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OSNOVNI PODATKI 

 

Ravnateljica: Kristina Bratina 

Pomočnika ravnateljice: Martina Žnidaršič, Urška Doblehar 

Tajnik VIZ: Lilijana Volk  

Telefon: 05 36 55 200 

Spletna stran: http://www.cirius-vipava.si 

E-mail: tajnistvo@cirius-vipava.si oz. info@cirius-vipava.si 

Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0686 361 

Davčna številka: 38503034 

 
Po sklepu Vlade Republike Slovenije je bil 31. maja leta 1965 ustanovljen Vzgojni zavod »Janka 

Premrla Vojka«. Septembra istega leta je pričel z rednim delovanjem, ko je iz bolnišnice v Stari 

Gori sprejel prvih 56 otrok s posebnimi potrebami. Leta 1978 se je zavod preimenoval v Zavod za 

usposabljanje invalidnih otrok »Janka Premrla Vojka«, leta 1992 v Center za usposabljanje 

invalidnih otrok »Janka Premrla Vojka«, oktobra 2008 pa je po sklepu Vlade Republike Slovenije 

dobil sedanje ime, Center za  izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, s kratico 

CIRIUS Vipava. 

 

Po sklepu Vlade Republike Slovenije z dne 17. 12. 2013 je CIRIUS Vipava dobil nov ustanovitveni 

akt, v katerem je obdržal isto ime, v njem pa je naveden sklep o prenosu storitev institucionalnega 

varstva odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (IVO) na Varstveno delovni 

center Ajdovščina-Vipava ter sklep o prenosu vzgojno-izobraževalne dejavnosti iz Splošne 

bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica na CIRIUS Vipava. 

 
Center je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, z motnjo v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo, po 
javno-veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno 
za šolstvo. 
 
Center izvaja tudi dejavnost socialnega varstva z nastanitvijo za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu, s katerimi se upravičencem 
nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana 
prehrana in varstvo. 
 
Center opravlja tudi zdravstveno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba na osnovi zdravstvene 
pogodbe med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Centrom, ki se sklepa na osnovi 
programov, ki se določijo na osnovi vsakoletnih pogajanj med Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev. 
 

http://www.cirius-vipava.si/
mailto:tajnistvo@cirius-vipava.si
mailto:info@cirius-vipava.si
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 

CIRIUS Vipava v šolskem letu 2019/2020 izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne programe:  

 prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni vrtec), 

 prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), 

 posebni program vzgoje in izobraževanja (PP VIZ), 

 vzgojni program, 

 podaljšano bivanje, 

 izvajanje dodatne strokovne pomoči (mobilna specialno pedagoška služba), 

 vzgojno-izobraževalne programe v Stari Gori: posebni program vzgoje in izobraževanja (PP 

VIZ), prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni vrtec) ter vzgojni program, 

 ter druge programe s področja terapevtskega in zdravstveno-negovalnega področja (v skladu 

z ustanovitvenim aktom). 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

CIRIUS Vipava sprejema učence in mladostnike s posebnimi potrebami iz vse države, saj za 
vključitev otroka s posebnimi potrebami v ustanovo ne velja strogo določen šolski okoliš. V 
ustanovo so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami na podlagi odločbe Komisije za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami pristojne območne enote Zavoda za šolstvo RS (ZRSŠ). V zadnjih 
letih se v ustanovo vedno bolj vključujejo otroci in mladostniki iz neposredne okolice ustanove, 
širšega severnoprimorskega ter obalno-kraškega področja.  

SVET ZAVODA 

Svet zavoda ima 11 članov. 
Predstavniki staršev so: Ljubo Prhne, Mojca Kete Curk, Anja Kovšca Kosovel, 
predstavnik Občine Vipava je Anton Lavrenčič, 
predstavniki zaposlenih so: Alenka Premrl Lemut, Tamara Srebot, Ana Boštjančič, Alenka Ušaj, 
Manuela Urankar, 
predstavnika ustanovitelja sta: Ivana Lavrenčič in Jordan Polanc. 
Predsednica Sveta zavoda je Alenka Premrl Lemut, njen namestnik pa Ljubo Prhne. 
 
Predstavnica sindikata v Svetu zavoda je Liljana Lazar, ki je tudi sindikalna zaupnica. 

SVET STARŠEV 

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka prilagojenega 
programa z nižjim izobrazbenim standardom oziroma oddelka posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja in je organiziran za uresničevanje skupnih interesov staršev v centru ter ostalih 
dejavnostih. Volitve predstavnikov posameznih oddelkov ter razredov v svet staršev se izvedejo 
na začetku vsakega šolskega leta. Predsednica Sveta staršev je Mojca Kete Curk. Seznam članov 
Sveta staršev je v Prilogi 1 Letnega delovnega načrta. 
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STROKOVNI ORGANI CENTRA 

Strokovni organi centra so še: 

 učiteljski in vzgojiteljski zbor, 

 strokovni aktivi učiteljev in vzgojiteljev,  

 pomočnik ravnatelja, 

 razrednik. 
 

V centru deluje še POSVETOVALNI SVET CENTRA, ki ga sestavljajo vodje oddelkov, pomočnika 
ravnatelja in svetovalni delavki, vodi pa ga ravnateljica.  
 
