PP VIZ. 

V programe Srednje šole je letošnje šolsko leto (na dan 15. 9. 2022) vključenih 95 dijakov z odločbami.  

• 46 dijakov na dnevni obliki usposabljanja,  

• 49 dijakov na celodnevni – tedenski obliki usposabljanja (3 dijaki med temi obiskujejo izobraževalni program v zunanjih 
šolah: GSŠRM Kamnik (2 dijakinji: gimnazija (1), maturitetni tečaj (1); ZGNL (1 dijak)).  

 

 

ENOTNI NAČIN SPOROČANJA SPREMEMB o otroku oz. mladostniku:  

• ODSOTNOST otrok ali mladostnikov, 

• ODJAVA obrokov, 

• posebnosti, ki zadevajo ORGANIZIRANE PREVOZE. 

Odjavo opravijo starši ali zakoniti zastopniki na enotnem elektronskem naslovu ali pa na določeno telefonsko številko s SMS sporočilom; 

in sicer:  

elektronski naslov: sporocila@cirius-kamnik.si 

telefonska številka: 031 330 739 (samo SMS sporočilo). 

 

Elektronsko sporočilo ali SMS vsebuje:  

• ime in priimek otroka ter oddelek 

• obdobje odsotnosti 

• razlog odsotnosti 

• odjava prehrane (do 7.00 za isti dan) 

• posebnosti v povezavi z organiziranim prevozom. 

 
 
PROTOKOL ODJAVE OBROKOV JE OPISAN V POGLAVJU PREHRANA. 
 
 
PROTOKOL SPREMEMB PRI PREVOZIH PA V POGLAVJU PREVOZI. 
 
 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2022/23 
V CIRIUS Kamnik je v šolskem letu 2021/22 zaposlenih 247 delavcev. Število zaposlitev se lahko tekom leta spreminja. 

VKLJUČITEV NA USPOSABLJANJE v CIRIUS Kamnik je mogoča na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – 

ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011 in 90/2012), Zakona o OŠ (Uradni list RS, št. 81/2006) in spremembe ter Zakona o  organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08). 

Zavod opravlja naslednje naloge: 
• Javno službo vzgoje in izobraževanja na področju osnovnošolskega ter srednješolskega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, dejavnosti dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve in drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje. 

• Javno službo zdravstvene dejavnosti za otroke in mladostnike usmerjene v CIRIUS Kamnik na področju splošne zunaj 
bolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistične zunaj bolnišnične zdravstvene dejavnosti in druge zdravstvene dejavnosti. 

• Izvaja dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, oziroma motenj, določenih v odločbi o usmeritvi na 
drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

• Izvaja pedagoško in medicinsko diagnostiko, poklicno orientacijo ter specialno pedagoške, zdravstvene in rehabilitacijske 
obravnave za gibalno ovirane otroke in mladostnike. 

• Izvaja svetovanje vzgojno-izobraževalnim zavodom glede prilagoditev učnega mesta, računalniške opreme in drugih 
pripomočkov za gibalno ovirane otroke in mladostnike. 

• Izvaja svetovanje in pomoč staršem gibalno oviranih otrok in mladostnikov, ki niso vključeni v zavod. 
• Izvaja izobraževanje in usposabljanje za učitelje, starše in ostale delavce v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z gibalno oviranimi 

otroki in mladostniki ter za zdravstvene delavce, ki delajo z gibalno oviranimi. 
• Izvaja izobraževanje odraslih gibalno oviranih oseb. 
• Izvaja pomoč pri zaposlovanju in spremljanju mladostnikov v življenje ter zaposlitveno rehabilitacijo. 

mailto:sporocila@cirius-kamnik.si
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• Organizira terapevtsko počitniške kolonije, letovanja in druge počitniške programe. 
• Opravlja eksperimentalno in raziskovalno delo za pripravo različnih prilagoditev za gibalno ovirane. 
• Pripravlja strokovna gradiva, didaktične, medicinske in druge pripomočke. 
• Izposoja didaktične in druge pripomočke za gibalno ovirane učence in dijake. 
• Poleg naštetih nalog zavod CIRIUS opravlja tudi druge dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem javnih služb in so opredeljene 

v sklepu o ustanovitvi zavoda.  

2 ŠOLSKI KOLEDAR in SODELOVANJE S STARŠI  

Vsebina Datum 

Prvi šolski dan 1. 9. 2022 

                      1. roditeljski sestanek 4. 10. 2022  

Svet staršev 25. 10. 2022 

Seja sveta zavoda  28. 10. 2022 

Teden otroka 3. 10. 2022 – 9. 10. 2022 

Dan reformacije 31. 10. 2022 

Dan spomina na mrtve 1. 11. 2022 

Jesenske počitnice 31. 10. 2022  – 4. 11. 2022 

Novoletno voščilo za starše, zaposlene in otroke   
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

23. 12. 2022 

Božič 25. 12. 2022 

Dan samostojnosti in enotnosti 26. 12. 2022 

Novoletne počitnice 26. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

2. roditeljski sestanek za OŠ 11. 1. 2023 

1. redovalna konferenca za oddelke SŠ 13. 1. 2022 

2. roditeljski sestanek za SŠ 19. 1. 2022 

1. redovalna konferenca za vse oddelke OŠ  24. 1. 2023, 25. 1. 2023 in 26. 1. 2023  

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 8. 2. 2023 

Zimske počitnice 6. 2. 2023 – 10. 2. 2023 

Informativni dan 17. 2. 2023 in 18. 2. 2023 

Velikonočni ponedeljek – pouka prost dan 10. 4. 2023 

3. roditeljski sestanek OŠ 12. 4. 2023 

3. roditeljski sestanek SŠ 20. 4. 2022 

Pouka prost dan 26. 4. 2023 

Dan upora proti okupatorju 27. 4. 2023 

Prvomajske počitnice 27. 4. 2023 – 2. 5. 2023 

Praznik dela 1. 5. in 2. 5. 2023 

Zaključna redovalna konferenca za zaključne letnike SŠ 19. 5. 2023 

Podelitev spričeval zaključnim letnikom 22. 5. 2023 

Začetek poklicne mature v spomladanskem roku 27. 5. 2023 

Začetek zaključnih izpitov v spomladanskem roku 27. 5. 2023 

Zaključna redovalna konferenca za 9. razred OŠ 13. 6. 2023 

Valeta 15. 6. 2023 

Zaključna redovalna konferenca za odd. od 1. do 8. r. OŠ 19. 6. 2023, 20. 6. 2023 in 21. 6. 2023 

Zaključna redovalna konferenca za oddelke SŠ 22. 6. 2023 

Proslava pred dnevom državnosti in razdelitev spričeval 23. 6. 2023 
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Dan državnosti 25. 6. 2023 

Poletne počitnice 26. 6. 2023 – 31. 8. 2023 

Začetek spomladanskega roka popravnih izpitov SŠ 26. 6. 2023 

Rezultati poklicne mature 5. 7. 2023 

Začetek jesenskega izpitnega roka SŠ 16. 8. 2023 

Začetek poklicne mature, zaključnih izpitov in popravnih izpitov SŠ 23. 8. 2022 

3 PREHRANA 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Skladno z veljavnimi 

zakonskimi kriteriji lahko starši uveljavljajo subvencijo šolske prehrane (učenci za malico in kosilo; dijaki za malico). Več informacij je 

dostopnih na spletni strani ministrstva. 

Za učence in dijake, ki na osnovi odločbe o usmeritvi med tednom v centru tudi bivajo, je prehrana brezplačna. 

Učencem in dijakom, ki center obiskujejo dnevno, omogočamo naročilo na prehrano: obroke po izbiri in najavljene za tekoče šolsko 

leto na predpisanem obrazcu »PRIJAVA UČENCA/DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO« (obrazec je dostopen tudi na spletni strani 

centra). Obroki so plačljivi po veljavnem ceniku.. 

Upravičenost do subvencije obrokov za posameznega učenca oz. dijaka je razvidna v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi o državni 

štipendiji. Če starši ne razpolagajo z navedenima odločbama, lahko na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za 

subvencijo malice, kjer odločijo o upravičenosti. 

CIRIUS Kamnik podatke o upravičenosti do pripadajoče subvencije za posameznika pridobi na podlagi oddane Prijave na prehrano 

in z vnosom v spletno aplikacijo ministrstva. Za morebitno pomoč pri plačilu prehrane lahko učenci in dijaki oz. njihovi starši zaprosijo 

tudi na podlagi »Pravil šolske prehrane CIRIUS Kamnik«, sprejetih na 7. seji Sveta zavoda dne 29.9.2010. 

Starši odjavite posamezni obrok/obroke s pisnim obvestilom na elektronski naslov ali po telefonu. Odjave posredovane do 7.30 bodo 

upoštevane že v tekočem dnevu, po 7.30 pa od naslednjega dne dalje. 

Ne-odjavljeni obroki se zaračunajo po ceniku. 

Kontakt za ODJAVO ŠOLSKE PREHRANE 

• elektronski naslov: sporocila@cirius-kamnik.si 

• telefonska številka: 031 330 739 (samo SMS sporočilo). 

4 PREVOZI 
 
Tako kot vsa leta doslej, skladno z veljavno zakonodajo, tudi v šolskem letu 2022/2023 izvajamo organizirane prevoze za učence in 
dijake.  
Na zahtevo plačnika izvajamo ločeno dnevne prevoze za učence osnovne šole in dijake srednje šole na dnevni obliki usposabljanja. 
Učenci osnovne šole, imajo na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006) pravico do brezplačnega prevoza, ne 
glede na stopnjo gibalne oviranosti.  
Pravico do brezplačnega prevoza imajo, po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 in spremembah, 27. 
člen) dijaki srednje šole, ki imajo v odločbi o usmeritvi z Zavoda RS za šolstvo opredeljeno težjo ali težko gibalno oviranost. Skladno 
s tem, za težje in težko gibalno ovirane dijake brezplačni prevoz organiziramo do doma.  
Dijaki, ki imajo v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo opredeljeno lažjo ali zmerno gibalno oviranost so po Zakonu o prevozih v 
cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 39/2013) upravičeni do subvencije v javnem med krajevnem prometu po zakonsko navedenih kriterijih 
glede na oddaljenost šole do kraja bivanja. Samo na podlagi nakupa subvencionirane vozovnice za tekoči mesec lahko dijak/dijakinja 
koristi organiziran prevoz. 
 
Tudi v tem šolskem letu, lahko prevoz težje ali težko gibalno oviranih dijakov opravljajo starši s prilagojenim vozilom. Staršem, ki vozijo 
težje ali težko gibalno oviranega dijaka, se krijejo stroški prevoza v višini 10 % cene neosvinčenega motornega vozila. Stroški za pot 
so povrnjeni samo za kilometre, ko je dijak v vozilu. Da lahko starši sami izvajajo prilagojen prevoz težje ali težko gibalno oviranega 
dijaka, morajo priložiti: 

• Potrdilo o homologaciji, da je vozilo prilagojeno za prevoz oseb na invalidskem vozičku,  

• Številko potrdila o tehnično ustreznem vozilu, 

• Veljavno registracijo vozila, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/subvencioniranje-solske-prehrane.html
mailto:sporocila@cirius-kamnik.si
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• Številko vozniškega dovoljenja starša, ki bo opravljal prevoz. 
 
V šolskem letu 2022/2023 izvajamo organizirane prevoze na 41 relacijah, od tega imamo 30 dnevnih relacij in 11 vikend relacij. Prevoz 
koristi 160 otrok in mladostnikov. 
 
Prevozi so organizirani vse delovne dni po šolskem koledarju, razen prvi in zadnji šolski dan. 
Odjave prevoza sporočite na: sporocila@cirius-kamnik.si ali SMS 031-330-739 
Ostale spremembe in dogovori: sabina.letnar@cirius-kamnik.sii ali telefon: 040-381-611 
 
DNEVNI PREVOZI: 

1. Ljubljana-Kamnik-Ljubljana (13x) 
2. Škofja Loka-Kamnik-Škofja Loka 
3. Šenčur-Kamnik-Šenčur 
4. Preddvor-Cerklje na Gorenjskem-Kamnik-Cerklje na Gorenjskem-Preddvor 
5. Komenda-Kamnik-Komenda 
6. Trbovlje-Moravče-Lukovica-Kamnik-Lukovica-Moravče-Trbovlje 
7. Domžale-Kamnik-Domžale (2x) 
8. Dol pri Ljubljani-Domžale-Mengeš-Kamnik-Mengeš-Domžale-Dol pri Ljubljani 
9. Log Dragomer-Kamnik-Log Dragomer 
10. Stahovica-Tuhinj-Kamnik-Tuhinj-Stahovica 
11. Kranj-Kamnik-Kranj (2x) 
12. Virmaše-Kranj-Kamnik-Kranj-Virmaše 
13. Šentvid pri Stični-Škofljica-Kamnik-Škofljica-Šentvid pri Stični 
14. Lukovica-Domžale-Kamnik-Domžale-Lukovica 
15. Bočna pri Gornjem Gradu-Kamnik-Bočna pri Gornjem Gradu 
16. Notranje Gorice-Horjul-Ljubljana-Kamnik 

VIKEND PREVOZI: 
1. Kamnik-Izola-Kamnik 
2. Kamnik-Ruše-Maribor-Kamnik 
3. Kamnik-Šentjernej-Krško-Kamnik 
4. Kamnik-Radovljica-Jesenice-Kamnik 
5. Kamnik-Velike Lašče-Kočevje-Kamnik 
6. Kamnik-Velenje-Šoštanj-Kamnik 
7. Kamnik-Ajdovščina-Nova Gorica-Kamnik 
8. Kamnik-Križevci-Poljčane-Kamnik 
9. Kamnik-Moravske toplice-Kamnik 
10. Kamnik-Odranci-Črenšovci-Kamnik 
11. Kamnik-Rogaška Slatina-Kamnik 

 

5 ORGANIZACIJSKE ENOTE IN ODDELKI V CIRIUS KAMNIK IN ZAPOSLENI 
 

 

5.1 OSNOVNA ŠOLA 

Ravnateljica Isabelle Morel Bera, prof. domske pedagogike 

Delo poteka v 19 oddelkih: 
• 7 oddelkih prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane učence (EIS),  
• 4 oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) in 
• 8 oddelkih PPVIZ.  
 

PREDMETNIKI za posamezne programe so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.cirius-kamnik.si/ 

   

ZAPOSLENI NA OŠ  

 

Razredni učitelji in strokovni delavci  
 

Ime in priimek Poučuje 

Albina Mljač  splošna poučenost, delovna vzgoja, likovna umetnost 

Ana Jelovčan 
Splošna poučenost, delovna vzgoja, likovna umetnost, razvijanje samostojnosti, razvijanje 
in ohranjanje samostojnosti, glasbena umetnost, izbirne vsebine. 

mailto:sporocila@cirius-kamnik.si
mailto:sabina.letnar@cirius-kamnik.sii
http://www.cirius-kamnik.si/
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Ana Žagar 
Drugi učitelj v 1./2. EIS, DSP, razvijanje samostojnosti, delovna vzgoja, gibanje in športna 
vzgoja 

Andra Goršič  
slovenščina, matematika, likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, spoznavanje okolja, 
oddelčna skupnost 

Anica Alojzija Trtnik 
razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, glasbena umetnost, likovna umetnost, 
delovna vzgoja 

Gordan Pupavac 
Glasbena umetnost, splošna poučenost, gibanje in šport, glasbena umetnost, delovna 
vzgoja 

Irma Golob 
razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, glasbena umetnost, likovna umetnost, gibanje 
in športna vzgoja 

Ksenija Krstovski  slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, šport, oddelčna skupnost, socialno učenje 

Maruša Hribar 
Drugi učitelj v 1./2. NIS, razvijanje samostojnosti, razvijanje in ohranjanje samostojnosti, 
kreativna znanja, izbirne vsebine, likovna umetnost, gibanje in šport, dejavnosti prostega 
časa 

Matejka Zagožen 
Splošna poučenost, splošna znanja, likovna umetnost, delovna vzgoja, delovne in 
zaposlitvene tehnike, intimno življenje in spolnost, kreativna znanja, gibanje in športna 
vzgoja, dejavnosti prostega časa. 