Za zagotavljanje pravic in interesov zdravstvenih delavcev deluje STROKOVNI SVET 
ZDRAVSTVENIH DELAVCEV. V šolskem letu 2019/2020 ga vodi Dejan Škvarč, dipl. fizioterapevt. 
 
V centru deluje interdisciplinarno sestavljena STROKOVNA SKUPINA za sprejem novincev, za 
odpust učencev oz. mladostnikov in za določanje obravnave posameznega učenca, ko to 
zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja. 
Stalni člani strokovne skupine so: ravnateljica (predsednica), pomočnica ravnateljice, učiteljica, 
vzgojiteljica, socialna delavka, psihologinja, vodja terapij in vodja zdravstvene nege.  
Stalna članica strokovne skupine je še zunanja sodelavka Bogomila Puc Vidrih, dr. med., spec. 
šolske medicine. Občasni člani strokovne skupine so lahko še drugi zunanji sodelavci (specialisti 
ustrezne strokovnosti). 
 
V centru stalno delujejo STROKOVNI OPERATIVNI TIMI za posamezni razred ali oddelek. Naloga 
strokovnih operativnih timov je spremljanje in dopolnjevanje individualiziranih programov 
oziroma prilagajanje individualiziranih programov glede na otrokove aktualne posebnosti (pojav 
nenadnega bolezenskega stanja, nastanek kronične bolezni, spremembe vedenja, druge 
pomembne okoliščine, ki vplivajo na učenca, …). Strokovni operativni timi se bodo sestali v 
oktobru in novembru 2019 ter v aprilu in maju 2020 ter po potrebi glede na otrokove posebnosti 
(ožji strokovni operativni tim). Delo strokovnih operativnih timov usklajuje psihologinja Tina 
Kodelja.  
Stalni člani strokovnega operativnega tima za posamezni razred oziroma oddelek so: učiteljica, 
vzgojiteljica, socialna delavka, psihologinja, individualni učenčev terapevt (delovni terapevt, 
fizioterapevt, logoped), vodja zdravstvene nege ter ravnateljica, ki jo lahko nadomešča 
pomočnica ravnateljice.  
Ravnateljica na predlog svetovalne službe vsako leto imenuje STROKOVNO SKUPINO ZA 
PRIPRAVO INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA za vsakega učenca. V pripravo ciljev 
individualiziranega programa se vključujejo tudi učitelji posameznih predmetnih področij (tuj 
jezik, glasbena vzgoja, delovna vzgoja, gibalno-športna vzgoja, tehnika in tehnologija, 
računalništvo, likovna vzgoja) in terapevti ter diplomirane medicinske sestre. 
 
V Centru se po potrebi oblikuje tudi strokovna skupina v skladu s Pravilnikom o organizaciji in 
povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
 
V ustanovi je deluje sedem STROKOVNIH AKTIVOV: 

 strokovni aktiv učiteljev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom 

 strokovni aktiv učiteljev dodatne strokovne pomoči, 

 strokovni aktiv posebnega programa vzgoje in izobraževanja nižje stopnje, 
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 strokovni aktiv posebnega programa vzgoje in izobraževanja višje stopnje, 

 strokovni aktiv podaljšanega bivanja in vzgojiteljev, 

 strokovni aktiv za avtizem,  

 strokovni aktiv učiteljev dislocirane enote Stara Gora. 

Člani posameznih strokovnih aktivov so navedeni v Prilogi 2 Letnega delovnega načrta. 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA  

 

POSLANSTVO IN VIZIJA CIRIUS VIPAVA 

Poslanstvo centra je izvajanje celostne izobraževalne, rehabilitacijske (zdravstveno -terapevtske) 

in institucionalne obravnave otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in motnjo v duševnem 

razvoju ter s kombiniranimi motnjami. Otrokom in mladostnikom z motnjami v duševnem 

razvoju, gibalno oviranostjo in kombiniranimi motnjami želimo nuditi celostno rehabilitacijo in 

optimalen razvoj sposobnosti in osebnosti od trenutka, ko je motnja diagnosticirana (zgodnja 

obravnava) do zaključenega obdobja šolanja, ter jih podpirati pri prehodu na trg dela oziroma v 

druge oblike vključevanja. 

 

Ustanova svojo vizijo gradi predvsem na kvalitetnem izvajanju dejavnosti, zaradi katerih je 

ustanovljena. V središču vseh dejavnosti je otrok oz. mladostnik kot celovit in edinstven 

posameznik, ki ga želimo podpreti in mu pomagati k optimalnemu razvoju.  Pri delu z otrokom so 

nam vodilo naslednje vrednote:  

 spoštljivost,  

 strokovnost,  
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 humanost,  

 ljubezen,  

 poštenost,  

 srčnost,  

 zdravje. 

Vizija CIRIUS Vipava je postati regijski strokovni center za celostno obravnavo otrok in 

mladostnikov z več motnjami v razvoju, z namenom optimalnega razvoja otrok in mladostnikov 

za čim bolj samostojno življenje in vključevanje v družbo.  

 

Center želi postati odprta ustanova, ki nudi celovito in kontinuirano podporo osebam s posebnimi 

potrebami od zgodnje obravnave do prehoda v odraslost in samostojno življenje. Želimo 

nadaljevati z več kot 50-letno tradicijo dela z gibalno oviranimi otroci in mladostniki ter z otroci 

in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju. Hkrati želimo z znanjem in izkušnjami podpreti 

otroke in mladostnike s kombiniranimi in drugimi motnjami in s tem slediti načelu pomoči otroku 

čim bližje domu. Podpirati želimo večinske vrtce in šole pri kvalitetnem izvajanju inkluzivnega 

vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Postati želimo strokovni center z 

ustrezno usposobljenim kadrom različnih strok, ki preko tesnega sodelovanja in timskega 

pristopa skupaj prispevajo k optimalni pomoči in podpori otrok s posebnimi potrebami. Center 

pri tem črpa iz dolgoletnih izkušenj in znanj, ki jih ponuja veliko število visoko usposobljenih 

pedagoških in terapevtskih delavcev. 

DOLGOROČNI CILJI CIRIUS VIPAVA 

 

 Nadaljevanje z izvajanjem vseh programov ter nadgrajevati programe povsod tam, kjer 

bo to dopuščala zakonodaja posameznega področja.  

 Nadaljevati z izvajanjem celostne izobraževalne, rehabilitacijske, zdravstvene in 

institucionalne obravnave otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in motnjami v 

duševnem razvoju. 

 Zagotavljati celostno obravnavo in izobraževanje tudi otrokom z motnjami v duševnem 

razvoju z različnimi kombiniranimi motnjami. 

 Nadaljevati z zagotavljanjem in izboljševanjem kvalitete izvajanje vseh programov in 

storitev. 

 Nadaljevati z izvajanjem vseh obogatitvenih dejavnosti in razširjenega programa šole: 

interesnih dejavnosti, dnevov dejavnosti, šol v naravi in podobno ter vsebine dejavnosti 

stalno prilagajati potrebam otrok in priložnostim v okolju. 

 Povezovanje z lokalnim in širšim okoljem preko številnih dejavnosti. 

 Nadaljevati in širiti izvajanje mobilne specialno pedagoške službe v širši regiji za področja 

od predšolske do srednješolske dejavnosti.Širiti obseg zdravstvene dejavnosti na 

področju fizioterapije, logopedije, delovne terapije, psihologije, zdravstvene nege, tudi 

kot mobilne službe, če bo to dopuščala zakonodaja. 

 Ohranjati obstoječe in uvajati nove terapevtske pristope. 
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 Krepiti prepoznavnost ustanove kot strokovnega centra za otroke s posebnimi potrebami 

v strokovni in širši javnosti. 

 Krepiti sodelovanje s strokovnimi izobraževalnimi institucijami (srednje šole,  visokošolski 

zavodi), strokovnimi združenji, specialističnimi zdravstvenimi ustanovami in drugimi 

deležniki. 

 Vključevanje v različne projekte, financirane s strani Evropskih socialnih skladov, in druge. 

 Nadaljevati in spodbujati sodelovanje s starši in družinami učencev ter krepiti timske 

pristope. 

 Skrbeti za stalen strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Skrbeti za sistematično 

pridobivanje licenc in znanj za posamezna strokovna področja. 

 Razvijati programe vključevanja prostovoljnega dela v delo z otroci in mladostniki s 

posebnimi potrebami. 

 Stalna skrb za preventivno in kurativno delovanje na področju zdravja vključenih otrok in 

mladostnikov. 

 Zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja. 

 

CIRIUS Vipava si je za obdobje petih let postavil razvojne naloge, ki so povezane s strokovnimi 

podlagami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter se ujemajo z aktualnimi projekti, 

razpisanimi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razvojne naloge se nanašajo 

na področje zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, na spodbujanje inkluzije oseb s 

posebnimi potrebami v širšo družbo in lokalno okolje ter na področje tranzicije mladostnikov s 

posebnimi potrebami ob zaključku šolanja v samostojno življenje in v različne oblike 

zaposlovanja. 

NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

Letni delovni načrt je razdeljen na pet temeljnih nalog, ki so povezane s programi vzgoje in 
izobraževanja ter programom zdravstvene enote, ki jih zavod izvaja skladno z aktom o 
ustanovitvi.  
Vsak sklop znotraj posamezne naloge je opredeljen s petimi kategorijami: naslov, cilji, viri 
financiranja, kadrovski viri ter kazalniki. Naloge niso razporejene po pomembnosti, temveč po 
vsebini dela. 
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Naloge 

 

Naloga 1: RAZVOJNI ODDELEK VRTCA  
 

 Cilji Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki 

Prilagojen program 
za otroke s 
posebnimi 
potrebami 

izvajanje prilagojenega 
programa za predšolske 
otroke s posebnimi 
potrebami 

MIZŠ, starši Specialni in 
rehabilitacijski pedagog,  
pomočnik vzgojitelja 
predšolskih otrok 
 

100 % 
realizacija, 
2 oddelka v 
Vipavi, 1 
oddelek v 
Stari Gori 

Obogatitvene 
dejavnosti 
(Priloga 3) 

izvajanje razširjenega 
programa 

MIZŠ, starši strokovni delavci vrtca  100 % 
realizacija 

 
 