Nataša Petrović 
slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, šport, komunikacija (SPD), glasbena 
umetnost, DSP 

Nika Kralj 
Splošna poučenost, delovna vzgoja, razvijanje samostojnosti, likovna umetnost, gibanje in 
šport 

Nina Grobelšek 
matematika, slovenščina, naravoslovje in tehnika, družba,  šport, glasbena umetnost, 
komunikacija (SPD), oddelčna skupnost 

Simona Janežič likovna umetnost, tuji jezik angleščina, naravoslovje 

Simona Kukovec slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika, komunikacija (SPD), DSP 

Simona Štrucl splošna poučenost, gibanje in šport, razvijanje samostojnosti, likovna umetnost 

Tamara Gale Bešinsky 
slovenščina, matematika, glasbena umetnost, spoznavanje okolja, šport, komunikacija 
(SPD), računalništvo (SPD) 

Vesna Petkovšek 
razvijanje samostojnosti, likovna umetnost, delovna vzgoja, delovne in zaposlitvene 
tehnike, izbirne vsebine, glasbena umetnost, splošna poučenost 

(SPD) – specialno pedagoška dejavnost v OŠ 
 
Predmetni učitelji in strokovni delavci  
 

Ime in priimek Poučuje 

Anja Jeglič 
matematika, fizika, računalniška omrežja, urejanje besedil, računalniško opismenjevanje, 
multimedija, DSP 

Eva Benedičič slovenščina, tehnika in tehnologija, družboslovje, gospodinjstvo 

Irena Lamovec  šport, neobvezni izbirni predmet šport, šport za zdravje (EIS) 

Isabelle Morel Bera socialne veščine (SPD), socialno učenja (SPD) 

Ksenija Jesenik Lužovec / 
Ditka Kobol 

slovenščina 

Lota Kahne  likovna umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika  

Maja Poljanšek  matematika, tehnika in tehnologija   

Mateja Perko šolska knjižničarka 

Miran Antonin  glasbena umetnost, klaviature in računalnik, ansambelska igra  

Nataša Trojer  angleščina, neobvezni izbirni predmet nemščina 

Neva Jelenko  biologija, kemija, gospodinjstvo, naravoslovje 

Srečko Sitar  zgodovina, geografija, računalništvo (SPD), šahovske osnove 

Uršula Bukovec  matematika, tehnika in tehnologija, družboslovje, šport, glasbena umetnost 

(SPD) – specialno pedagoška dejavnost v OŠ 
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Govorilne ure bodo potekale na daljavo ali v živo.  
Govorilne ure bodo za vse učence šole potekale vsak prvi četrtek v mesecu med 12.30 in 13.15 oz. 13.30 in 14.15 (glede na tri letje) 
oz. po predhodnem dogovoru z razredniki in učitelji. Govorilne ure z ravnateljico bodo vsak četrtek med 8.00 in 9.00 oz. po predhodnem 
dogovoru. 
 
TEKMOVANJA IN NATEČAJI  

Tekmovanje, natečaj Razred Mentor 

Matematično tekmovanje za Vegovo 
priznanje (Kenguru) 

1. do 9. razred EIS 
Nataša Petrović, Tamara Gale Bešinsky, Maja 
Poljanšek, Nina Grobelšek, Simona Kukovec, Anja 
Jeglič 

Matematično tekmovanje iz 
Razvedrilne matematike 

1. do 9. razred EIS 
Nataša Petrović, Tamara Gale Bešinsky, Maja 
Poljanšek, Nina Grobelšek, Simona Kukovec, Anja 
Jeglič 

Matematično tekmovanje iz Logike 1. do 9. razred EIS Maja Poljanšek 

Matematično tekmovanje 
Računanje je igra 

4. do 8. razred NIS Uršula Bukovec 

Tekmovanje iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje in Mehurčki 

1. do 9. razred EIS 
Ksenija Jesenik Lužovec / Ditka Kobol, Nataša 
Petrović, Tamara Gale Bešinsky, Nina Grobelšek, 
Simona Kukovec 

Slovenska bralna značka 
1. do 9. razred EIS 
1. do 9.razred NIS 
PPVIZ  

Ksenija Jesenik Lužovec / Ditka Kobol ter učiteljice 
1. in 2. triletja EIS, NIS in učitelji PPVIZ 

Angleška bralna značka 1. do 9. razred EIS Nataša Trojer, Simona Janežič 

Športna tekmovanja 
5. do 9. razreda EIS 
5. do 9. razreda NIS 

Irena Lamovec 

Specialna olimpiada Učenci PPVIZ Matej Šoklič, Sara Juretič Irma Golob, Albina Mljač 

MATP Učenci PPVIZ Irma Golob, Sara Juretič, Matej Šoklič, Albina Mljač 

Tekmovanje za čiste in zdrave zobe 
1. do 3. razred EIS 
1. do 3. razred NIS 
PPVIZ I, II, III. 

Anica Alojzija Trtnik 

Cici vesela šola 
1. do 3. razred EIS 
1. do 3. razred NIS 
PPVIZ II/III/IV 

Ksenija Krstovski, Anica Alojzija Trtnik in učiteljice 
1. triletja,  

Likovni natečaji 
1. do 9. razred EIS 
1. do 9.razred NIS 

Lota Kahne, Simona Janežič, Andra Goršič 

Mednarodni likovni natečaj v okviru 
festivala »Igraj se z mano« 

Oddelki PPVIZ Učitelji PPVIZ 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

NPZ se izvaja ob koncu 2. in 3. triletja in je za učence EIS obvezno, za učence NIS pa neobvezno.  

• Učenci 6. razreda EIS opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika.  

• Učenci 6. razreda NIS opravljajo NPZ iz slovenščine in matematike. 

• Učenci 9. razreda EIS opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in fizike.  

• Učenci 9. razreda NIS opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in naravoslovja.  

 

Roki NPZ: 

NPZ – 6./9. razred – slovenščina 4. 5. 2023 

NPZ – 6./9. razred – matematika 8. 5. 2023 

NPZ – 6./9. razred – tuj jezik/tretji predmet fizika (EIS), naravoslovje (NIS) 10. 5. 2023 

 

Dosežki pri NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Seznanitev z dosežki in vpogled v ovrednotene pisne naloge bo za učence 

9. razredov 31. maja 2023 in za učence 6. razredov 6. junija 2023. Obvestila o dosežkih bodo učenci 9. razreda prejeli 15. junija 2023, 

učenci 6. razredov pa 23. junija 2023.  

 

DNEVI DEJAVNOSTI: kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi.  

Kulturni dnevi Skupina Datum Nosilec 

Teden otroka PPVIZ 3. – 9. oktober 2022 Vesna Petkovšek, Nika Kralj 
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Zimska gledališka predstava PPVIZ december 2022 Albina Mljač 

Glasbeni gost Tomaž Hostnik PPVIZ januar 2023 Matej Šoklič 

Evropski dan jezikov Predmetna stopnja 26. 9. 2022 
Ksenija Jesenik Lužovec, 
Nataša Trojer, Anja Jeglič 

Množični mediji Predmetna stopnja februar 2023  Ksenija Jesenik Lužovec  

Didgeridoo Predmetna stopnja 16. 11. 2022 Lota Kahne 

Ogled filma v kinu Razredna stopnja december. 2022 Nataša Petrović 

Kulturni dan – obisk glasbenika Razredna stopnja februar 2023 Tamara Gale Bešinsky 

Ogled gledališke predstave Razredna stopnja marec 2023  Andra Goršič 

Narodna galerija Razredna stopnja november 2022 Simona Janežič 

 

Športni dnevi Skupina Datum Nosilec 

Športne igre v parku PPVIZ 8. 9. in 9. 9. 2022 Irma Golob 

Športne igre s terapevtskim psom PPVIZ april 2023 Albina Mljač in Irma Golob 

Krpan in Zlati sonček PPVIZ november 2022 Vesna Petkovšek 

Orientacijski pohod z iskanjem 
skritega zaklada 

PPVIZ maj 2023 Sara Juretič 

Pohod/kolesarjenje Predmetna stopnja 9. 9. 2022 Irena Lamovec 

Pohod – Toško čelo Predmetna stopnja maj/junij 2022 Irena Lamovec 

Projekt Korak k sončku Predmetna stopnja 14. 12. 2022 Irena Lamovec 

Skoki v Planici Predmetna stopnja 30. 3. 2023 Irena Lamovec 

Pohod Gradiško Jezero Predmetna stopnja 18. 4. 2023 Irena Lamovec 

Sedeča odbojka Razredna stopnja oktober 2022 Nina Grobelšek 

Zimske športne igre Razredna stopnja februar 2023 Andra Goršič 

Krpan/Zlati sonček/ Atletika Razredna stopnja april 2023 Nataša Petrović, Simona 

Janežič, Simona Kukovec 

Pohod po Arboretumu Razredna stopnja september 2022 Ksenija Krstovski 

Pohod ob Kamniški Bistrici Razredna stopnja maj 2023  Maruša Hribar 

Arboretum Volčji potok PPVIZ 24. – 28. oktober 2022 Gordan Pupavac 

 
 

Naravoslovni dnevi Skupina Datum Nosilec 

Dan eksperimentov PPVIZ marec 2023 Gordan Pupavac 

Kmetija »Pod kostanji« PPVIZ 19. – 23. 9. 2022 Maruša Hribar 

Hiša čebel Višnja gora PPVIZ maj 2023 Matejka Zagožen 

Čebelarstvo Predmetna stopnja marec 2023 Neva Jelenko, Srečo Sitar 

Astronomija Predmetna stopnja marec 2023 Anja Jeglič, Srečo Sitar 

Dan eksperimentov  Predmetna stopnja maj 2023 Eva Benedičič, Neva Jelenko 

Gozdna pedagogika Razredna stopnja maj/junij 2022 Simona Kukovec 

Stari kmečki običaji Razredna stopnja september 2022 Maruša Hribar 

Teden prostovoljstva Razredna stopnja april 2023 Andra Goršič 

 
 

Tehniški dnevi/Delovni 
dnevi 

Skupina Datum Nosilec 
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Eko teden PPVIZ februar 2023 Anica Alojzija Trtnik 

Pustovanje PPVIZ 21. 2. 2023 Simona Štrucl 

DODATNI DD ZA PPVIZ 
Gasilci 

PPVIZ junij 2023 Ana Žagar 

DODATNI DD ZA PPVIZ 
Dan gledališča in igre 

PPVIZ junij 2023 
Mateja Zagožen in Albina 
Mljač 

DODATNI DD za PPVIZ 
Dan knjige 

PPVIZ 21. 4. 2023 Ana Jelovčan 

Praznična delavnica PPVIZ december 2022 Ana Jelovčan 

DODATNI za PPVIZ  
Teden prostovoljstva 

PPVIZ maj 2023 Anica Alojzija Trtnik 

Mednarodni dan PPVIZ marec 2023 Ana Žagar 

Mednarodni dan  Predmetna stopnja marec 2023 
Uršula Bukovec, Eva 
Benedičič 

Spodbudno in varno učno 
okolje 

Predmetna stopnja december 2022 Člani tima VSUO 

Dan vzgoje - taborjenje Predmetna stopnja junij 2023 Vzgojitelji in Nataša Trojer 

Gasilci Predmetna stopnja oktober 2022 Eva Benedičič, Neva Jelenko 

Mestni muzej Razredna stopnja marec 2022 Ksenija Krstovski 

Poklic policista Razredna stopnja april 2023 Nina Grobelšek 

Igraj se z mano Razredna stopnja junij 2023 Tamara Gale Bešinsky 

Izdelava pustnih mask 4. EIS, 5.EIS 21. 2. 2023 Nina Grobelšek 

Dovoljujemo si spremembo datumov dni dejavnosti zaradi zdravstvenih in vremenskih razlogov.  
 
ŠOLE V NARAVI  

Šola v naravi  Razred Datum Nosilec 

Poletna šola v naravi 6. EIS Maj/junij 2023 Irena Lamovec 

Poletna šola v naravi 4./5./6. NIS in 7./8. NIS Maj 2023 
Eva Benedičič 
Uršula Bukovec 

Poletna šola v naravi 

PPVIZ 2A/3A 
PPVIZ 3Š/4Š/5Š 
PPVIZ 4P/5P/6P 
PPVIZ 5Z/6Z 

Maj 2023 

Gordan Pupavac 
Matejka Zagožen 
Matej Šoklič 
Ana Jelovčan 

 
TABORI 

Tabori Razred Datum Nosilec 

Tabor Kranjska Gora 3. NIS Maj 2023 Ksenija Krstovski 

 
 
EKSKURZIJE 

Ekskurzije Razred Datum Nosilec 

Ekskurzija  9. EIS Junij 2023 Neva Jelenko, Srečko Sitar 

Ekskurzija - Celje Predmetna stopnja November 2022 Srečo Sitar, Maja Poljanšek 

 
MREŽA ŠOLSKI PES 

Vodnica psa in pes Razred Datum Nosilec 

Irma Golob in pes Alvin  PPVIZ 2G/3G september 2022–maj 2023 Irma Golob 

Jasna Poznič in psička Cini PPVIZ 3Š/4Š/5Š oktober 2022–maj 2023 Matej Šoklič 

Urška Ivanovič in psička Mila PPVIZ 3M/4M oktober 2022–maj 2023 Albina Mljač 

Sonja Tomšč in pes Poldi PPVIZ 2A/3A oktober 2022–maj 2023 Ana Jelovčan 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

INTERESNA DEJAVNOST VSEBINA MENTOR 

KLAVIATURE 
Razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha, 
igranje ljudskih in umetnih pesmi domačih in tujih 
avtorjev ter razvijanje tehnike igranja. 

Miran Antonin 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
Petje ljudskih in umetnih pesmi, razvijanje 
melodičnega in ritmičnega posluha. 

Miran Antonin 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
Petje in igranje ljudskih in umetnih pesmi, razvijanje 
melodičnega in ritmičnega posluha, igranje na 
Orffova glasbila, razvijanje muziciranja v skupini. 

Miran Antonin 

GLASBENA SKUPINA 
Petje in igranje v glasbeni skupini, razvijanje 
ritmičnega, melodičnega in harmonskega, 
muziciranje v skupini. 

Miran Antonin 

DIGITALNA FOTOGRAFIJA 
IN FILM 

Snemanje različnih prireditev v Centru in izven, 
pregled in obdelava gradiva, prenos AV posnetkov 
na splet.  

Maja Poljanšek, Miran Antonin 

ZABAVNA MATEMATIKA 
Seznanitev z zabavno in življenjsko uporabno 
matematiko ter utrjevanje in nadgradnja znanja 
naučenega pri pouku.  

Maja Poljanšek 

PROMETNI KROŽEK 
Pridobivanje znanja o prometnih predpisih ter 
priprava na kolesarski izpit.   

Maja Poljanšek 

TEHNIŠKI KROŽEK 
Pridobivanje izkušenj s področja lastnosti in 
obdelave različnih gradiv.  

Maja Poljanšek 

URE PRAVLJIC IN ZGODB 

Poslušanje pravljic ter branje, petje in 
pripovedovanje zgodb – bogatenje besednega 
zaklada, spodbujanje interesa za prebiranje knjig in 
obiskovanje knjižnice.  

Mateja Perko 

ŠOLSKO GLASILO 

Pisanje, zbiranje in urejanje prispevkov za šolsko 
glasilo Naše življenje. 

Ksenija Jesenik Lužovec, Lota 
Kahne, Simona Kukovec, Eva 
Benedičič, Nina Grobelšek, Simona 
Janežič, Nataša Petrović, Tamara 
Gale Bešinsky 

ANGLEŠČINA 
 

Učenci bodo pri interesni dejavnosti skozi igro, 
rajalne in  gibalne aktivnosti, likovno in glasbeno 
ustvarjanje spoznavali tuji jezik. Naučili se bodo 
osnovnih prvin komunikacije z uporabo besedišča 
za vsakdanjo rabo.  

Simona Janežič 

MONTESSORI URICE 

Učenci se bodo s pomočjo montessori materialov 
seznanjali z različnimi vsebinami, ki jim bodo 
pomagala pri branju, pisanju, računanju in učenju.  

Tamara Gale Bešinsky 

ŠOLSKI PARLAMENT 
Pogovori o aktualnih temah se izvajajo v  obliki 
demokratičnega dialoga v vseh šolah po Sloveniji.  

Simona Kukovec 

UČENJE UČENJA 
Razvijanje veščin in spretnosti za samostojno 
učenje učencev 1. in 2. triletja EIS. 

Simona Kukovec 

RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE 

Razvijanje digitalnih kompetenc z uporabo 
računalnikov in tablic za učence 1. triletja NIS  Andra Goršič 

GRAFIČNO OBLIKOVANJE  
Oblikovanje vidnih sporočil, mentorstvo učencem 
likovnih del za glasilo OŠ Naše življenje. 

Lota Kahne 

POMOČ Z UMETNOSTJO 
Izražanje s telesom, učenci se učijo preprostih 
koreografij in izražanja s čustvi. 

Simona Lesar in zunanji izvajalci 

TERAPIJA S PSI 
Premagovanje strahu pred psi, sproščanje  ter 
urjenje potrpežljivosti, koristno preživljanje prostega 
časa ob skrbi za živali. 

Sandra Osolnik z zunanjimi izvajalci- 
Ambasadorji nasmeha 

ŠAH  
Učenje osnovnih prvin šaha, napredne igre, 
udeležitev meddomskih šahovskih tekmovanj 

Marta Lavrič Tomšič z zunanjim 
izvajalcem-Franc Poglajen  

MEDIACIJA 
Mediacija predstavlja način mirnega, 
konstruktivnega in odgovornega načina reševanja 
konfliktov in sporov med učenci.  