Naloga 2: OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
 

 Cilji Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki 

Prilagojen program 
z nižjim 
izobrazbenim 
standardom 

izvajanje prilagojenega 
programa z nižjim 
izobrazbenim standardom  

 MIZŠ Učitelji, varuhi 
negovalci 

95 % realizacija,  
3 oddelki 

Posebni program 
vzgoje in 
izobraževanja 

izvajanje posebnega 
programa vzgoje in 
izobraževanja 

 MIZŠ Učitelji 95 % realizacija,  
19 oddelkov, 16 v 
Vipavi, 3 v Stari Gori 

Podaljšano bivanje izvajanje razširjenega 
programa 

 MIZŠ Učitelji 95 % realizacija, 
9 oddelkov 

Izbirni predmeti  
 

izvajanje obveznega 
programa 

Učitelji Učitelji 95 % realizacija, 
1 izbirni predmet 

Dnevi dejavnosti  
(Priloga 4) 

izvajanje obveznega 
programa 

Učitelji Učitelji 95% realizacija 

Interesne 
dejavnosti 
(Priloga 5) 

izvajanje razširjenega 
programa 

 MIZŠ Učitelji 2 uri na oddelek na 
teden 

 
 

Naloga 3: VZGOJNI PROGRAM 

 Cilji Viri financiranja Kadrovski viri Kazalniki 

Vzgojni program 
domov za učence s 
posebnimi potrebami 

izvajanje vzgojnega 
programa  

MIZŠ Vzgojitelji 100 % realizacija, 
5 vzgojnih skupin v 
Vipavi, 1 v Stari Gori 
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Naloga 4: ZDRAVSTVENO TERAPEVTSKA DEJAVNOST 
 

 Cilji Viri 
financiranja 

Kadrovski viri Kazalniki 

Program 
zdravstvenih 
storitev za 
obdobje  
2016–2020 

Izvajanje 
zdravstvene 
dejavnosti po 
pogodbi z ZZZS 

 ZZZS člani 
strokovnega 
sveta 
zdravstvene 
enote 
 

doseganje predvidenega obsega 
opravljenih storitev, 
80% realizacija predvidenih 
terapevtskih storitev 

 

Naloga 5: MOBILNA SLUŽBA  

 Cilji Viri 
financiranja 

Kadrovski viri Kazalniki 

Izvajanje dodatne 
strokovne pomoči 

pomoč za 
premagovanje 
primanjkljajev, ovir in 
motenj otrok, ki so 
integrirani v večinske 
šole in vrtce 

MIZŠ Specialno 
rehabilitacijski 
pedagogi, psihologi, 
socialni pedagogi 

95 % 
realizacija  

 

Naloga 6: STROKOVNE SLUŽBE  
 

 Cilji Viri 
financiranja 

Kadrovski viri Kazalniki 

Vzgojni in 
izobraževalni 
programi – Letni 
delovni načrt 
svetovalne službe  
(Priloga 6) 

izvajanje prilagojenega 
programa skladno s 
programskimi 
smernicami za delo 
svetovalne službe 

MIZŠ strokovni delavci v 
svetovalni službi 

95 % realizacija 

Vzgojni in 
izobraževalni 
programi - Letni 
delovni načrt šolske 
knjižnice 
(Priloga 7) 

izvajanje prilagojenega 
programa 

MIZŠ knjižničar 95 % realizacija 

Vzgojni in 
izobraževalni 
programi  - Letni 
delovni načrt 
informacijskih 
dejavnosti 
(Priloga 8) 
 

izvajanje prilagojenega 
programa  

MIZŠ računalnikarja - 
organizatorja 
informacijske dejavnosti 

95 % realizacija 
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UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO 

Z namenom spremljanja razvojnih ciljev ter evalvacije dela je ustanova v šolskem letu 2016/2017 

začela vzpostavljati sistem za redno spremljanje kakovosti preko samoevalvacije. V septembru 

2016 je bil v centru oblikovan Tim za samoevalvacijo, v katerega so bili imenovani zaposleni 

pedagoški, terapevtski, zdravstveni in negovalni kadri. Naloga tima za samoevalvacijo je bila 

raziskati različne modele za evalviranje dela in dejavnosti v ustanovi (Equalin, SIQ, ISO in drugi), 

spoznati orodja za samoevalvacijo in izbrati področje spremljanja kakovosti.  

V šolskem letu 2017/2018 se je Center vključil v projekt Šole za ravnatelje: Usposabljanje za 

samoevalvacijo. Po predstavitvi dejavnosti projekta se je Tim za samoevalvacijo odločil, da zaradi 

obremenjenosti strokovnih delavcev z ostalimi projekti, usposabljanje strokovnih delavcev  za 

samoevalvacijo odložimo. Tim za samoevalvacijo je v okviru svojih nalog med starši izvedel anketo 

o kakovosti storitev Centra.  

V šolskem letu 2018/2019 se je v ustanovi dokončno oblikoval tim za samoevalvacijo in začel z 

usmerjenim delom na področju kakovosti. Tim je s pomočjo Protokola za uvajanje izboljšav in 

samoevalvacijo v šolah in vrtcih (Šola za ravnatelje, 2014) opredelil prednostno področje 

kakovosti – profesionalni razvoj. Znotraj tega se je osredotočil na učinkovitost delovanja 

strokovnih operativnih timov. Rezultat raziskave so bile smernice za učinkovitejše delovanje. 

Članice tima so se udeležile tudi konference o vzpostavljanju kakovosti v juniju ter v avgustu 2019. 

Tim za samoevalvacijo bo svoje delo nadaljeval tudi v prihodnjem šolskem letu. Pri delu bo 

upošteval smernice, nastale v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – Kakovost v 

izobraževanju. Timu za kakovost bo mentorsko oporo zagotavljala Osnovna šola Jela Janežiča 

Škofja Loka, ki je sodelovala v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

ŠOLSKI KOLEDAR 

Šolsko leto se prične 2. septembra 2019 in konča 31. avgusta 2020.  
 

DAN DATUM Obrazložitev prostih dni in drugih aktivnosti 

ponedeljek 2. september 2019 ZAČETEK POUKA 

ponedeljek -petek 28. oktober – 1. 
november 

JESENSKE POČITNICE 

Četrtek 31. oktober DAN REFORMACIJE 

Petek 1. november DAN SPOMINA NA MRTVE 

torek 24. december  PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI  

Sreda 25. december BOŽIČ 

Četrtek 26. december  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

sreda - četrtek 25. decembe 2019 – 
2. januar 2020 

NOVOLETNE POČITNICE 

Petek 3. januar POUKA PROST DAN 

Četrtek 31. januar ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 
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Petek 7. februar PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 

Sobota 8. februar PREŠERNOV DAN 

Petek - sobota 14. – 15. februar INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE 
ŠOLE 

Ponedeljek – petek 17. – 21. februar 
marec 

ZIMSKE POČITNICE 

Ponedeljek 13. april VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Ponedeljek 27. april DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

Ponedeljek - petek 27. april - 1. maj PRVOMAJSKE POČITNICE 

Petek - sobota 1. – 2. maj PRAZNIK DELA 

Ponedeljek 15. junij ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA 

Sreda 24. junij ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA, POUK IN 
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

Četrtek 25. junij DAN DRŽAVNOSTI 

Petek - ponedeljek 26. junij – 31. avgust POLETNE POČITNICE 

OCENJEVALNA OBDOBJA 

Šolsko leto ima 2 ocenjevalni obdobji: 
- prvo ocenjevalno obdobje traja od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020, 
- drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja 2020 do 24. junija 2020. 

ORGANIZACIJA VARSTVA MED VIKENDI IN V ČASU POČITNIC 

Zaradi zagotavljanja ustrezne oskrbe vključenih otrok in mladostnikov in zaradi potreb njihovih 

družin, bo Center v letošnjem šolskem letu omogočal varstvo otrok med vikendi in počitnicami, v 

skladu z načrtom. 

Ustanova bo potrebe staršev po organiziranem varstvu med vikendi zbirala preko ustaljenega 

protokola. Varstvo bo organizirano le v primeru, da bo prijavljenih 6 ali več otrok oz. 

mladostnikov. V primeru manjšega števila prijavljenih učencev (manj kot 6) bo ustanova zaprta. 

Za učence, ki bodo potrebovali varstvo (socialne razmere, bolezen in podobni razlogi), bo 

ustanova pomagala pri iskanju ustrezne namestitve v drugih ustanovah.  

Glede na to, da so v ustanovo vključeni tudi otroci in mladostniki iz Oddelka za invalidno mladino 

Bolnišnice Franca Derganca Šempeter, bo ustanova lahko odprta tudi po drugačnem razporedu, 

glede na potrebe vključenih otrok in mladostnikov, možnosti namestitve otrok in mladostnikov v 

drugih ustanovah in glede na organizacijske zmožnosti ustanove. 
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JESENSKE POČITNICE 

- Trajajo od 28. 10. do 1. 11. 2020. 

- Zadnji dan pouka v petek, 25. 10. 2019 – organiziran prevoz. 

- Zapremo v sredo, 30. 10. ob 17. uri, 

- odpremo v nedeljo, 3. 11. ob 17. uri. 

- Od 26. 10. - 30. 10. 2019 je organizirano počitniško varstvo. 
 
 
NOVOLETNE POČITNICE 

- Trajajo od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020. 

- Zadnji dan pouka v  torek, 24. 12. – organiziran prevoz. 

- Zapremo v torek, 24. 12. ob 17. uri, 

- odpremo v četrtek, 26. 12. ob 17. uri, 

- od 26. 12. do 31. 12. 2019 – organizirano počitniško varstvo. 

- Zapremo v torek, 31. 12. 2019 ob 15. uri, 

- odpremo v četrtek, 2. 1. 2020 ob 17. uri, 

- v petek, 3. 1. 2020 je pouka prost dan. 
 
ZIMSKE POČITNICE 

- Trajajo od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020. 

- Od 17. 2. do 21. 2. 2020 – organizirano počitniško varstvo. 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK 

- Zapremo v petek, 10. 4. 2020 ob 17. uri, 

- Odpremo v ponedeljek, 13. 4. 2020 ob 17. uri. 
 

PRVOMAJSKE POČITNICE 

- Trajajo od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020. 

- Zadnji dan pouka v petek, 24. 4. 2020 – organiziran prevoz. 

- Zapremo v četrtek, 30. 4. 2020 ob 17. uri, 

- odpremo v nedeljo, 3. 5. 2020 ob 17. uri. 
 
POLETNE POČITNICE  

- Trajajo od 26. 6. 2020 do 31. 8. 2020. 

- Zadnji dan pouka v sredo, 24. 6. – organiziran prevoz. 

- Zapremo v petek, 24. 7. 2020 ob 17. uri, 

- odpremo v nedeljo, 16. 8. 2020 ob 17. uri. 
 