Isabelle Morel Bera 

DVORANSKO BALINANJE 

Dvoransko balinanje je šport, h kateremu se 
najtežje gibalno ovirani  enakovredno vključujejo in 
tekmujejo med seboj. Namenjeno je učencem od 
5. razreda dalje, ki izkazujejo interes. 

Irena Lamovec 
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KARATE Učenje osnovnih tehnik gibanja, telesnih postavitev 
ter samoobrambe. 

Marta Tomšič Lavrič 

NAMIZNI TENIS Učenje igranja namiznega tenisa in udeležitev 
internih in drugih tekmovanj. 

Sandi Mavrič in zunanji izvajalec 

 
 
HOSPITACIJE in PRAKSA 
Izvajamo hospitacije, več tedensko prakso in mentorstvo za študente različnih fakultet in šol: Pedagoška fakulteta, Fakulteta za šport, 
Fakulteta za socialno delo, Filozofska fakulteta, Akademija za glasbo ter Srednja vzgojiteljska šola.  

 
 
MOBILNA SLUŽBA - Vodja Isabelle Morel Bera, prof domske pedagogike 
 

V šolskem letu 2022/2023 je v redni tedenski obravnavi 74 otrok, v 6 oddelkih mobilne službe. Dodatno strokovno pomoč izvajamo v 

vrtcih, večinskih osnovnih in srednjih šolah. Delo članov inkluzivnega tima mobilne službe se izvaja neposredno v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, v okolju, ki je otroku oz. mladostniku  domače in znano. V Centru deluje ožji in razširjeni tim mobilne službe. 

Ožji tim v sestavi defektologov in ravnateljice ter razširjen tim v  sestavi defektologov, ravnateljice in drugih strokovnih delavcev.  

 

Glede na potrebe otroka oz. mladostnika, šole in staršev inkluzivni tim mobilne službe nudi: 

• izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku in mladostniku v obliki specialno in rehabilitacijskega dela, 
• svetovanje šoli in vrtcu glede potrebnih prilagoditev v izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa otrokovim oz. mladostnikovim 

specifičnim potrebam, 
• svetovanje pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa, 
• svetovanje  in testiranje glede potrebnih pripomočkov za šolsko delo, prilagoditev okolja in delovnega mesta, 
• diagnostične preglede, ki jih izvajajo: specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped, fizioterapevt, delovni terapevt, medicinska 

sestra in svetovalni delavec, 
• izobraževanja in svetovanja za strokovne delavce na šolah in v vrtcih, 
• obravnave v Centru (fizioterapija, delovna terapija in svetovanje), 
• svetovanje glede socialno varstvenih pravic staršem, 
• izvajanje poklicne orientacije,  
• skupine za samopomoč staršem in  
• izposojo prilagojene šolske opreme in terapevtskih pripomočkov. 

 

Sestanki in aktiv mobilne službe: 

A URNIK:  

prvi četrtek: sestanek razširjenega tima mobilne službe 13.30 – 14.30 (kasneje poljubne teme) 

drugi četrtek: sestanek ožjega tima mobilne službe 13.30 – 14.00, po potrebi 

 

B URNIK: 

prvi četrtek: aktiv MS 13.30 – 14.30 

drugi četrtek: pedagoška konferenca 14.00 – 15.30 oz. do 16.00 

 

V ožjem timu mobilne službe sodelujejo mobilni učitelji in ravnateljica OŠ. 

Strokovni člani inkluzivnega tima mobilne službe so: 
Koordinatorica ............................................................................................................................................... Isabelle Morel Bera 
Mobilna učiteljica ........................................................................................................................................Ajda Eiselt Čreslovnik 
Mobilna učiteljica ................................................................................................................................................. Nataša Petrović 
Mobilna učiteljica .................................................................................................................................... Tjaša Islamčević Lešnik 
Mobilna učiteljica ....................................................................................................................................................Sanja Brumen 
Mobilna učiteljica ........................................................................................................................................... Nina Pantić Ćehajić 
Mobilna učiteljica ............................................................................................................................Monika Benda/Tadeja Belšak 
Mobilna učiteljica .................................................................................................................................................... Karin Turinski 
Mobilna učiteljica ……………………….. ................... ………….…………………………………………………….…Rebeka Dragar 
Mobilna učiteljica …………………………. ............................... …………………………………………………………..…Ines Koler 
Socialna delavka ..........................................................................................................................................................Neta Zalar 
Psihologinja ............................................................................................................................................................... Mateja Kralj 
Logopedinja ...........................................................................................................................................................Martina Pesjak 
Delovna terapevtka ................................................................................................................................................. Tamara Svete 
Fizioterapevtka ..................................................................................................................................................... Marjana Ogrinc 
Zdravnica ...................................................................................................................................................... Marta Orehek Kirbiš 
Medicinska sestra .......................................................................................................................................... Maja Pušnik Gatnik 
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Šolska knjižnica CIRIUS Kamnik je namenjena vzgojno-izobraževalnim dejavnostim osnovne in srednje šole, domski vzgoji, 

strokovno pedagoškemu,  zdravstvenemu  in  terapevtskemu  kadru ter drugim zaposlenim delavcem.   

 
Sodobni in funkcionalno urejeni prostori knjižnice se nahajajo v 2. nadstropju Centra. Namenjeni so internemu  strokovnemu delu 
knjižničarke ter delu z uporabniki (izposoja, izvajanje knjižnično-informacijskih znanj – KIZ  z učenci OŠ in dijaki SŠ, individualno delo, 
knjižnična in knjižna vzgoja, svetovanje in pomoč pri iskanju informacij, dejavnosti v čitalnici). 
 
Med obiskovalci  prevladujejo uporabniki s posebnimi potrebami – učenci in dijaki Centra, zato je prostor arhitektonsko dostopen in 
tehnično opremljen, prilagojene so tudi storitve in metode dela.  Izposoja poteka počasneje in pozorneje do uporabnikov, izposojevalni 
roki so daljši, knjižničarka upošteva specifične učne in komunikacijske težave otrok in mladostnikov ter jim po potrebi pomaga pri 
iskanju gradiva in dostopu do informacij. 
 
Prilagojenost šolske knjižnice se kaže tudi v nabavni politiki, saj poleg novitet na področjih otroškega in mladinskega leposlovja, 
strokovno zbirko prioritetno dopolnjujemo s pedagoškimi, psihološkimi, specialno pedagoškimi, medicinskimi, terapevtskimi in 
leksikografskimi knjigami.  
 
Učenci 1. triletja OŠ pri izvajanju knjižnično informacijskih znanj pridobivajo prve izkušnje o šolski knjižnici, v 2.  in 3. triletju nadgrajujejo 
svoje znanje, dijaki srednje šole pa spoznavajo vlogo in pomen informacij v sodobni družbi. Splošni cilji načrtne in sistematične vzgoje 
in izobraževanja v okviru bibliopedagoških ur so, da mladi uporabniki spoznavajo: 
- ureditev knjižnice, 
- postopke izposoje in vračanja gradiva, 
- starostni stopnji primerno gradivo, 
- pomen samostojnega branja in učenja, ki ga knjižnica spodbuja, 
- knjigo kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici, 
- neknjižno in multimedijsko gradivo,  
- pomen in vrste čitalniškega gradiva, 
- sekundarne informacijske vire, njihove oblike, namembnost in vsebino,  
- različne vrste knjižnic, 
- lokalno podatkovno zbirko in globalno informacijsko omrežje (COBISS, Internet), 
- namen pisanja referatov, seminarskih nalog in problemskega učenja, ki vključuje raziskovanje s pomočjo knjižnice in 
razreševanje informacijskih potreb, 
- knjižnico kot možnost in prostor za dodatno izobraževanje, za izmenjavo mnenj in druženje ter kot prostor splošne 
dostopnosti gradiva in informacijskih virov.  
 
Knjižničarka organizira naslednje interesne dejavnosti: 
- ure pravljic in zgodb za učence 1. triletja in PP VIZ,  
- tematske biblioterapevtske ure s psom – po dogovoru in ob posebnih priložnostih, 
- knjižničarski krožek.– po dogovoru z dijaki, 
 
Knjižnica ima 15 200 knjižnih enot, 55 različnih strokovnih in poljudnih naslovov periodičnega tiska ter ostalo neknjižno in multimedijsko 
gradivo.  
 
V čitalnici  se nahajata tudi učbeniška sklada osnovne in srednje šole. 
 
Poslovni čas: 
Ponedeljek:         12.30–13.15, 14.45–18.00  
Torek–četrtek:      8.15–10.45, 11.30–15.30 
Petek:                   8.15–10.45, 11.30–14.30 
 
V dogovoru z učitelji in drugimi strokovnimi delavci v okviru medpredmetnega povezovanja KIZ - potekajo  bibliopedagoške ure. V 
času dogovorjenih skupinskih obiskov ne izvajamo individualne izposoje gradiva.   
 
Uporabnikom so v knjižnici na voljo štiri študijska mesta in en računalnik. Leksikografsko gradivo, posebne zbirke in periodični tisk se 
izposoja čitalniško – ni dostopno za izposojo na dom.  
 
V knjižnici do preklica veljajo tudi ukrepi za preprečevanje okužb s SARS-coV-2 NIJZ,  posebej sprejeti za knjižnice, usklajeni s 
priporočili ZRSZ za šolske knjižnice ter z navodili vodstva CIRIUS Kamnik. 
 
Knjižnica je članica Kooperativnega online bibliografskega sistema COBISS.  
Elektronski naslov:  knjiznica@cirius-kamnik.si 
  

mailto:knjiznica@cirius-kamnik.si
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5.2 SREDNJA ŠOLA 
ravnatelj Iztok Osolnik, prof.matematike in fizike 

V šolskem letu 2022/23 imamo v Srednji šoli CIRIUS Kamnik 16 oddelkov (nekateri so kombinirani (K), zato je skupin več in sicer 22). 

Različnih vzgojno-izobraževalnih programov je 7, vsi so prilagojeni gibalno oviranim dijakom. Stanje je sledeče: 

DIJAKI PO PROGRAMIH IN ODDELKIH                                                                                                                         

 

LETNIK ODDELEK POKLIC RAZREDNIK / 

RAZREDNIČARKA 

SPREMJEVALEC / 

VARUH/ NEGOVALEC 

ŠT.   

DIJAKOV  

INTERNI DNEVNO 

USPOSABLJANJE 

MOŠKI ŽENSKE 

1. 

1.Ka Računalnikar Tjaša Kelc Mojca Mali 4 2 2 4 0 

1.Kb Admimistrator 3 2 1 1 2 

1.Kc Pomočnik v 

tehnoloških 

procesih 

Goran Peršin 

 

Sandi Ogrinec 3 1 2 3 - 

1.Kd Pomožni 

administrator 

Sandi Ogrinec, Goran 

Macura 

5 2 3 3 2 

2. 

2.Ka Računalnikar Niko Cankar Slavica Jerebic 2 / 2 1 1 

2.Kb Admimistrator 2 / 2 0 2 

2.c Pomočnik v 

tehnoloških 

procesih 

Silvo Vidergar Nina Prepadnik 5 2 3 5 0 

2.d Pomožni 

administrator 

Zvezdana Hribar 

Rajh 

Ana Urh 7 4 3 3 4 

3. 

3.Ka Računalnikar Tanja Kejžar 

 

Ivo Jerala 4 3 1 4 - 

3.Kb Administrator Ivo Jerala 4 3 1 1 3 

3.c Pomočnik v 

tehnoloških 

procesih 

Renata Sitar Andrej Jeglič 

Rahela Popovič 

5 2 3 4 1 

3.d Pomožni 

administrator 

Frančiška Zore Marjan Burja 6 4 2 4 2 

4. 

4.a Računalnikar Dušan Čeferin  

 

Nataša Pavlič 

 

5 2 3 5 - 

4.b Administrator Karin Bojc Dragica Vrhovnik, Polona 

Vrankar 

8 7 1 2 6 

4.Kc Elektrotehnik PTI 
Cilka Hančič 

 

 

Toni Hočevar 

3 2 1 3 - 

4.Kd Ekonomski tehnik 

PTI 

3 2 1 2 1 

5. 

5.Ka Elektrotehnik PTI 

Tomaž Bojc Boštjan Friedl 

4 2 2 4 - 

5.Kb Ekonomski tehnik 

PTI 

4 2 2 2 2 
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PRP 

PRP1 
(Post)rehabilitacijski 

praktikum 
Greta Novak 

Marta Bojec  

 

6 2 4 2 4 

PRP2 
(Post)rehabilitacijski 

praktikum 
Tanja Prezelj 

Natalija Rizman 
5 3 2 2 3 

PRP3 
(Post)rehabilitacijski 

praktikum 

Saša Endliher 

Dolar 

 

Ružica Bihelović 

Danica Gostinčar Kovačič 

 

7 2 5 3 4 

Skupaj 15 7 15 19 95 49 46 58 37 
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DELAVCI V SREDNJI ŠOLI, GOVORILNE URE – 2022/23   

 

  

IME IN PRIIMEK 

 

RAZREDNIK 

ODDELKA 

POUČUJE 

PREDMETE OZ. MODULE, 

 DRUGA DELA 

 

DAN IN URA GOVORILNIH UR 

1.  BOJC Karin 4. b nemščina, vsebine odprtega kurikula Sreda, 8.50 – 9.30 

2.  BOJC Tomaž 5. kab administrativno ekonomski strokovni moduli Ponedeljek, 12.35 – 13.20 

3.  CANKAR Niko 2. kab športna vzgoja Ponedeljek, 10.55 – 11.40 

4.  ČEFERIN Dušan 4. a elektro računalniški strokovni moduli Petek, 12.35 – 13.20 

4.  ENDLIHER DOLAR Saša PRP3 PRP Torek, 10.55 – 11.40 

5.  HANČIČ Cilka 4. cd angleščina, org. praktičnega usposabljanja Ponedeljek, 12.35 – 13.20 

6.  HRIBAR RAJH Zvezdana 2. d administrativno ekonomski strokovni moduli Ponedeljek, 11.45 – 12.30 

7.  KEJŽAR Tanja 3. ab angleščina, vsebine odprtega kurikula Sreda, 10.55 – 11.40 

8.  KELC Tjaša 1. ab Slovenščina Sreda, 9.40 – 10.25 

9.  KRALJ Rok  administrativno ekonomski strokovni moduli Ponedeljek, 10.55-11.40 

10.  LAMOVEC Iztok  elektro računalniški strokovni moduli Torek, 12.35 – 13.20 

11.  MARADIN Ivan  elektro računalniški strokovni moduli Četrtek, 13.20-14.10 

12.  MARKUŽ HUMAR Alenka  slovenščina, pomočnica ravnatelja Torek, 11.45 – 12.30 

13.  NOVAK Greta PRP1 administrativno ekonomski strok. moduli, PRP Ponedeljek, 9.40 – 10.25 

14.  MATEMATIK  Matematika  

15.  PERŠIN Goran            1. cd slovenščina, vsebine odprtega kurikula, PRP Ponedeljek, 9.40-10.10.25 

16.  PREZELJ Tanja PRP2 zgodovina, sociologija, družboslovje, PRP Četrtek, 8.50 – 9.35 

17.  RENER Stanislav  elektro računalniški strokovni moduli,  

org. praktičnega usposabljanja 

Četrtek, 11.45 – 12.30 

18.  
SITAR Renata 3. c 

geografija, družboslovje, vsebine odprtega kurikula, 

PRP 

Četrtek, 9.40 – 10.25 

19.  NOVI UČITELJ  elektro računalniški strokovni moduli  

20.  VIDERGAR Silvo 2. b elektro računalniški strokovni moduli Petek, 9.40 – 10.25 

21.  VRHOVNIK Vera  biologija, kemija, naravoslovje, org prehrane Ponedeljek, 11.45 – 12.30 

22.  ZORE Frančiška 3. d administrativno ekonomski strokovni moduli Sreda, 8.00 – 8.45 

23.  

JERETINA Irena  
Psihologinja 

Sreda, 8.00-8.45 oz. po predhodnem 

dogovoru 

24.  

OSOLNIK Iztok  

Ravnatelj 

TOR, ČET, PET: 8.00-12.00,  

popoldne po predhodnem dogovoru 

25.  

PRAZNIK Irena  

socialna delavka 

Vsak dan 7.00-14.00, razen sreda: 7.00-

8.00 in 11.00-14.00, popoldne po 

predhodnem dogovoru 

26.  
RUTAR Dušan  Psiholog Vsak dan 7.00-14.00 

27.  
LAMPRET Leja  psihologinja, dodatna strokovna pomoč  Petek, 9.40 – 10.25 
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RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI        

NPI PROGRAMI 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

ŠPORTNI DAN 6 ur (29. 9. 2022)  

6 ur pomlad 2023 

6 ur (29. 9. 2022) 

6 ur pomlad 2023 

6 ur (29. 9. 2022)    

6 ur pomlad 2023 

KULTURNI DAN 6 ur (5. 10. 2022) 

 

 

6 ur (6. 10. 2022) 

6 ur (gost na šolo predvidoma 

JANUAR 2023) 

/ 

EKSKURZIJA 8 ur NOTRANJSKA (23. – 25.5. 