Ustanova si pridružuje pravico do sprememb načrtovanega varstva med vikendi in počitnicami v 
primeru nepredvidenih okoliščin. 
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ORGANIZACIJA DELA 

ODDELKI /RAZREDI IN PROGRAMI 

 ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV 

PRILAGOJENI PROGRAM (NIS) 3 20 

POSEBNI PROGRAM VIZ 16 100 

VZGOJNE SKUPINE 5 39 

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA 9  81 

RO VRTCA 2  8 

ODDELKI V STARI GORI 3 + 1+1 (oddelki PPVIZ, 
vzgoje in RO) 

17+3 

SKUPAJ 40 137* / 148** 

 
*šolskih otrok (Vipava, Stara Gora) 
**vsi (malčki iz RO, učenci Vipava in Stara Gora) 
Podatki na dan 20. 9. 2019.  
 

PRILAGOJENI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

ODDELEK ŠT. OTROK VZGOJITELJ 

Skupina Zajčki 4 Tatjana JERONČIČ TRATNIK 

Skupina Ježki 5 Marjeta BRATOŽ 

Skupina Stara Gora 3 Veronika RUPNIK 

SKUPAJ 12  

 
Strokovne podlage: 

- Kurikulum za vrtce, 

- Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 

- Posebni program vzgoje in izobraževanja, 

- Individualiziran program otroka. 
 

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM IZOBRAŽEVALNIM PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM 
STANDARDOM 

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. ODDEL. RAZREDNIK 

1./3 .* 6 1 Karmen BLAŠKO 

2./4.* 6 1 Alenka P. LEMUT 

5./6./7./9.* 8 1 Mašenka RODMAN MADRIC 

SKUPAJ 20 3  

*kombinacije razredov 
 
Ana BRATINA je drugi strokovni delavec v kombiniranem oddelku 1. in 3. razreda. Mija PLEVNIK 
in Tamara SREBOT izvajata ločeno poučevanje. Andreja FAK, Tanja PRINCES, Loredana SAJOVIC 
ter Valentina NOVINC WINKLER so predmetne učiteljice posameznih predmetov v oddelkih 
prilagojenega izobraževalnega programa. 
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OBVEZNI PROGRAM  

 

SPECIALNOPEDAGOŠKA DEJAVNOST IN RAZŠIRJENI PROGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

SKUPINA ŠT. UČENCEV ŠT. ODDELKOV PEDAGOŠKI DELAVCI 

PP 1A (dnevno) 4 1 Lea G. KAVČIČ 

PP 1B/2A  (dnevno) 4 1 Albina MLJAČ 

PP 2B (dnevno) 4 1 Liljana LAZAR 

PP 2C (dnevno) 7 1 Tatjana ČIGON 

PP 2D/3A (dnevno) 4 1 Ana BOŽIČ 

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 
Likovna vzgoja 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Tuji jezik 
(angleščina) 

/ / / / / / 2 2 2 

Glasbena vzgoja 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
Tehnika in 
tehnologija 

/ / / / 2 3 4 4 4 

Gospodinjstvo / / / / 2 2 2 2 2 
Naravoslovje / / / 3 2 2 2 4 3 
Spoznavanje 
okolja 

3 3 3 / / / / / / 

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Družboslovje / / / 2,5 2,5 2,5 4 2 3 
Oddelčna 
skupnost 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Izbirni predmet / / / / / / 1 1 1 

ŠTEVILO  
PREDMETOV 

7 7 7 8 10 10 11 11 11 

SKUPAJ ŠTEVILO 
UR 

19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30 

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Računalniško 
opismenjevanje 

/ / / 1 1 1 / / / 

Socialno učenje 1 1 1 1 1 1 / / / 
Dopolnilni in dodatni 
pouk 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

DNEVI DEJAVNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Tehniški dnevi 3 3  3 4  4  4  4  10  10  
Kulturni dnevi 4 4  4  3  3  3  3  2  3  
Športni dnevi 5  5  5  5  5  5  5  5  5  
Naravoslovni dnevi 3  3  3  3  3  3  3  3  2  
ŠTEVILO  DNI 
DEJAVNOSTI 

15 15 15 15 15 15 15 20 20 
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PP 3B (dnevno) 7 1 Tatjana PREGELJ 

PP 3C (dnevno) 8 1 Irena KRANJC 

PP 4A (dnevno) 7 1 Valentina N.WINKLER 

PP 4B (dnevno) 7 1 Katarina TRBANC 

PP 4C/5A (dnevno) 7 1 Teja Ž. KAVČIČ 

PP 4D/5B (dnevno) 6 1 Erika ČUK 

PP 5C 6 1 Ester FABČIČ 

PP 5D  7 1 Mateja KETE ČERNE 

PP 6A 8 1 Ana HLAD 

PP 6B (dnevno) 7 1 Lilijana K. ROGELJA 

PP 6C (dnevno) 7 1 Duška ČAKARMIŠ 

SKUPAJ 100 16  

 
Gibalno športno vzgojo poučujeta Tanja PRINCES in Kristina MOHORČIČ, delovno vzgojo Urška 
SEDEJ, Milojka LOZAR, Gaja GANTAR ter Aleksandra PREMRL, glasbeno vzgojo Loredana SAJOVIC, 
likovno vzgojo pa Tamara SREBOT in Polona KUNAVER LIČEN, razvijanje samostojnosti Urška 
SEDEJ. 

OBVEZNI PROGRAM 
 

Stopnja 

PREDMET 1. 2. 3. 4. 5. 