2023) 

8 ur NOTRANJSKA (23. – 25.5. 

2023) 

/ 

KULTURA V ŠOLSKEM 

OKOLJU  

/ 6 ur ZAPRICE, HIŠA RM 

(predvidoma MAREC 2023) 

/ 

NARAVOSLOVNI DAN 1 ura ČISTILNA AKCIJA (24. 4. 

2023) 

/ 4 ure ARBORETUM 

(predvidoma APRIL 2023) 

METODE UČENJA  / 4 ure 11. 10. 2022 / 

NARAVOSLOVNI DAN / 6 ur CŠOD ČEBELARSKI DAN (16. 

1. 2023) 

/ 

ŠOLSKA KNJIŽNICA  2 uri (NOVEMBER 2022) / / 

ZDRAVSTVENA VZGOJA / 8 ur (NOVEMBDER  2022) / 

STROKOVNA 

EKSKURZIJA 

/ 8 ur 

TEHNIŠKI MUZEJ BISTRA IN 

VRHNIKA IC  

(26. 10. 2022) 

/ 

 

Poleg teh dejavnosti bomo izvajali še: 

- vsebine povezane s prosto izbiro dijakov (ZVZ, AKD) 

 

SSI PROGRAMI 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

ŠPORTNI DAN 6 ur (29. 9. 2022)  

6 ur pomlad 2023 

 

6 ur (29. 9. 2022)  

6 ur pomlad 2023 

 

6 ur (29. 9. 2022)  

6 ur pomlad 2023 

 

6 ur (29. 9. 2022)  

 

KULTURNI DAN 6 ur (5. 10. 2022) 6 ur (6. 10. 2022) 6 ur (6. 10. 2022) / 
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EKSKURZIJA 8 ur NOTRANJSKA (23. 

– 25.5. 2023) 

8 ur NOTRANJSKA (23. 

– 25.5. 2023) 

8 ur NOTRANJSKA (23. 

– 25.5. 2023) 

/ 

NARAVOSLOVNI DAN  1 ura ČISTILNA 

AKCIJA (24. 4. 2023) 

1 ura ČISTILNA 

AKCIJA (24. 4. 2023) 

1 ura ČISTILNA 

AKCIJA (24. 4. 2023) 

/ 

SEJEM  / / / 8 ur SEJEM IFAM 

Ljubljana (7. – 9. 

3.2023) 

 

Poleg teh dejavnosti bomo izvajali še: 

- Zdravstveno vzgojo 

- Aktivno državljanstvo 

 

PTI PROGRAM 

 1. letnik 2. letnik 

ŠPORTNI DAN 6 ur (29. 9. 2022)  

6 ur pomlad 2023 

 

6 ur (29. 9. 2022)  

 

KULTURNI DAN 6 ur (5. 10. 2022) 

6 ur (gost na šolo predvidoma JANUAR 

2023) 

 

6 ur (6. 10. 2022) 

OGLED KNJIŽNICE 2 uri ŠOLSKA KNJIŽNICA (NOVEMBER 

2022) 

6 ur NUK IN MESTNI MUZEJ LJ. 

PLEČNIK (DECEMBER) 

STROKOVNA EKSKURZIJA 8 ur 

TEHNIŠKI MUZEJ BISTRA IN VRHNIKA 

IC  

(26. 10. 2022) 

/ 

EKOLOGIJA 3 ure GOZD SPOMLADI  

APRIL 2023 

3 ure VODA  

APRIL 2023 

SEJEM 8 ur SEJEM IFAM Ljubljana (7. – 9. 

3.2023) 

6 ur  

OGLED ŠD IN FAKULTETE (MAREC 

2023)  

 

Poleg teh dejavnosti bodo dijaki opravili 24 ur dejavnosti, ki so povezani z njihovo prosto izbiro (v vsakem letniku 12 ur). 
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5.3 DOM 
ravnateljica mag. Simona Rogič Ožek, prof. soc. ped. 
 
Izvajanje Vzgojnih programov in vsebinske smernice  
V Domu CIRIUS Kamnik izvajamo dva Vzgojna programa in sicer Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 

(Ur. list RS, št. 4/2012) in Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja (Ur. list RS, 

št. 15/2014). Gre za del celostnega usposabljanja, ki ga izvajamo v CIRIUS Kamnik. Dom CIRIUS Kamnik je organizacijska 

enota Centra, ki je pristojna za izvajanje vzgojnih programov. Otrokom in mladostnikom, ki so usmerjeni v vzgojno 

izobraževalne programe Centra je v celotedenski obliki usposabljanja od nedelje do petka zagotovljena prilagojena namestitev 

in celotna oskrba, ki ustreza posebnim vzgojno izobraževalnim potrebam otrok in mladostnikov. Otrokom in mladostnikom v 

dnevni obliki usposabljanja je zagotovljena celostna oskrba in vzgojni program za čas, ko so po pouku prisotni v Centru. Odhodi 

domov se izvajajo med 16.00 in 16.30 uro.  

Pravila bivanja  so dogovori za poenoteno delovanje v Domu. Sprejeta so v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih 
(Ur. list RS 30/2018). Vsak otrok in mladostnik je ob prihodu v Center seznanjen z njimi s strani vzgojitelja in jih je dolžan 
upoštevati v celoti.  
 
Izvajanje vzgojnih programov zajema vzgojno delo v različnih izvedbenih oblikah: 
• vzgojne skupine s celotedensko namestitvijo, 
• vzgojne skupine v dnevni obliki usposabljanja, 
• vzgojno delo v dopoldanskem času (specifika), 
• vzgojno delo v obliki dopoldanske podpore (specifika), 
• vzgojno delo v obliki dodatne podpore v dnevni obliki usposabljanja (specifika), 
• jutranje varstvo vozačev (specifika). 
 
Pri vzgojnem delu so vzgojitelji vsakodnevno osredotočeni na posameznega otroka, na njegova močna področja, zmožnosti 
in potenciale in na vzgojno skupino in socialne interakcije, ki med vsemi deležniki nastajajo. V ospredje postavljamo dober 
odnos, ki ga vzgojitelji gradijo z otroki in mladostniki, dobre medosebne odnose nasploh in prijetno klimo v skupinah. 
Vzpostavljamo varno in spodbudno okolje za celosten razvoj vsakega posameznika in se prilagajamo vsakemu posamezniku 
glede na njegove posebnosti. 
 
Vzgojitelj prevzema skrb in odgovornost za podporo/opolnomočenje/učenje posameznika v sodelovanju s člani strokovne 
skupine, za strokovno delo vzgojne skupine, oddelka in s tem tudi Doma oz. Centra kot celote. Delo načrtuje skladno z 
usmeritvami ravnateljice Doma, prednostnimi nalogami enote, LDN-jem enote in Centra, kar rezultira v vzgojiteljevem LDN 
vzgojnega dela.  
 
Vzgojna programa bomo izvajali po usklajenih smernicah, ki smo jih postavili v šolskem letu 2020/2021. Na novo smo prevetrili 

vzgojna področja in smernice vzgojnega dela pri delu s posameznikom, ki jih bomo v letošnjem letu začeli bolj sistematično 

uporabljati tako pri načrtovanju (LDN vzgojitelja in ONIRU) kot pri izvajanju, spremljanju in evalvaciji vzgojnega dela. 

Nadaljevali bomo delo po principih krožnega načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela tako pri skupinskem kot individualnem 

delu in pri izvajanju vzgojnih dejavnosti. Krožno načrtovanje in izvajanje poteka po stalnem zaporedju: opredelitev obstoječega 

stanja in potreb, postavljanje kratkoročnih operativnih in merljivih ciljev, opredelitev pristopov in metod dela, izvedba ter 

spremljanje in evalvacija napredka otroka/mladostnika, tako z vidika ustreznosti opredelitve obstoječega stanja, postavljanja 

ciljev kot z vidika izbranega in izvedenega pristopa. Na podlagi tovrstnega zaporedja izvajanja korakov in evalvacije načrtujemo 

nov krog zgoraj opredeljenih izvedbenih korakov. 

Pri principih krožnega načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela bomo sledili naslednjim področjem in vsebinskim smernicam: 

- Podpora izobraževanju. 

- Veščine za samostojno življenje in skrb zase. 

- Čustveno in vedenjsko področje. 

- Osebnostno področje.  

- Socialno področje.   

- Interesno področje. 
 
Pri tem bomo posebej pozorni na:  

• Vrstniško sodelovanje, mentoriranje in tutorstvo. 
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• Zagotavljanje varnega, zdravega, spodbudnega in vključujočega okolja. 
• Učenje za samostojno in odgovorno življenje na vseh življenjskih področjih. 
• Podporo pri izobraževanju in spremljanje napredka v šoli. 
• Učenje socialnih spretnosti in veščin za vsakdanje življenje ter socialno vključenost. 
• Podporo pri razvoju potencialov, zmožnosti in sposobnosti ter interesnih področij in pri tem uporaba možnosti, ki jih 

ponuja infrastruktura Centra (bazen, prevozi, konji, samostojne priprave obrokov, vključevanje zunanjih strokovnjakov). 
• Podporo osebnostnemu razvoju in socialnem vključevanju. 
• Omogočanje aktivne vloge posameznika pri učenju veščin in spretnosti ter soodgovornosti za lasten razvoj. 
• Intenzivno sodelovanje s starši. 
• Izvajanje personaliziranih pristopov za čustveno opismenjevanje in učenje sprejemljivejših oblik vedenja. 

Delovanje zaposlenih na enoti pri razvojno strokovnem delu in razvojnih timih Centra 
Nadaljevali bomo začeto delo na razvojno strokovnem področju, saj v malih skupinah vzgojitelji usklajujejo in razvijajo 
inovativne pristope vzgojne podpore. Tako bodo na nivoju Doma delovale različne skupine za uvajanje inovativnih vzgojnih 
pristopov, ki jih vodijo vzgojitelji: 

• Skupina za delo z otroki, ki kažejo čustvene in vedenjske težave-SČVT. 

• Skupina za doživljajsko pedagogiko-DOŽ-MEPI program. 

• Skupina za umetnostne pristope-SUME 

• Skupine za formativno spremljanje-FS. 
Nadaljevali bomo tudi začeto delo na razvojno strokovnem področju na nivoju Centra, kjer aktivno sodelujemo v razvojnih timi 
za: 

• Podporo čustvovanju in vedenju. 

• Sodelovanje s starši. 

• ONIRU. 
 
Sodelovanje s starši 
Pri izvajanju vzgojnih programov bomo sodelovali s starši na sledeče načine: 

• Svet zavoda - predstavitev dokumentov in odzivanje na predloge in pobude staršev –  ravnateljica in predstavnik 
enote v Svetu zavoda. 

• Svet staršev-predstavitev dela enote in odzivanje na predloge staršev - ravnateljica. 

• Na govorilnih urah z vzgojitelji in z ravnateljico Doma (na daljavo: Teams, Zoom). 

• Na roditeljski sestankih in drugi sestankih in srečanjih za starše, po potrebi tudi na daljavo. 

• Načrtujemo dneve odprtih skupin in družabno srečanje, kjer bomo povabili starše, da si ogledajo aktivnosti v vzgojnih 
skupinah, se bolje spoznamo in izmenjamo informacije.  

• Na sestankih strokovne skupine za pripravo ONIRU-ja in IP-ja. 

•    Po telefonu, na daljavo (elektronska pošta, Teams, Zoom,) skladno s potrebami in dogovori. 
 
Organizacija enote Dom 
Organizacija dela v šolskem letu 2022/23 bo v večjem delu razbremenjena ukrepov povezanih s širjenjem bolezni COVOD-
19, se bomo pa prilagajali razmeram na tem področju v primeru povečevanja števila okuženih. Zaradi zdravstvenega stanja 
otrok in mladostnikov, ki so vključeni v naše programe smo še vedno previdni in delujemo skladno z navodili NIJZ. 
Organizacijsko smo pripravljeni na možnost ponovne uvedbe bolj strogih ukrepov v smislu hitre prilagoditve organizacije dela. 
Skladno s tem so nas pri nameščanju otrok in mladostnikov po sobah in pri razporeditvah po vzgojnih skupinah vodili vzgojno-
pedagoški kriteriji in zdravstvene zakonitosti za preprečevanje okužb. Prilagoditve v strukturi vzgojnih skupin predvsem v 
vzgojnem programu na dnevni obliki usposabljanja so tako v tem šolskem letu še vedno prisotne, da bo zagotovljeno varno in 
hkrati spodbudno vzgojno okolje za čim manj okrnjeno izvajanje vzgojnih programov. 
 
Število otrok in mladostnikov 
V Domu je v šolskem letu 2022/23 vključenih 191 otrok in mladostnikov, vsi z odločbo o usmeritvi. 133 otrok in mladostnikov 
dnevno prihaja v Center in popoldne odhaja domov in so v dnevni obliki usposabljanja (DU). 58 jih ostaja v Centru ves teden 
in so v celotedenski obliki usposabljanja (interni). 

 INT. DU Skupaj 

OŠ  8 93 101 

SŠ 50 40 90 

SKUPAJ 58 133 191 
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Vzgojne skupine DU so razporejene na različnih lokacijah v Centru. Tako v prostoru OŠ in SŠ. Skupino vodi vzgojitelj. Otroci 
oz. mladostniki so umeščeni v vzgojne skupine po predpisanih normativih, glede na pedagoško strokovne kriterije ter glede na 
prilagojeno organizacijo za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. V Center prihajajo z organiziranimi prevozi ali s starši, 
med 7.00 in 8.00 ter odhajajo domov različno, v glavnini med 16.00 in 16.30. V jutranjem času od 7.00 do 8.00 vzgojitelji skupaj 
s spremljevalci izvajajo jutranje varstvo vozačev, kar nam Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobri za otroke in 
mladostnike vsako leto posebej. Letos se v jutranjem varstvu vozačev zvrsti 109 otrok oziroma mladostnikov. 
Vzgojne skupine na celotedenski obliki vzgojnega programa so razporejene na štirih oddelkih. V sobe so razporejeni glede na 
zdravstvene posebnosti posameznika, glede na vzgojno-pedagoške kriterije in glede na želje posameznikov. Vzgojne skupine 
bodo za dejavnosti uporabljale tudi druge skupne prostore: avle, bazen, zunanje površine, igrišča, vrt in obe telovadnici. 
Osamosvojitvena vzgojna skupina – predstavlja posebnost znotraj vzgojnih skupin. Delo poteka po principih stanovanjskih 
skupin, s posebej intenzivnimi vzgojnimi pristopi, v poudarjanju skrbi zase in za sovrstnike. Poteka v Centru, ločeno od ostalih 
vzgojnih skupin. 
Bivalna enota v učnem stanovanju na dislocirani enoti-predstavlja novost v šolskem letu 2022/23. Ena vzgojna skupina otrok 
in mladostnikov bo zaživela na dislocirani enoti v mestu Kamnik, kjer ima CIRIUS Kamnik najete prostore. Projekt 
samostojnega življenja in povezava z lokalno skupnostjo je potekal zadnja leta v Centru pod okriljem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in v letošnjem šolskem letu se zaključuje. V prostorih centra Kamnik ustanavljamo tako novo 
obliko vzgojnega dela, ki je dislocirana stanovanjska enota in je namenjena učenju veščin in spretnosti za samostojno in 
avtonomno življenje. 
 
Zaposleni na enoti 
• Ravnateljica Doma in pomočnica ravnateljice Doma, skladno z normativi in standardi. 
• Svetovalna delavka v Domu-zaposlitev skladno z normativi in standardi. 
• 2 vzgojitelja, 26 vzgojiteljic in ena svetovalna delavka: 14 za NDČ, 15 za DČ; 23 za polni DČ in 6 za skrajšan DČ. 7 

vzgojiteljic poleg vzgojiteljskega dela opravljajo še druga dela oz. so v deležih zaposlitve vključeni v posebne naloge na 
nivoju Centra (strokovni razvoj, pomočništvo, vodenje ONFP, dodatna strokovna pomoč, jutranje varstvo vozačev). 

• 13 vzgojiteljic in en vzgojitelj delajo v vzgojnih skupinah za mladostnike v celotedenski obliki usposabljanja in prav tako 
razmerje in število delavcev dela v vzgojnih skupinah za otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja. 

• Delavci ONFP se vključujejo v delo v vzgojne skupine po urniku. 
• Kot prostovoljci se vključujejo odrasle osebe ob določenih dnevih preko celega leta ter praktikanti socialne pedagogike in 

drugi. 
 
Vzgojne skupine in vzgojitelji  
Vzgojne skupine so oblikovane v skladu z zakonodajo (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami, Ur. list RS, št 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17) in pedagoškimi kriteriji 
povezanimi s prilagajanjem podpore raznovrstnim potrebam otrok in mladostnikov za optimalno izvajanje Vzgojnih programov. 
Pri tem smo upoštevali še priporočila NIJZ glede izvajanja zaščitnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem bolezni COVID-19.  
  

Vzgojna skupina/tedenska oblika Vzgojitelji Število OM 

1. skupina  Ivica Vrečko Novak, Azra Fazlič 9 

2. skupina  Alenka Grad, Mojmir Mavrič 13 

3.skupina Simona Lesar, Sandra Osolnik 8 

4.skupina  Marjeta Jazbec, Marta L. Tomšič 9 

5.skupina- osamosvojitvena Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz 10 

6.skupina in 
7.skupina-dislocirana 

Barbara Urbanija, Petra Zore, Tadeja Zore, Martina Tori 9 

Skupaj  58 

 
 
 
 
 
 
Vzgojne skupine in vzgojitelji otrok in mladostnikov v dnevni obliki usposabljanja, OŠ in SŠ  

Vzgojna skupina/dnevna oblika Vzgojitelj Število OM 
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1. skupina Polonca Hartman 10 

2.skupina Aurelija Jurca 9 

3.skupina Katarina Bukovec 6 

4.skupina Mia Radović 9 

5.skupina Sandi Mavrič 11 

6.skupina Špela Šimenc 8 

7. skupina Petra Korenčan 11 

8.skupina Veronika Lisjak Banko 11 

9.skupina Urška Ambrožič Potočnik 10 

10.skupina Mihaela Sirotnjak Železnik 8 

   11.skupina Lora Kočan 9 

12.skupina Marina Štempihar 11 

13. skupina Nina Klinec 11 

14.skupina Maja Župec               9 

Skupaj  133 

 
Urniki dela posameznega vzgojitelja – oblikujeta ravnateljica Doma in pomočnica ravnateljice. 
Delo vzgojiteljev poteka po urnikih za posameznega delavca in veljajo celo šolsko leto. 
Delo vzgojiteljev v vzgojnih skupinah v celotedenski namestitvi poteka od 13.00 do 22.00, v Osamosvojitveni skupini od 12.30 
do 23.ure in v bivalni enoti v učnem stanovanju na dislocirani enoti v treh izmenah od 6.30 do 23.00. Delo vzgojiteljev v  vzgojnih 
skupinah dnevne oblike poteka med 11.40  in 16.30. 
Vzgojno delo v dopoldanskem času poteka v dveh delih in sicer od 8.00 do 13.00 ure za mladostnike, ki so v tem času prosti 
pouka ali so prisotni v Domu zaradi zdravstvenih posebnosti. 
V drugem delu v dopoldanskem času izvajamo dopoldanska podporo za tiste otroke in mladostnike, ki potrebujejo dodatno 
podporo na učnem področju ali podporo pri vključevanju v razred. Tovrstna podpora se izvaja od 8.00 do 12.30.  
Jutranje varstvo vozačev poteka za otroke in mladostnike, vključene v dnevno obliko vzgojnega programa, ki prihajajo v šolo 
pred poukom od 7.00 do 8.00.  
 
Vzgojne dejavnosti bodo potekale v vzgojnih skupinah, oddelkih in medskupinsko, z namenom pridobivanja znanj, spretnosti 
ter prepoznavanja in razvijanja interesnih področij. Izvajajo jih vzgojitelji samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. 
Vzgojni vidik dejavnosti je v raziskovanju svojih zmožnosti, potrditve in doživljanju občutkov uspešnosti in soočanja z neuspehi 
ter realnostjo svojih zmožnosti. S pomočjo delavnic, socialnih in interakcijskih iger ter razgovorov, se otroci in mladostniki 
soočajo s svojo identiteto, dobijo uvid v svoje vedenje in doživljanje, se osveščajo o svojih pravicah in dolžnostih ter se učijo, 
kako živeti v sožitju z drugimi. Izkušnje za samostojnost v življenjskih situacijah bodo dodatno pridobivali s pomočjo 
prakticiranja v realnih življenjskih situacijah preko izkustvenega učenja, še posebej v osamosvojitveni skupini in bivalni enoti v 
učnem stanovanju na dislokaciji, na obiskih prireditev, predstav, sodelovanju z drugimi institucijami in drugo. V organizirane 
vzgojne dejavnosti se vključujejo prostovoljno. 
 
VZGOJNE DEJAVNOSTI – celotedenska oblika vzgojnega programa 

Dejavnost Izvajalec Termin 

Sproščanje Simona Lesar, Sandra Osolnik, Lora Kočan Pon, 15.00 – 16.00 

Joga, meditacija Simona Lesar Tor, 17.30-18.30 

Rekreacija Marjeta Jazbec Pon, 17.00-18.30 

Skupina za kulturo Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore,  Pon, 19.30-20.30 

Dramska dejavnost Marjeta Jazbec z zunanjo izvajalko Pon, 17.00-18.30 

Pomoč z umetnostjo Simona Lesar, Sandra Osolnik z zunanjo izvajalko Čet., 15.00-16.30 

Ambasadorji nasmeha Alenka Grad, Simona Lesar, Sandra Osolnik z 
zunanjimi izvajalci 

Pon, 17.00-18.30 
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Veščine za samostojno 
življenje  

Marjeta Jazbec, Marta Lavrič Tomšič Tor, 17.00-18.30 

Bazen –rekreativno 
plavanje 

Petra  Zore, Tadeja Zore, Mia Radović Tor, 17.00 – 18.30 

Gledališki abonma Marjeta Jazbec, Alenka Grad Tor, 19.30-21 

 
 
VZGOJNE DEJAVNOSTI – dnevna oblika vzgojnega programa  

Dejavnost Izvajalec  Termin 

Rekreacija OŠ Sandi Mavrič Pon.,15.00-15.45 

Socialno gibalne igre Veronika Lisjak Banko, Petra Korenčan, Urška 
Ambrožič Potočnik 

Pon., 14.30-15.15 

Pevske vaje Veronika Lisjak Banko, Polonca Hartman, Aurelija 
Jurca,  Petra Korenčan, Katarina Bukovec 

Tor., 14.30 – 15.15 

Socialno gibalne urice, 
terapevtske urice 

Polonca Hartman, Aurelija Jurca, Katarina 
Bukovec 

Sre., 14.30-15.30 

Rekreacija SŠ Nina Klinec, Lora Kočan Sre., 15.15-16.00 

Sproščanje in pogovor ob 
glasbi 

Veronika Lisjak Banko, Petra Korenčan, Urška 
Ambrožič Potočnik 

Sre., 14.30-15.15 

Veščine za razvijanje 
samostojnosti 

Veronika Lisjak Banko, Petra Korenčan, Urška 
Ambrožič Potočnik 

Čet, 14.30-15.15 

Dekliška pogovorna skupina Sara Justin Tratar v sodelovanju s Matejo Kralj Pon., 14.30 - 15.30 

Namizni tenis Sandi Mavrič z zunanjim izvajalcem Čet., 15.00-15.45 

 
PROJEKTI  
Mednarodni 
• Prostovoljstvo v okviru programa Evropska solidarnostna enota – vključitev 3 prostovoljcev iz Turčije Francije in 

Portugalske. Vodi: Petra Zore. 
• Drugo – prijava novega projekta in novih ESE prostovoljcev v februarju 2023. 
• Prijava ESS projekta ERASMUS + v okviru mobilnosti za mladinske delavce. 
• MEPI program in MEPI odprava- v tem šolskem letu nadaljujemo s sodelovanjem v MEPI programu, kjer mladostnike 

učimo veščin in spretnosti. V zvezi s tem načrtujemo tudi izobraževanja za vzgojitelje in MEPI odpravo. Na tak način 
spodbujamo učenje otrok in mladostnikov iz izkušenj in uvajamo elemente doživljajske pedagogike. Koordinira Nadja Cvirn, 
ki je tudi mentorica, z mentorico Katjo Antosiewicz in Veroniko Lisjak Banko. 

 
Državni 
 
Razvojna naloga pri ZRSŠ-Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki nadgrajuje uvajanje koncepta formativnega spremljanja 
v slovenski šolski prostor in se ji pridružuje tudi Dom Cirius Kamnik z manjšo skupino vzgojiteljic: Petra Zore, Marta Lavrič 
Tomšič, Katja Antosiewicz, Nina Klinec. K obstoječi skupini se letos pridružujejo še Tadeja Zore in Katarina Bukovec. 

Šah Marta L. Tomšič z zunanjim izvajalcem Sre, 15.00-16. 

Karate  Marta L. Tomšič z zunanjim izvajalcem Čet., 15.00-16. 

Boccia (dvoransko in na 
travi ) 

 Mojmir Mavrič, Petra Zore, Barbara Urbanija Sre, 17.00-18.30 

Delavnica gline Alenka Grad Sre, 17.00-18.30 

Zabavni večer oddelka 1A Barbara Urbanija Sre, 19.30-20.30 

Tradicionalna kulinarika v 
povezavi s slovenskimi 
prazniki 

Marta Lavrič Tomšič Sre, 17.00-18.30 

Bazen – rekreativno 
plavanje 

Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz, Simona Lesar, 
Barbara Urbanija 

Čet, 17.00 – 18.30 

Odprti oder Mojmir Mavrič, Marjeta Jazbec, Simona Lesar Čet, 19.45 – 20.45 

Dekliška pogovorna 
skupina 

Sara Justin Tratar, Špela Šimenc Pon, 17.00 -18.30 

Domska skupnost 
 

Nadja Cvirn 
 

Čet, 20.-21. 
1krat mesečno 

Delavnice DOM KULTURE 
KAMNIK 

Sara Justin Tratar, Špela Šimenc Čet, 17.00 -18.30 

MEPI srečanja Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz Tor, 17.00-18.00 
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Interni projekti in koledar aktivnosti  
 

Teden otroka 3. do 9. 10. 2022 Nadja Cvirn in INT vzgojitelji  

Roditeljski sestanki OŠ 4. 10. 2022 OŠ vzgojitelji 

Roditeljski sestanki SŠ 6. 10. 2022 SŠ vzgojitelji 

 Spoznavni večer 13. 10. 2022 Marjeta Jazbec, Petra Zore, Mojmir Mavrič, 
Simona Lesar 

Božični bazar december Simona Lesar, Lora Kočan, Sandra Osolnik 

Božiček  22. 12. 2022 DU vzgojitelji 

Novoletni ples 21. 12. 2022 Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore, Mojmir 

Mavrič 

Novoletna prireditev 23. 12. 2022 Marjeta Jazbec, Simona Lesar 

Valentinova pošta  14. 2. -17. 2. 2023 Vzgojitelji DU 

Pustovanje 21. 2. 2023 Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore, Mojmir 
Mavrič 

Roditeljski sestanek 11.1. 2023 Vsi vzgojitelji 

Kulturno zabavni večer z dijaškimi domovi 
iz Ljubljane 

16. 3. 2023 Marta Lavrič Tomšič s skupino za kulturo in 
zabavo 

Dnevi odprtih skupin-srečanje za starše in 
roditeljski sestanek 

6. 4. 2023 Vsi vzgojitelji 

Dan Centra-timsko povezovanje 7. 4. 2023 Vsi vzgojitelji 

Zaključni ples 12. 5. 2023 Marjeta Jazbec in vzgojitelji zaključnih letnikov  

Četvorka na ulicah Maj 2023 Marjeta Jazbec 

Gregorjevo 9. 3. 2023 Marta Lavrič Tomšič, Alenka Grad,  

Noč knjige 
 

20. 4. 2023 Marjeta Jazbec, Petra Zore, Simona Lesar 

MEPI ODPRAVA Pomlad 2023 Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz, Veronika Lisjak 
Banko, Barbara Urbanija, Sandi Mavrič 

Taborjenje   Junij 2023 DU vzgojitelji 

Jadranje Junij 2023 Nadja Cvirn 

Srečanje s Harleyisti Junij 2023 INT vzgojitelji 

Valeta  15. 6. 2023 Vzgojitelji zaključnega razreda OŠ 

Zaključna prireditev v Domu 22. 6. 2023 Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore, Mojmir 
Mavrič,  

Zaključna prireditev v Centru 23. 6. 2023 Sodelujoči vzgojitelji 

Počitniško varstvo Junij/avgust 2023 Dežurni vzgojitelji 

Tekmovanja iz bocce na regijskem, 
državnem in mednarodnem nivoju. 

Vse leto Mojmir Mavrič, Petra Zore, Barbara Urbanija 
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Organiziranost otrok in mladostnikov 
Domska skupnost – mentorica Nadja Cvirn. Domska skupnost je organ mladostnikov Doma, ki posreduje pobude, mnenja, 
kritike ipd. Sestavljajo jo predstavniki vseh vzgojnih skupin. Preko Domske skupnosti se bodo mladostniki aktivno vključevali 
v domsko življenje in sooblikovali pogoje za življenje in delo v Domu, izboljševali in poglabljali kvaliteto odnosov, pridobivali 
praktične izkušnje ob prevzemanju odgovornosti in razvijali iniciativnost, kritičnost, odgovornost idr. Pripravljali bodo 
konstruktivne ocene in predloge dela v Domu ter pomagali pri izpeljavi domskih projektov. Sestanki Domske skupnosti bodo 
potekali enkrat mesečno v večernem času.  
Otroški parlament – mentorici Špela Šimenc (Dom) in učiteljica (OŠ). Otroški parlament bo deloval v obliki zasedanj, kjer se 
bodo otroci in mladostniki z mentoricama dobivali na 14 dni. Namen otroškega parlamenta je, da otroci sodelujejo v 
družbenem dogajanju, pridobivajo znanja o človekovih in državljanskih pravicah ter se učijo izražanja lastnega mnenja ter 
pridobijo svoj glas pri soodločanju. 
Izvajanje Vzgojnih programov in vsebinske smernice  
V Domu CIRIUS Kamnik izvajamo dva Vzgojna programa in sicer Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 

(Ur. list RS, št. 4/2012) in Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja (Ur. list RS, 

št. 15/2014). Gre za del celostnega usposabljanja, ki ga izvajamo v CIRIUS Kamnik. Dom CIRIUS Kamnik je organizacijska 

enota Centra, ki je pristojna za izvajanje vzgojnih programov. Otrokom in mladostnikom, ki so usmerjeni v vzgojno 

izobraževalne programe Centra je v celotedenski obliki usposabljanja od nedelje do petka zagotovljena prilagojena namestitev 

in celotna oskrba, ki ustreza posebnim vzgojno izobraževalnim potrebam otrok in mladostnikov. Otrokom in mladostnikom v 

dnevni obliki usposabljanja je zagotovljena celostna oskrba in vzgojni program za čas, ko so po pouku prisotni v Centru. Odhodi 

domov se izvajajo med 16.00 in 16.30 uro.  

Pravila bivanja  so dogovori za poenoteno delovanje v Domu. Sprejeta so v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih 
(Ur. list RS 30/2018). Vsak otrok in mladostnik je ob prihodu v Center seznanjen z njimi s strani vzgojitelja in jih je dolžan 
upoštevati v celoti.  
 
Izvajanje vzgojnih programov zajema vzgojno delo v različnih izvedbenih oblikah: 
• vzgojne skupine s celotedensko namestitvijo, 
• vzgojne skupine v dnevni obliki usposabljanja, 
• vzgojno delo v dopoldanskem času (specifika), 
• vzgojno delo v obliki dopoldanske podpore (specifika), 
• vzgojno delo v obliki dodatne podpore v dnevni obliki usposabljanja (specifika), 
• jutranje varstvo vozačev (specifika). 
 
Pri vzgojnem delu so vzgojitelji vsakodnevno osredotočeni na posameznega otroka, na njegova močna področja, zmožnosti 
in potenciale in na vzgojno skupino in socialne interakcije, ki med vsemi deležniki nastajajo. V ospredje postavljamo dober 
odnos, ki ga vzgojitelji gradijo z otroki in mladostniki, dobre medosebne odnose nasploh in prijetno klimo v skupinah. 
Vzpostavljamo varno in spodbudno okolje za celosten razvoj vsakega posameznika in se prilagajamo vsakemu posamezniku 
glede na njegove posebnosti. 
 
Vzgojitelj prevzema skrb in odgovornost za podporo/opolnomočenje/učenje posameznika v sodelovanju s člani strokovne 
skupine, za strokovno delo vzgojne skupine, oddelka in s tem tudi Doma oz. Centra kot celote. Delo načrtuje skladno z 
usmeritvami ravnateljice Doma, prednostnimi nalogami enote, LDN-jem enote in Centra, kar rezultira v vzgojiteljevem LDN 
vzgojnega dela.  
 