Razvijanje samostojnosti 8 7 5 4 4 

Splošna poučenost 5 7 7 5 5 

Gibanje in športna vzgoja 3 4 5 5 5 

Glasbena vzgoja 2 3 3 2 2 

Likovna vzgoja 2 2 4 3 3 

Delovna vzgoja 2 3 6 9 9 

Izbirne vsebine    2 2 

ŠTEVILO PODROČIJ 6 6 6 7 7 

ŠTEVILO UR/TEDEN 22 26 30 30 30 

 
 

Kulturni dnevi 4 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Delovni dnevi 3 dni 4 dni 8 dni 6 dni 6 dni 

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, VI. stopnja 

OBVEZNI PROGRAM 
 

Stopnja 

PREDMET 6.     

Splošna znanja 4     

Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5     

Šport in rekreacija 3     

Delovne in zaposlitvene tehnike 5     

Izbirne vsebine 3     
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Dejavnosti prostega časa 2     

Intimno življenje in spolnost 2     

Dejavno državljanstvo 1     

Kreativna znanja 5     

ŠTEVILO PODROČIJ 9     

ŠTEVILO UR/TEDEN 30     

 

Kulturni dnevi 3 dni     

Naravoslovni dnevi 3 dni     

Športni dnevi 5 dni     

Delovni dnevi 6 dni     

DISLOCIRANA ENOTA STARA GORA – vzgojno-izobraževalni programi v Stari Gori 

SKUPINA ŠT. UČENCEV ŠT. ODDELKOV PEDAGOŠKI DELAVCI 

PP 1C/2G 5 1 Natalija BEZJAK 

PP 2E 6 1 Laura KOBAL 

PP 2F 6 1 Meta SLEJKO 

SKUPAJ 17 3  

predmetni učitelj RS, 
DVZ 

  Tamara GODEC 

 

PODALJŠANO BIVANJE, ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA 

Organizacijo oddelkov podaljšanega bivanja smo prilagodili glede na število otrok iz prilagojenega 
ali posebnega programa vzgoje in izobraževanja, upoštevali razporeditev ur ter združevanje 
učencev. Podaljšano bivanje se prične po končanem pouku (razlike med urniki prilagojenega in 
posebnega program) in konča ob 16. 30.  
 

SKUPINA ŠT. UČENCEV PEDAGOŠKI DELAVCI 

OPB 1 (prilagojen program) 12 Petra RIJAVEC 

OPB 2 (posebni program) 9 Mojca IPAVEC 

OPB 3 (posebni program) 11 Gaja GANTAR  

OPB 4 (posebni program) 8 Ana MURN, NEŽKA KREČIČ 

OPB 5 (posebni program) 8 Barbara GRIŽON 

OPB 6 (posebni program) 11 Ana BOŠTJANČIČ, NATAŠA 
LIPOVŽ 

OPB 7 (posebni program) 9 Petra BAJC CURK 

OPB 8 (posebni program) 6 Maja JULARIĆ 

OPB 9 (posebni program) 8 Adrijana LAMPE MIKUŽ 

SKUPAJ 83  
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DODATNA STROKOVNA POMOČ  

Izvajanje dodatne strokovne pomoči (mobilna specialno-pedagoška služba) se izvaja v rednih 
oblikah vzgojno-izobraževanih programov na predšolski in osnovnošolski stopnji. Namenjena je 
otrokom z razvojnimi zaostanki in učencem s posebnimi potrebami, vključenimi v oddelke 
osnovnih šol in vrtcev. Mobilno specialno-pedagoško službo izvajamo na področju 
severnoprimorske, obalno-kraške in notranjske regije. 
 

 ŠOLA, VRTEC NA KATERI 
SE IZVAJA POMOČ 
 

ŠTEVILO 
UR/TEDEN 

ŠTEVILO 
UČENCEV V 
OBRAVNAVI 

IME IN PRIIMEK 
MOBILNEGA UČITELJA 

1 OŠ JELŠANE, OŠ TONETA 
TOMŠIČA KNEŽAK, VRTEC 
KNEŽAK, OŠ KOŠANA 

26 11 Anja FRANK 

2 VRTEC AJDOVŠČINA, OŠ OTLICA 20 20 Ana T. CIGOJ 

3 OŠ ANTONA GLOBOČNIKA 
POSTOJNA, VRTEC POSTOJNA 

26 11 Anja VIDMAR 

4 OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA, OŠ 
OTLICA 

21 13 Andreja Č. GANTAR 

5 OŠ RENČE, OŠ IVANA ROBA 
ŠEMPETER 

15 7 Tamara GODEC 

6 OŠ DUŠANA BORDONA KOPER, 
OŠ MIROSLAVA VILHARJA 
POSTOJNA 

24 14 Barbara ADAMEK 

7 OŠ PRESTRANEK, VRTEC 
PRESTRANEK 

25 14 Karmen MOČNIK 

8 VRTEC IDRIJA 11 7 Ana MURN 

9 OŠ PIVKA, VRTEC PIVKA, VRTEC 
AJDOVŠČINA 

26 12 Barbara BOŽIČ 

10 WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA, 
ORGANIZACIJSKA ENOTA 
WALDORFSKI VRTEC IN ŠOLA 
PRIMORSKA 

9 5 Tamara SREBOT 

11 WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA, 
ORGANIZACIJSKA ENOTA 
WALDORFSKI VRTEC IN ŠOLA 
PRIMORSKA 

2 1 Barbara GRIŽON 

12 OŠ KUTEŽEVO, OŠ HRVATINI, 
VRTEC SEMEDELA 

23 8 Veronika KREČIČ 

13 OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA, OŠ 
IVANA ROBA ŠEMPETER 

16 15 Janja KOZOROG 

14 OŠ DUTOVLJE 23 17 Mateja ŠTOR 

15 VRTEC AJDOVŠČINA 2 1 Teja ŽIVEC KAVČIČ 

16 OŠ ALOJZA GRADNIKA 
DOBROVO, OŠ DRAGA BAJCA 
VIPAVA, OŠ DOBRAVLJE 

10 8 Elizabeta ŠAPLA 

17 VRTEC AJDOVŠČINA 1 1 Valentina NOVINC 
WINKLER 
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18 VRTEC POSTOJNA 1 1 Ana BOŽIČ 