Vzgojna programa bomo izvajali po usklajenih smernicah, ki smo jih postavili v šolskem letu 2020/2021. Na novo smo prevetrili 

vzgojna področja in smernice vzgojnega dela pri delu s posameznikom, ki jih bomo v letošnjem letu začeli bolj sistematično 

uporabljati tako pri načrtovanju (LDN vzgojitelja in ONIRU) kot pri izvajanju, spremljanju in evalvaciji vzgojnega dela. 

Nadaljevali bomo delo po principih krožnega načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela tako pri skupinskem kot individualnem 

delu in pri izvajanju vzgojnih dejavnosti. Krožno načrtovanje in izvajanje poteka po stalnem zaporedju: opredelitev obstoječega 

stanja in potreb, postavljanje kratkoročnih operativnih in merljivih ciljev, opredelitev pristopov in metod dela, izvedba ter 

spremljanje in evalvacija napredka otroka/mladostnika, tako z vidika ustreznosti opredelitve obstoječega stanja, postavljanja 

ciljev kot z vidika izbranega in izvedenega pristopa. Na podlagi tovrstnega zaporedja izvajanja korakov in evalvacije načrtujemo 

nov krog zgoraj opredeljenih izvedbenih korakov. 

Meddomsko šahovsko tekmovanje in 
sodelovanje z dijaškimi domovi na 
področju kulture 

Vse leto Marta Lavrič Tomšič 
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Pri principih krožnega načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela bomo sledili naslednjim področjem in vsebinskim smernicam: 

- Podpora izobraževanju. 

- Veščine za samostojno življenje in skrb zase. 

- Čustveno in vedenjsko področje. 

- Osebnostno področje.  

- Socialno področje.   

- Interesno področje. 
 
Pri tem bomo posebej pozorni na:  

• Vrstniško sodelovanje, mentoriranje in tutorstvo. 

• Zagotavljanje varnega, zdravega, spodbudnega in vključujočega okolja. 
• Učenje za samostojno in odgovorno življenje na vseh življenjskih področjih. 
• Podporo pri izobraževanju in spremljanje napredka v šoli. 
• Učenje socialnih spretnosti in veščin za vsakdanje življenje ter socialno vključenost. 
• Podporo pri razvoju potencialov, zmožnosti in sposobnosti ter interesnih področij in pri tem uporaba možnosti, ki jih 

ponuja infrastruktura Centra (bazen, prevozi, konji, samostojne priprave obrokov, vključevanje zunanjih strokovnjakov). 
• Podporo osebnostnemu razvoju in socialnem vključevanju. 
• Omogočanje aktivne vloge posameznika pri učenju veščin in spretnosti ter soodgovornosti za lasten razvoj. 
• Intenzivno sodelovanje s starši. 
• Izvajanje personaliziranih pristopov za čustveno opismenjevanje in učenje sprejemljivejših oblik vedenja. 

Delovanje zaposlenih na enoti pri razvojno strokovnem delu in razvojnih timih Centra 
Nadaljevali bomo začeto delo na razvojno strokovnem področju, saj v malih skupinah vzgojitelji usklajujejo in razvijajo 
inovativne pristope vzgojne podpore. Tako bodo na nivoju Doma delovale različne skupine za uvajanje inovativnih vzgojnih 
pristopov, ki jih vodijo vzgojitelji: 

• Skupina za delo z otroki, ki kažejo čustvene in vedenjske težave-SČVT. 

• Skupina za doživljajsko pedagogiko-DOŽ-MEPI program. 

• Skupina za umetnostne pristope-SUME 

• Skupine za formativno spremljanje-FS. 
Nadaljevali bomo tudi začeto delo na razvojno strokovnem področju na nivoju Centra, kjer aktivno sodelujemo v razvojnih timi 
za: 

• Podporo čustvovanju in vedenju. 

• Sodelovanje s starši. 

• ONIRU. 
 
Sodelovanje s starši 
Pri izvajanju vzgojnih programov bomo sodelovali s starši na sledeče načine: 

• Svet zavoda - predstavitev dokumentov in odzivanje na predloge in pobude staršev –  ravnateljica in predstavnik 
enote v Svetu zavoda. 

• Svet staršev-predstavitev dela enote in odzivanje na predloge staršev - ravnateljica. 

• Na govorilnih urah z vzgojitelji in z ravnateljico Doma (na daljavo: Teams, Zoom). 

• Na roditeljski sestankih in drugi sestankih in srečanjih za starše, po potrebi tudi na daljavo. 

• Načrtujemo dneve odprtih skupin in družabno srečanje, kjer bomo povabili starše, da si ogledajo aktivnosti v vzgojnih 
skupinah, se bolje spoznamo in izmenjamo informacije.  

• Na sestankih strokovne skupine za pripravo ONIRU-ja in IP-ja. 

•    Po telefonu, na daljavo (elektronska pošta, Teams, Zoom,) skladno s potrebami in dogovori. 
 
Organizacija enote Dom 
Organizacija dela v šolskem letu 2022/23 bo v večjem delu razbremenjena ukrepov povezanih s širjenjem bolezni COVOD-
19, se bomo pa prilagajali razmeram na tem področju v primeru povečevanja števila okuženih. Zaradi zdravstvenega stanja 
otrok in mladostnikov, ki so vključeni v naše programe smo še vedno previdni in delujemo skladno z navodili NIJZ. 
Organizacijsko smo pripravljeni na možnost ponovne uvedbe bolj strogih ukrepov v smislu hitre prilagoditve organizacije dela. 
Skladno s tem so nas pri nameščanju otrok in mladostnikov po sobah in pri razporeditvah po vzgojnih skupinah vodili vzgojno-
pedagoški kriteriji in zdravstvene zakonitosti za preprečevanje okužb. Prilagoditve v strukturi vzgojnih skupin predvsem v 
vzgojnem programu na dnevni obliki usposabljanja so tako v tem šolskem letu še vedno prisotne, da bo zagotovljeno varno in 
hkrati spodbudno vzgojno okolje za čim manj okrnjeno izvajanje vzgojnih programov. 
 
Število otrok in mladostnikov 
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V Domu je v šolskem letu 2022/23 vključenih 191 otrok in mladostnikov, vsi z odločbo o usmeritvi. 133 otrok in mladostnikov 
dnevno prihaja v Center in popoldne odhaja domov in so v dnevni obliki usposabljanja (DU). 58 jih ostaja v Centru ves teden 
in so v celotedenski obliki usposabljanja (interni). 

 INT. DU Skupaj 

OŠ  8 93 101 

SŠ 50 40 90 

SKUPAJ 58 133 191 

 
Vzgojne skupine DU so razporejene na različnih lokacijah v Centru. Tako v prostoru OŠ in SŠ. Skupino vodi vzgojitelj. Otroci 
oz. mladostniki so umeščeni v vzgojne skupine po predpisanih normativih, glede na pedagoško strokovne kriterije ter glede na 
prilagojeno organizacijo za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. V Center prihajajo z organiziranimi prevozi ali s starši, 
med 7.00 in 8.00 ter odhajajo domov različno, v glavnini med 16.00 in 16.30. V jutranjem času od 7.00 do 8.00 vzgojitelji skupaj 
s spremljevalci izvajajo jutranje varstvo vozačev, kar nam Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobri za otroke in 
mladostnike vsako leto posebej. Letos se v jutranjem varstvu vozačev zvrsti 109 otrok oziroma mladostnikov. 
Vzgojne skupine na celotedenski obliki vzgojnega programa so razporejene na štirih oddelkih. V sobe so razporejeni glede na 
zdravstvene posebnosti posameznika, glede na vzgojno-pedagoške kriterije in glede na želje posameznikov. Vzgojne skupine 
bodo za dejavnosti uporabljale tudi druge skupne prostore: avle, bazen, zunanje površine, igrišča, vrt in obe telovadnici. 
Osamosvojitvena vzgojna skupina – predstavlja posebnost znotraj vzgojnih skupin. Delo poteka po principih stanovanjskih 
skupin, s posebej intenzivnimi vzgojnimi pristopi, v poudarjanju skrbi zase in za sovrstnike. Poteka v Centru, ločeno od ostalih 
vzgojnih skupin. 
Bivalna enota v učnem stanovanju na dislocirani enoti-predstavlja novost v šolskem letu 2022/23. Ena vzgojna skupina otrok 
in mladostnikov bo zaživela na dislocirani enoti v mestu Kamnik, kjer ima CIRIUS Kamnik najete prostore. Projekt 
samostojnega življenja in povezava z lokalno skupnostjo je potekal zadnja leta v Centru pod okriljem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in v letošnjem šolskem letu se zaključuje. V prostorih centra Kamnik ustanavljamo tako novo 
obliko vzgojnega dela, ki je dislocirana stanovanjska enota in je namenjena učenju veščin in spretnosti za samostojno in 
avtonomno življenje. 

Zaposleni na enoti 
• Ravnateljica Doma in pomočnica ravnateljice Doma, skladno z normativi in standardi. 
• Svetovalna delavka v Domu-zaposlitev skladno z normativi in standardi. 
• 2 vzgojitelja, 26 vzgojiteljic in ena svetovalna delavka: 14 za NDČ, 15 za DČ; 23 za polni DČ in 6 za skrajšan DČ. 7 

vzgojiteljic poleg vzgojiteljskega dela opravljajo še druga dela oz. so v deležih zaposlitve vključeni v posebne naloge na 
nivoju Centra (strokovni razvoj, pomočništvo, vodenje ONFP, dodatna strokovna pomoč, jutranje varstvo vozačev). 

• 13 vzgojiteljic in en vzgojitelj delajo v vzgojnih skupinah za mladostnike v celotedenski obliki usposabljanja in prav tako 
razmerje in število delavcev dela v vzgojnih skupinah za otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja. 

• Delavci ONFP se vključujejo v delo v vzgojne skupine po urniku. 
• Kot prostovoljci se vključujejo odrasle osebe ob določenih dnevih preko celega leta ter praktikanti socialne pedagogike in 

drugi. 
 
Vzgojne skupine in vzgojitelji  
Vzgojne skupine so oblikovane v skladu z zakonodajo (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami, Ur. list RS, št 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17) in pedagoškimi kriteriji 
povezanimi s prilagajanjem podpore raznovrstnim potrebam otrok in mladostnikov za optimalno izvajanje Vzgojnih programov. 
Pri tem smo upoštevali še priporočila NIJZ glede izvajanja zaščitnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem bolezni COVID-19.  
  

Vzgojna skupina/tedenska oblika Vzgojitelji Število OM 

1. skupina  Ivica Vrečko Novak, Azra Fazlič 9 

2. skupina  Alenka Grad, Mojmir Mavrič 13 

3.skupina Simona Lesar, Sandra Osolnik 8 

4.skupina  Marjeta Jazbec, Marta L. Tomšič 9 

5.skupina- osamosvojitvena Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz 10 

6.skupina in 
7.skupina-dislocirana 

Barbara Urbanija, Petra Zore, Tadeja Zore, Martina Tori 9 
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Skupaj  58 

 
 
Vzgojne skupine in vzgojitelji otrok in mladostnikov v dnevni obliki usposabljanja, OŠ in SŠ  

Vzgojna skupina/dnevna oblika Vzgojitelj Število OM 

1. skupina Polonca Hartman 10 

2.skupina Aurelija Jurca 9 

3.skupina Katarina Bukovec 6 

4.skupina Mia Radović 9 

5.skupina Sandi Mavrič 11 

6.skupina Špela Šimenc 8 

7. skupina Petra Korenčan 11 

8.skupina Veronika Lisjak Banko 11 

9.skupina Urška Ambrožič Potočnik 10 

10.skupina Mihaela Sirotnjak Železnik 8 

   11.skupina Lora Kočan 9 

12.skupina Marina Štempihar 11 

13. skupina Nina Klinec 11 

14.skupina Maja Župec               9 

Skupaj  133 

 
Urniki dela posameznega vzgojitelja – oblikujeta ravnateljica Doma in pomočnica ravnateljice. 
Delo vzgojiteljev poteka po urnikih za posameznega delavca in veljajo celo šolsko leto. 
Delo vzgojiteljev v vzgojnih skupinah v celotedenski namestitvi poteka od 13.00 do 22.00, v Osamosvojitveni skupini od 12.30 
do 23.ure in v bivalni enoti v učnem stanovanju na dislocirani enoti v treh izmenah od 6.30 do 23.00. Delo vzgojiteljev v  vzgojnih 
skupinah dnevne oblike poteka med 11.40  in 16.30. 
Vzgojno delo v dopoldanskem času poteka v dveh delih in sicer od 8.00 do 13.00 ure za mladostnike, ki so v tem času prosti 
pouka ali so prisotni v Domu zaradi zdravstvenih posebnosti. 
V drugem delu v dopoldanskem času izvajamo dopoldanska podporo za tiste otroke in mladostnike, ki potrebujejo dodatno 
podporo na učnem področju ali podporo pri vključevanju v razred. Tovrstna podpora se izvaja od 8.00 do 12.30.  
Jutranje varstvo vozačev poteka za otroke in mladostnike, vključene v dnevno obliko vzgojnega programa, ki prihajajo v šolo 
pred poukom od 7.00 do 8.00.  
 
Vzgojne dejavnosti bodo potekale v vzgojnih skupinah, oddelkih in medskupinsko, z namenom pridobivanja znanj, spretnosti 
ter prepoznavanja in razvijanja interesnih področij. Izvajajo jih vzgojitelji samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. 
Vzgojni vidik dejavnosti je v raziskovanju svojih zmožnosti, potrditve in doživljanju občutkov uspešnosti in soočanja z neuspehi 
ter realnostjo svojih zmožnosti. S pomočjo delavnic, socialnih in interakcijskih iger ter razgovorov, se otroci in mladostniki 
soočajo s svojo identiteto, dobijo uvid v svoje vedenje in doživljanje, se osveščajo o svojih pravicah in dolžnostih ter se učijo, 
kako živeti v sožitju z drugimi. Izkušnje za samostojnost v življenjskih situacijah bodo dodatno pridobivali s pomočjo 
prakticiranja v realnih življenjskih situacijah preko izkustvenega učenja, še posebej v osamosvojitveni skupini in bivalni enoti v 
učnem stanovanju na dislokaciji, na obiskih prireditev, predstav, sodelovanju z drugimi institucijami in drugo. V organizirane 
vzgojne dejavnosti se vključujejo prostovoljno. 
 
VZGOJNE DEJAVNOSTI – celotedenska oblika vzgojnega programa 

Dejavnost Izvajalec Termin 

Sproščanje Simona Lesar, Sandra Osolnik, Lora Kočan Pon, 15.00 – 16.00 

Joga, meditacija Simona Lesar Tor, 17.30-18.30 

Rekreacija Marjeta Jazbec Pon, 17.00-18.30 

Skupina za kulturo Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore,  Pon, 19.30-20.30 

Dramska dejavnost Marjeta Jazbec z zunanjo izvajalko Pon, 17.00-18.30 
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Pomoč z umetnostjo Simona Lesar, Sandra Osolnik z zunanjo izvajalko Čet., 15.00-16.30 

Ambasadorji nasmeha Alenka Grad, Simona Lesar, Sandra Osolnik z 
zunanjimi izvajalci 

Pon, 17.00-18.30 

Veščine za samostojno 
življenje  

Marjeta Jazbec, Marta Lavrič Tomšič Tor, 17.00-18.30 

Bazen –rekreativno 
plavanje 

Petra  Zore, Tadeja Zore, Mia Radović Tor, 17.00 – 18.30 

Gledališki abonma Marjeta Jazbec, Alenka Grad Tor, 19.30-21 

 
 
VZGOJNE DEJAVNOSTI – dnevna oblika vzgojnega programa  

Dejavnost Izvajalec  Termin 

Rekreacija OŠ Sandi Mavrič Pon.,15.00-15.45 

Socialno gibalne igre Veronika Lisjak Banko, Petra Korenčan, Urška 
Ambrožič Potočnik 

Pon., 14.30-15.15 

Pevske vaje Veronika Lisjak Banko, Polonca Hartman, Aurelija 
Jurca,  Petra Korenčan, Katarina Bukovec 

Tor., 14.30 – 15.15 

Socialno gibalne urice, 
terapevtske urice 

Polonca Hartman, Aurelija Jurca, Katarina 
Bukovec 

Sre., 14.30-15.30 

Rekreacija SŠ Nina Klinec, Lora Kočan Sre., 15.15-16.00 

Sproščanje in pogovor ob 
glasbi 

Veronika Lisjak Banko, Petra Korenčan, Urška 
Ambrožič Potočnik 

Sre., 14.30-15.15 

Veščine za razvijanje 
samostojnosti 

Veronika Lisjak Banko, Petra Korenčan, Urška 
Ambrožič Potočnik 

Čet, 14.30-15.15 

Dekliška pogovorna skupina Sara Justin Tratar v sodelovanju s Matejo Kralj Pon., 14.30 - 15.30 

Namizni tenis Sandi Mavrič z zunanjim izvajalcem Čet., 15.00-15.45 

 
PROJEKTI  
Mednarodni 
• Prostovoljstvo v okviru programa Evropska solidarnostna enota – vključitev 3 prostovoljcev iz Turčije Francije in 

Portugalske. Vodi: Petra Zore. 
• Drugo – prijava novega projekta in novih ESE prostovoljcev v februarju 2023. 
• Prijava ESS projekta ERASMUS + v okviru mobilnosti za mladinske delavce. 
• MEPI program in MEPI odprava- v tem šolskem letu nadaljujemo s sodelovanjem v MEPI programu, kjer mladostnike 

učimo veščin in spretnosti. V zvezi s tem načrtujemo tudi izobraževanja za vzgojitelje in MEPI odpravo. Na tak način 
spodbujamo učenje otrok in mladostnikov iz izkušenj in uvajamo elemente doživljajske pedagogike. Koordinira Nadja Cvirn, 
ki je tudi mentorica, z mentorico Katjo Antosiewicz in Veroniko Lisjak Banko. 

 

Šah Marta L. Tomšič z zunanjim izvajalcem Sre, 15.00-16. 

Karate  Marta L. Tomšič z zunanjim izvajalcem Čet., 15.00-16. 

Boccia (dvoransko in na 
travi ) 

 Mojmir Mavrič, Petra Zore, Barbara Urbanija Sre, 17.00-18.30 

Delavnica gline Alenka Grad Sre, 17.00-18.30 

Zabavni večer oddelka 1A Barbara Urbanija Sre, 19.30-20.30 

Tradicionalna kulinarika v 
povezavi s slovenskimi 
prazniki 

Marta Lavrič Tomšič Sre, 17.00-18.30 

Bazen – rekreativno 
plavanje 

Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz, Simona Lesar, 
Barbara Urbanija 

Čet, 17.00 – 18.30 

Odprti oder Mojmir Mavrič, Marjeta Jazbec, Simona Lesar Čet, 19.45 – 20.45 

Dekliška pogovorna 
skupina 

Sara Justin Tratar, Špela Šimenc Pon, 17.00 -18.30 

Domska skupnost 
 

Nadja Cvirn 
 

Čet, 20.-21. 
1krat mesečno 

Delavnice DOM KULTURE 
KAMNIK 

Sara Justin Tratar, Špela Šimenc Čet, 17.00 -18.30 

MEPI srečanja Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz Tor, 17.00-18.00 
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Državni 
 
Razvojna naloga pri ZRSŠ-Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki nadgrajuje uvajanje koncepta formativnega spremljanja 
v slovenski šolski prostor in se ji pridružuje tudi Dom Cirius Kamnik z manjšo skupino vzgojiteljic: Petra Zore, Marta Lavrič 
Tomšič, Katja Antosiewicz, Nina Klinec. K obstoječi skupini se letos pridružujejo še Tadeja Zore in Katarina Bukovec. 
 
Interni projekti in koledar aktivnosti  
 

Teden otroka 3. do 9. 10. 2022 Nadja Cvirn in INT vzgojitelji  

Roditeljski sestanki OŠ 4. 10. 2022 OŠ vzgojitelji 

Roditeljski sestanki SŠ 6. 10. 2022 SŠ vzgojitelji 

 Spoznavni večer 13. 10. 2022 Marjeta Jazbec, Petra Zore, Mojmir Mavrič, 
Simona Lesar 

Božični bazar december Simona Lesar, Lora Kočan, Sandra Osolnik 

Božiček  22. 12. 2022 DU vzgojitelji 

Novoletni ples 21. 12. 2022 Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore, Mojmir 

Mavrič 

Novoletna prireditev 23. 12. 2022 Marjeta Jazbec, Simona Lesar 

Valentinova pošta  14. 2. -17. 2. 2023 Vzgojitelji DU 

Pustovanje 21. 2. 2023 Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore, Mojmir 
Mavrič 

Roditeljski sestanek 11.1. 2023 Vsi vzgojitelji 

Kulturno zabavni večer z dijaškimi domovi 
iz Ljubljane 

16. 3. 2023 Marta Lavrič Tomšič s skupino za kulturo in 
zabavo 

Dnevi odprtih skupin-srečanje za starše in 
roditeljski sestanek 

6. 4. 2023 Vsi vzgojitelji 

Dan Centra-timsko povezovanje 7. 4. 2023 Vsi vzgojitelji 

Zaključni ples 12. 5. 2023 Marjeta Jazbec in vzgojitelji zaključnih letnikov  

Četvorka na ulicah Maj 2023 Marjeta Jazbec 

Gregorjevo 9. 3. 2023 Marta Lavrič Tomšič, Alenka Grad,  

Noč knjige 
 

20. 4. 2023 Marjeta Jazbec, Petra Zore, Simona Lesar 

MEPI ODPRAVA Pomlad 2023 Nadja Cvirn, Katja Antosiewicz, Veronika Lisjak 
Banko, Barbara Urbanija, Sandi Mavrič 

Taborjenje   Junij 2023 DU vzgojitelji 

Jadranje Junij 2023 Nadja Cvirn 

Srečanje s Harleyisti Junij 2023 INT vzgojitelji 

Valeta  15. 6. 2023 Vzgojitelji zaključnega razreda OŠ 

Zaključna prireditev v Domu 22. 6. 2023 Marjeta Jazbec, Simona Lesar, Petra Zore, Mojmir 
Mavrič,  

Zaključna prireditev v Centru 23. 6. 2023 Sodelujoči vzgojitelji 

Počitniško varstvo Junij/avgust 2023 Dežurni vzgojitelji 



Publikacija za šolsko leto 2022-2023 

 

32 

 

Organiziranost otrok in mladostnikov 
Domska skupnost – mentorica Nadja Cvirn. Domska skupnost je organ mladostnikov Doma, ki posreduje pobude, mnenja, 
kritike ipd. Sestavljajo jo predstavniki vseh vzgojnih skupin. Preko Domske skupnosti se bodo mladostniki aktivno vključevali 
v domsko življenje in sooblikovali pogoje za življenje in delo v Domu, izboljševali in poglabljali kvaliteto odnosov, pridobivali 
praktične izkušnje ob prevzemanju odgovornosti in razvijali iniciativnost, kritičnost, odgovornost idr. Pripravljali bodo 
konstruktivne ocene in predloge dela v Domu ter pomagali pri izpeljavi domskih projektov. Sestanki Domske skupnosti bodo 
potekali enkrat mesečno v večernem času.  
Otroški parlament – mentorici Špela Šimenc (Dom) in učiteljica (OŠ). Otroški parlament bo deloval v obliki zasedanj, kjer se 
bodo otroci in mladostniki z mentoricama dobivali na 14 dni. Namen otroškega parlamenta je, da otroci sodelujejo v 
družbenem dogajanju, pridobivajo znanja o človekovih in državljanskih pravicah ter se učijo izražanja lastnega mnenja ter 
pridobijo svoj glas pri soodločanju. 
 
 

5.4 ZDRAVSTVENA ENOTA 

vodja Marta Orehek Kirbiš, dr. med., spec. spl. med. 

Strokovni sestanki Zdravstvenega kolegija bodo vsako 2. sredo med 8.15 in 9.15 uro. 
 
AMBULANTNA DEJAVNOST, vodja Marta Orehek Kirbiš,  dr. med., spec. spl. med. 

 
Primarna ambulantna dejavnost (kurativni in preventivni pregledi) 
 
Kadri v ambulanti osnovne zdravstvene dejavnosti:  
• Marta Orehek Kirbiš, dr. med., spec. spl. med (50% delovnega časa), 
• Doc. dr. Tina Bregant, dr. med., spec. pediater, spec. fiz. in reh. med. (50% delovnega časa) 
• Maja Pušnik Gatnik, dipl. babica do 30. 09. 2022, nato nova zaposlitev na tem delovnem mestu 
• Monika Ajdovec Kline, dipl. m. s. (40% delovnega časa) 
 
Ordinacijski čas ambulante: 

Marta Orehek Kirbiš, dr. med., spec. spl. med 

Ponedeljek 07:15 – 10:00 

Torek 07:15 – 11:15 13:00 – 14:15 

Sreda 07:15 – 08:00 11:00 – 14:00* 

Četrtek 07:15 – 14:00 

Petek 07:15 – 09:00 12:30 – 13:45 

 

doc. dr. TINA BREGANT, dr. med., spec. pediater, spec. reh. med. 

Ponedeljek 8:00 – 14:00 

Torek – 

Sreda Vsako 2. sredo: 10:00 – 14:00* 

Četrtek – 

Petek 8:00 – 13:45 

 
Naročanje na pregled ali na pogovor z zdravnico preko:  
• telefonske številke 01/83-01-308 int. 250 ali 01/83-17-461 int. 350 
• e-pošte: ambulanta@cirius-kamnik.si  

Tekmovanja iz bocce na regijskem, 
državnem in mednarodnem nivoju. 

Vse leto Mojmir Mavrič, Petra Zore, Barbara Urbanija 

Meddomsko šahovsko tekmovanje in 
sodelovanje z dijaškimi domovi na 
področju kulture 

Vse leto Marta Lavrič Tomšič 

mailto:ambulanta@cirius-kamnik.si
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Nujne primere obravnavamo tekom celotnega delovnega časa ambulantnega osebja od 7:00 – 15:00. Izven delovnega časa 
ambulantnega osebja obravnava nujne primere Nujna medicinska služba Zdravstvenega doma Kamnik. 
 
Planiran termin zdravnic za svetovanja zavodskim strokovnim delavcem, po predhodnem dogovoru za točen termin z 
ambulantno sestro:  
• Marta Orehek Kirbiš: petek med 11:00 – 11:30 
• doc. dr. Tina Bregant: med 12:00 – 13:00 ob tistih sredah, ko je planiran Zdravstveni kolegij. 
 
Sekundarna ambulantna dejavnost: 
 
Specialistične ambulante, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, bodo organizirane 1-2 krat mesečno po 4 ure. 

• Specialistična ambulanta iz področja fizikalne in rehabilitacijske medicine: Fiziatrično ambulanto bo imela 2 – 3 krat 
tedensko doc. dr. Tina Bregant, dr. med., spec. pediater, spec. fiz. in reh. med.. Pri izvedbi bo sodeloval celotni fiziatrični 
tim. Za predpis zahtevnejših medicinskih pripomočkov bo organizirana ambulanta prim. Hermine Damjan, dr. med. spec. 
fiz. in reh. med.. Za organizacijo je zadolžena fizioterapevtka Veronika Slapar skupaj z delovno terapevtko Tamaro Svete. 

• Pediatrična nevrološka ambulanta: Nosilec: asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., specialistka pediatrije in 
otroške nevrologije. Za organizacijo in izvedbo sta zadolženi Marta Orehek Kirbiš, dr. med,. spec. spl. med. in Maja Pušnik 
Gatnik dipl. babica. 

• Pedopsihiatrična ambulanta: Nosilec: Barbara Plemeniti Tololeski, dr. med., spec. otr. in mlad. psih.. Pri organizaciji in 
izvedbi bosta sodelovali zavodska zdravnica in Maja Pušnik Gatnik, dipl. babica v dogovoru s psihološko službo. 

• Ortopedska ambulanta. Nosilec: mag. Karin Schara dr. med., specialistka ortopedske kirurgije. Za organizacijo in izvedbo 
ortopedske ambulante je zadolžena vodja Medicinske rehabilitacije Marta Klobčar dipl. fizioterapevtka, respiratorna 
terapevtka. 

• Za prehransko zahtevnejše otroke in mladostnike bo organizirana ambulanta kliničnega dietetika. Nosilec: Andreja Širca 
Čampa univ. dipl. ing., klinični dietetik. Za organizacijo in izvedbo bo skrbela vodja Oddelka zdravstvene nege. 

 
 
ZDRAVSTVENA NEGA, do 30. 09. 2022 vodja Marija Petkovšek, dipl. m. s., po 01. 10. 2022 Maja Pušnik Gatnik, dipl. 
babica 
 
Konzultacije z vodjo Oddelka zdravstvene nege so možne po vnaprejšnjem dogovoru vsak delovnik med 7:00 – 15:00 uro. 
Kontaktni podatki: telefonska številka 01/830-13-09 int. 221 ali marija.petkovsek@cirius.kamnik.si do 30. 09. 2022. Po 01. 10. 
2022 maja.gatnik@cirius-kamnik.si . 
Strokovni in organizacijski sestanki Oddelka zdravstvene nege bodo organizirani ob torkih ob 06:00. 
Predaja službe poteka vsak delovnik med 06:00 – 06:15, 13:30 – 14:00 in 21:00 – 21:15.  
 
Zaposleni v zdravstveni negi: 

Oddelek Medicinske sestre 

kB  Bernarda Vinšek, Klavdija Vidergar, Petra Korošec 

pB  Mateja Škufca, Mojca Poljanšek 

pA  Olga Gerkman, Maja Zore, Mojca Pörš, Irena Resnik 

1A  Klaudija Pungartnik, Mošnik Urška, Vinšek Bernarda 

2A Irena Resnik, Danica Gostinčar  

Osamosvojitvena skupina, spremljanje otroka pri pouku Irena Resnik, Danica Gostinčar Kovačič 

Ambulanta 

Maja Pušnik Gatnik do 30. 09., nato nova zaposlitev na tem 
delovnem mestu, Monika Ajdovec Kline (do 40% delovnega 
časa v ambulanti, v preostalem času pomoč na drugih 
deloviščih) 

Vodja zdravstvene nege  
Marija Petkovšek do 30. 09. 2022,  
od 01. 10. 2022 dalje  Maja Pušnik Gatnik 

 
Časovni razpored turnusov zaposlenih na področju zdravstvene nege 

Turnusi Število kadra DMS/MS Časovni razpored 

Dopoldne 8 06:00 – 14:00 

Popoldne 2 13:15 – 21:15 

Nočni čas 1 21:15 – 06:00 

Vmesni delovni čas 1 08:00 – 16:00 

Nedelje in prazniki 2 17:00 – 21:15 

Ambulanta 1 07:00– 15:00 

mailto:marija.petkovsek@cirius.kamnik.si
mailto:maja.gatnik@cirius-kamnik.si
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Vodja zdravstvene nege 1 07:00 – 15:00 

 
 
MEDICINSKA REHABILITACIJA, vodja Marta Klobčar, dipl. fizioterapevtka, respiratorna terapevtka 
 
Konzultacije z vodjo rehabilitacije so možne po telefonu: 01/ 830-13-10 int. 107 ali marta.klobcar@cirius-kamnik.si 
 
Medicinska rehabilitacija združuje strokovno znanje fizioterapevtov, delovnih terapevtov, logopedov in inštruktoric jahanja, ki 
delata s konji. Pri svojem delu si prizadevamo za ohranjanje in izboljšanje funkcionalnih (gibalnih, kognitivnih, govornih) 
sposobnosti posameznega otroka oziroma mladostnika.  
 

Zaposleni Specialnost in telefonska številka 
Urnik ter 
informacije za 
starše 

Cirila Burja 

Fizioterapevtke – 01/ 830 13 21 ali 01/ 830 13 00, int. 251  
 
Delovni čas 
terapevtov se giblje 
med 6.30 – 18.30 
uro. 
 
 
 
Strokovne 
obravnave bodo 
potekale prilagojeno 
epidemiološki 
situaciji. 
 
 
 
 
 
Po PREDHODNEM 
telefonskem 
DOGOVORU je 
možnost pogovora s 
terapevti od 
ponedeljka do petka 
od 10. do 13. ure. 
 

Helena Germavc 

Irena Grošelj 

Katja Grm  

Marta Klobčar 

Aleksandra Kuhar 

Anja Lah 

Katja Logar 

Marjana Ogrinc 

Petra Pohleven  

Darja Popović 

Tanja Redja 

Veronika Slapar 

Tamara Svete 

Delovne terapevtke - 01/ 830 13 20 ali 01/ 830 13 00, int. 233 

Jerneja Drame (nadomeščanje 
Anita Bevk Matjaž) 

Anka Gerbec 

Maja Kavčič (nadomeščanje 
Anka Kregar) 

Nataša Kepic 

Martina Lenček (4 ure) 

Renata Pavlinič  

Staša Rener 

Patricija Šinkovec 

Ula Babnik (iskanje 
nadomeščanja v teku) 

Logopedinja -  01/ 830 13 00, int. 335 

Martina Pesjak Logopedinja -  01/ 830 13 00, int. 133 

Tinkara Komel Logopedinja -  01/ 830 13 00, int. 232 

Alenka Zupet Logopedinja -  01/ 830 13 00, int.131 

Valerija Gerbec Negovalka v fizioterapiji 

Nastja Krajšek (4 ure) Inštruktorica jahanja 

Irena Setničar (4 ure) Inštruktorica jahanja 

Slavko Tominc (4 ure) Hlevar 

 
  

mailto:marta.klobcar@cirius-kamnik.si
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FIZIOTERAPIJA 
Fizioterapevti z uporabo sodobnih fizioterapevtskih postopkov skušajo izboljšati in ohraniti gibalne sposobnosti ter preprečiti 
sekundarno pojavljanje ali stopnjevanje gibalne oviranosti. Glede na patologijo otrok in mladostnikov je v ospredju nevro-
fizioterapevtski pristop. 
Osnovna področja fizioterapije: ocenjevanje, načrtovanje in dokumentiranje zdravstvenega stanja, priprava in izvajanje 
individualnega programa fizioterapije, kinezioterapija, respiratorna fizioterapija, hidroterapija, elektroterapija, oprema otroka in 
mladostnika z medicinskimi pripomočki, sodelovanje s starši. 
Specialna področja fizioterapije: nevrofizioterapija, Therasuit terapija, hipoterapija, učenje plavanja po Halliwickovem 
konceptu, terapija v bazenu, igralno-terapevtske ure, svetovanje in izvajanje terapij v mobilni službi, sodelovanje pri pregledih 
specialistov… 
 
DELOVNA TERAPIJA 
Pri delovni terapiji se z različnimi terapevtskimi tehnikami in metodami omogoča otrokom razviti čutno gibalne, kognitivne in 
praktične izkušnje na področjih dela (šolsko delo in prilagoditve v šoli), dnevnih aktivnosti (osamosvajanje otrok in mladostnikov 
pri skrbi za osebno urejenost, hranjenju, gospodinjskih aktivnostih,…) senzorne in taktilne integracije ter prostega časa 
(odkrivanje močnih področji otrok in mladostnikov ter motiviranje za izražanje osebnih interesov).  
Osnovna področja delovne terapije: ocenjevanje, načrtovanje in dokumentiranje zdravstvenega stanja, priprava in izvajanje 
individualnega programa delovne terapije, učenje in osamosvajanje v dnevnih aktivnostih, pridobivanje čutno-gibalnih in 
senzoričnih izkušenj, trening fine in grobe motorike, izboljšanje perceptivno-kognitivnih funkcij, senzorna integracija, testiranje 
in izbira vozičkov, testiranje ortotskih pripomočkov, sodelovanje s starši. 
Specialna področja delovne terapije: testiranje in izbira primerne računalniške opreme (prilagojena in specialna oprema), 
svetovanje pri poklicnem usmerjanju, svetovanje in prilagoditve pri nadomestni komunikaciji, svetovanje pri odpravljanju 
arhitektonskih ovir, igralno-terapevtske ure, plavanje po Halliwickovem konceptu, delovna terapija s pomočjo konja, svetovanje 
v mobilni službi… 
 
LOGOPEDIJA 
Logopedinje v centru nudijo pomoč pri korekciji motenj govorno - jezikovne komunikacije ter motenj v branju in pisanju. Cilj je 
omogočiti vsakemu posamezniku, da optimalno razvije komunikacijske veščine, upoštevajoč njegove potrebe in sposobnosti. 
Obravnava poteka individualno ali skupinsko. 
Terapija je osredotočena na razvijanje vseh funkcij, ki sodelujejo pri komunikaciji z uporabo različnih metod in tehnik dela kot 
so najrazličnejši didaktični pripomočki, računalniški programi in elektroakustične naprave.  
Podporna in nadomestna komunikacija omogočata sporazumevanje osebam, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo razviti 
govora ali je ta težko razumljiv. To so sistemi simbolov v mapah, tablah, v zadnjem času pa se vse bolj uveljavljajo komunikatorji 
in računalniški komunikacijski programi, ki ob simbolu oddajo še govorno sporočilo. 
 
Informacije o oskrbi z medicinskimi pripomočki 
V CIRIUS Kamnik organiziramo predpis in oskrbo z medicinskimi pripomočki v specialistični fiziatrični ambulanti prim. Damjan 
enkrat mesečno. Za izdelavo in dobavo individualnih pripomočkov sodelujemo z različnimi strokovnimi sodelavci in podjetji. 
Celoten pravilnik predpisovanja medicinskih pripomočkov je objavljen na spletni strani www.zzzs.si,  v zavihku »tehnični 
pripomočki«. 
 
 
KLINIČNA PSIHOLOGIJA, koordinatorica mag. Teja Bandel Castro, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. 
 
Zaposleni na področju klinične psihologije:  
• mag. Teja Bandel Castro, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije 
• dr. Veronika Kragelj, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije  
• Anja Sagadin, mag. psih., specializantka klinične psihologije (prisotna v CIRIUS ob četrtkih) 
 
Obravnave in konzultacije od 7:30 do 15:00. 
 
Kontaktni podatki: telefonska številka (01) 830-13-19 int.209 ali teja.bandel-castro@cirius-kamnik.si 
  

http://www.cirius-kamnik.si/dejavnosti/zdravstvo/logopedija/nadomestna_komunikacija
http://www.zzzs.si/
mailto:teja.bandel-castro@cirius-kamnik.si
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5.5 ODDELEK NEGOVALNE IN FIZIČNE POMOČI, vodja oddelka: Petra Korenčan, prof. soc. ped. 

 
Organizacija delavcev Oddelka negovalne in fizične pomoči (ONFP) 

V šolskem letu 2022/23 je v Oddelku negovalne in fizične pomoči zaposlenih 66 delavcev. Oddelek združuje spremljevalce in 
varuhe negovalce na Osnovni šoli, Srednji šoli ter v Domu. Glavna naloga vseh delavcev je pomoč otrokom in mladostnikom 
pri vsakodnevnih aktivnostih glede na njihove sposobnosti in posebne potrebe. Cilj delavcev je optimalen razvoj posameznikov 
v okviru nalog, ki jih izvajajo, ter dobro počutje otrok in mladostnikov. V oddelku spodbujamo in razvijamo medsebojno pomoč 
sodelavcev, fleksibilnost delavcev pri opravljanju nalog, pozitivne medosebne odnose in spoštljivo komunikacijo ter 
izobraževanja in pridobivanje praktičnih znanj s področja dela.  

Spremljevalci v oddelkih OŠ in varuhi negovalci v oddelkih posebnega programa – PPVIZ 

- v 11 oddelkih programa EIS in NIS je 11 spremljevalcev 
- v 8 oddelkih posebnega programa - PPVIZ je 8 varuhov negovalcev 
- na Osnovni šoli ima individualnega varuha negovalca, spremljevalca 10 otrok in mladostnikov. Delavci, ki opravljajo 

individualno delo s posamezniki so: Lidija Osolnik, Monika Berisha, Karin Škufca, Nada Tomc, Jerneja Osolnik, Iris 
Volkar, Irena Žvelc, Milanka Leban, Teodor Lužar, Karlo Pirc, Franja Žavbi, Patricija Korać.  

Delovni čas spremljevalcev in varuhov negovalcev na Osnovni šoli je med 7.00 in 16.30 uro. Urniki posameznih delavcev so 
odvisni od ure prihodov otrok in mladostnikov v Center in ure njihovega odhoda.   

ODDELEK OŠ SPREMLJEVALEC, VARUH NEGOVALEC 

1./2. EIS Urša Uroševič 

2. EIS Mojca Marinko 

4. EIS Urša Matičič Trobevšek, Karlo Pirc 

5. EIS Kristina Šimc 

6. EIS Zmaga Potočnik 

7./8. EIS Irena Trunk 

9. EIS Aleksander Belec, Franja Žavbi / Patricija Korać 

1./2. NIS Paša Adrović 

3. NIS Martin Casar 

4./5./6. NIS Mojca Košnik 

7./8 NIS Ivana Uršič 

PPVIZ 2G/3G Tomaž Kladnik, Lidija Osolnik, Monika Berisha 

PPVIZ 1T/2T/3T Paša Medić, Karin Škufca 

PPVIZ 2A//3A Sonja Kavčič, Nada Tomc 

PPVIZ 3M/4M Mateja Mali, Jerneja Osolnik 

PPVIZ 3V/4P Ana Šoštarič 

PPVIZ 3Š/4Š/5Š Barbara Gostečnik, Iris Volkar 

PPVIZ 4P/5P/6P Andreja Pirš, Irena Žvelc / Milanka Leban 

PPVIZ 5Z/6Z Sabina Spruk, Teodor Lužar 

 

Spremljevalci v oddelkih SŠ in varuhi negovalci v oddelkih posebnega programa – PRP 

- v 12 oddelkih srednješolskih programov je 12 spremljevalcev 
- v 3 oddelkih posebnega programa - PRP so 3 varuhi negovalci 
- na Srednji šoli imajo individualnega varuha negovalca, spremljevalca 3 mladostniki. Delavci, ki opravljajo individualno 

delo s posamezniki so: Polona Vrankar, Rahela Popovič in Goran Macura. 

Delovni čas spremljevalcev in varuhov negovalcev na Srednji šoli je med 7.00 in 16.30 uro. Urniki posameznih delavcev so 
odvisni od ure prihodov mladostnikov v Center in ure njihovega odhoda.  

ODDELEK SŠ SPREMLJEVALEC, VARUH NEGOVALEC 

1. Kab Računalnikar, Administrator Mojca Mali 

1. Kcd Pomočnik v tehnoloških procesih, Pomožni 
administrator  

Aleksander Ogrinec, Goran Macura 
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2. Kab Računalnikar, Administrator Slavica Jerebic 

2. c Pomočnik v tehnoloških procesih Nina Prepadnik 

2. d Pomožni administrator  Ana Urh 

3. Kab Računalnikar, Administrator Ivo Jerala 

3. c Pomočnik v tehnoloških procesih Andrej Jeglič, Rahela Popovič 

3. d Pomožni administrator Marijan Burja 

4. a Računalnikar Toni Hočevar 

4. b Administrator Dragica Vrhovnik, Polona Vrankar 

4. Kcd Elektrotehnik PTI, Ekonomski tehnik - PTI Nataša Pavlič 

5. Kab Elektrotehnik - PTI, Ekonomski tehnik - PTI Boštjan Friedl 

PRP 1 Marta Bojec 

PRP 2 Natalija Rizman 

PRP 3  Ružica Bihelovič 

  

Varuhi negovalci v Domu 

V Domu je 17 varuhov negovalcev (16 za polni DČ, 1 varuhinja negovalka za polovični DČ). Delo opravljajo v treh izmenah. 
Eden od delavcev opravlja delo v nočni izmeni v zavodu med 21.00 in 6.00 uro skupaj z diplomirano medicinsko sestro. Drug 
delavec pa opravlja nočno delo v učnem stanovanju (lokacija izven zavoda) med 23.00 in 7.00 uro.   

Otroci in mladostniki, ki so na tedenski obliki usposabljanja, so nameščeni na štirih oddelkih Doma. Zanje v dveh izmenah 
skrbi 12 varuhinj negovalk. Poleg delavk na oddelkih Doma, je organizirana še ekipa DU negovalk, ki skrbi za otroke in 
mladostnike na dnevni obliki usposabljanja. Prostorsko svoje delo prilagaja potrebam otrok in mladostnikov. Urnik delavk je 
prilagojen prihodu otrok in mladostnikov v Center ter njihovemu odhodu domov.  

ODDELEK V DOMU URNIK VARUHINJE NEGOVALKE 

PA 6.00 – 14.00 ali 14.00 – 22.00 Ema Vidergar, Darja Leban 
Barbara Pirš, Alena Kotova 

1A 6.00 – 14.00 ali 14.00 – 22.00 Slavica Bijelić, Franja Goltnik 
Mojca Rifel, Iris Hudournik 

2A 6.00 – 14.00 ali 14.00 – 22.00 Lidija Gregl, Katarina Pirc 
Emica Kern, Matej Oeser 

Nadomeščanje nočnih 6.30 – 14.30 Anita Stenšak 

DU ekipa 8.00 – 16.00 
9.30 – 13.30 

Manca Pavlin  
Mateja Veršnik(4 ure) 

Osamosvojitvena skupina, OŠ 7.00 – 15.00 Jelka Lukič 

Učno stanovanje 
 

23.00 – 7.00  Nina Vajde 
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6 DNEVNI ČASOVNI RAZPORED 
  

 

POUK: OŠ II. in 

III.triletje, 

SŠ,terapije 

POUK: OŠ I. 

triletje  

POUK OŠ: PP 

VIZ, PRP 
Obroki 

DOM: vzgojno delo 

DU/INT 

PRIHODI VOZAČEV, 

predura 

                                                                      

ZAJTRK 

7.10 – 7.55 7.00 – 7.55 7.00 – 7.45 7.00 – 7.45 
7.00 – 8.00 JV, JVV 

vozačev (spec.) 

1. URA 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 7.45- 8.45  

8.00 – 12.00  

dopold.vzg. delo 

(spec.) 

ODMOR 8.45 – 8.50 8.45 – 8.50    

2. URA 8.50 – 9.35 8.50 – 9.35 8.45 – 9.45   

ODMOR 9.35 – 9.40 
9.35 – 10.05 

(malica) 

9.35 – 10.27 

malica in urejanje 
  

3. URA 9.40 – 10.25 10.05 – 10.50 9.45 – 10.45   

DOPOLDANSKA MALICA 10.25 – 10.55 10.50 – 10.55 10.27 – 10.50  10.25 – 10.55  

       4.   URA 10.55 – 11.40 10.55 – 11.40 10.45 – 11.45   

ODMOR 11.40 – 11.45 11.40 – 11.45    

5. URA 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 11.45 – 12.45   

ODMOR   

KOSILO 
12.30 – 12.35 12.30 - 12.35  

 

12.30 – 14.30 

DU: 12.30 – 16.30  

INT: 13.00 – 21.00 

oz.21.30 

6. URA 12.35 – 13.20 12.35 - 13.20 12.45 – 13.45   

ODMOR                              13.20 – 13.25     

7. URA 13.25 – 14.10     

ODMOR 14.10 – 14.15     

8. URA 14.15 – 15.00     

ODMOR 15.00 – 15.05     

9. URA 15.05 – 15.50     
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POPOLDANSKA MALICA 

DU                                             

INT 

   
15.50 – 16.15 

16.30 – 7.00 
 

ZAKLJUČEK DU,ODHODI 

VOZAČEV 
    16.00 – 16.30   

VEČERJA    18.30 – 19.00  

INT Priprava na počitek 

SPANJE 
    

21.00 oz. 21.30 – 

22.00 

23.00  

 

7 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA IN BIVANJA  
 

Hišni red, Pravila bivanja in Pravila šolskega reda v OŠ in  Pravila šolskega reda v  SŠ so pomembni dokumenti in imajo 

vzgojno funkcijo tako v času pouka kot izven njega in so v pomoč pri poenotenem vzgojnem delovanju institucije. Objavljena 

so na spletni strani CIRIUS Kamnik. 

Dokumenti so pripravljeni v skladu z zakonodajo in sicer s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ (Ur. list RS, 

75/2004), s Pravilnikom o šolskem redu v SŠ (Ur. list RS, 60/2010) ter Pravilnikom o bivanju v dijaškem domu (Ur. list RS, 

97/2006).  Pravilniki veljajo tako za otroke in mladostnike kot za zaposlene ter obiskovalce. 

Vsak otrok in mladostnik je ob prihodu v Center seznanjen s Hišnim redom, Pravili šolskega reda in Pravili bivanja s strani 

razrednika oziroma vzgojitelja in jih je dolžan upoštevati.  

8   DRUGE INFORMACIJE  
 

BAZEN: STARŠI IN OTROK – brezplačna uporaba bazena staršev skupaj z otrokom je mogoča v skladu z navodili 

zdravstva in predhodni letni najavi, ob ponedeljkih med 15. in 16.30 ter v sobotah med 12.00 in 13.00. 

JUTRANJE VARSTVO IN JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV – je organizirano od 7. ure do 8. ure. 

VZGOJNO DELO ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI SO ZAČASNO UMAKNJENI IZ RAZREDA – poteka od 8.00 – 12.30 

ure. 

TAJNIŠTVO ZAVODA 
Kontaktni podatek tajništva: 
Lucija Gradišek Leban   01 8301-300 tajnistvo@cirius-kamnik.si 
Kontaktni podatek kadrovske službe: 
Alenka Pavlinič   01 8301-303 alenka.pavlinic@cirius-kamnik.si 
 

RAČUNOVODSTVO 
Kontaktni podatki delavk v računovodstvu: 
Alenka Škerjanec, računovodkinja 01 8301-304 alenka.skerjanec@cirius-kamnik.si 
Klopčič Vanda, izdaja položnic 01 8301-334 vanda.klopcic@cirius-kamnik.si 
Kuhar Marjeta, blagajna  01 8301-331 marjeta.kuhar@cirius-kamnik.si 
Maja Velichkovska, blagajna  01 8301-331 maja.velichkovska@cirius-kamnik.si 
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