19 OŠ PREGARJE, VRTEC ILIRSKA 
BISTRICA, VRTEC POSTOJNA, 
ZASEBNI VRTEC MALI 
MEHURČKI KOPER, OŠ KOPER 

25 10 Helena ŽERJAL 

20 OŠ COL, VRTEC POSTOJNA, OŠ 
DRAGA BAJCA VIPAVA, OŠ 
ŠKOFIJE, OŠ KNEŽAK, OŠ OTILCA, 
OŠ DOBRAVLJE 

26 14 Nataša ŠKRINJAR 

21 OŠ PIVKA, OŠ JELŠANE, OŠ 
KNEŽAK 

9 6 Ana SEDMAK 

22 VRTEC SEMEDELA, VRTEC 
KOPER 

19 10 Klara LOZAR 

 SKUPAJ 360 206  

 
 
Razpored in obseg dela DSP se lahko med šolskim letom spreminja, glede na postopke preverjanja 
odločb in nova zaprosila vzgojno-izobraževalnih ustanov. 

VZGOJNO DELO 

Program vzgojnega dela ima v okviru celostnega usposabljanja otrok s kombiniranimi primanjkljaji 
pomembno mesto v usposabljanju za življenje in delo. Vzgojna skupina v domu je osnovna 
socialna, varstvena in organizacijska enota. Učenci v njej zadovoljujejo svoje življenjske, 
emocionalne, razvojne in socialne potrebe.  
 
Vzgojna skupina deluje po letnem načrtu vzgojnega dela, ki je oblikovan na: 

- podlagi okvirnega vzgojnega programa, 

- navodil za celodnevno celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z več primanjkljaji, 

- na osnovi zasnovanih individualiziranih programov. 
 
Strokovni svet RS za izobraževanje je leta 2011 sprejel Program domske vzgoje za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami. Poleg vzgojnega programa domske vzgoje za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami (za gibalno ovirane) se v ustanovi upošteva tudi vzgojni načrt 
šole, s katerim ustanova določi načine uresničevanja ciljev in vrednot, ob upoštevanju potreb in 
interesov učencev ter posebnosti širšega okolja.  
 

SKUPINA ŠT. UČENCEV PEDAGOŠKI DELAVCI 

1. vzgojna skupina  8 Ivica PETRIČ 

2. vzgojna skupina 8 Ivan Jakob CERVO 

3. vzgojna skupina 6 Lucija PRAČEK 

4. vzgojna skupina 8 Ines ŠINIGOJ BANDELJ 
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5. vzgojna skupina 9 Danica BENČINA 

Vzgojna skupina v Stari Gori 17 Kristina GLAVAŠ 

SKUPAJ 39 + 17  

ORGANIZACIJA IN RAZPORED VZGOJNEGA DELA 

Vzgojno delo poteka preko celega dne, od 7. ure zjutraj do 19. oziroma 21. ure zvečer (v dveh 
izmenah): 
 

URA DEJAVNOST 

7.00 - 8.00 samourejanje, zajtrk 

7.30 - 12.55 vzgojno-izobraževalno delo 

12.30 - 13.30 Kosilo 

13.00 - 18.00 vzgojno-izobraževalno delo 

18.00 - 19.00 priprava na večerjo, večerja 

19.00 - 20.00 priprava na spanje, prosti čas 

19.00 – 20.00 večerno dežurstvo 

MOBILNA TIFLOPEDAGOŠKA SLUŽBA CENTRA IRIS V CIRIUS VIPAVA 

Mobilna tiflopedagoška služba se izvaja vsak torek, med 8.00 in 13.15 uro. V mobilno 
tiflopedagoško obravnavo je vključenih 16 učencev (na podlagi odločbe ZRSŠ).  
 
Mobilno tiflopedagoško službo izvaja dr. Mateja MALJEVAC iz Centra za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana.  

DELOVNE OBVEZNOSTI PEDAGOŠKIH STROKOVNIH DELAVCEV  

Vrtec: 
 

Ime in priimek 
Izobrazba Dodatna dela in naloge 

Razred, 
oddelek: 

Marjeta Bratož 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

- čl. strok. aktiva – posebni program 

- vodja skupine razvojnega oddelka 

RO 

Tatjana J. Tratnik 

 prof. defektologije 
- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

- vodja skupine razvojnega oddelka 

RO 

Anja Janežič 
vzgojiteljica pred. otrok 

- čl. strok. operativnega tima 
RO 

Cecilija Paljk 
dipl. vzgojiteljica predšolskih 
otrok 

- čl. strok. operativnega tima 
RO 

Jasna Felić Mehinbašić 
vzgojiteljica predšolskih otrok 

- čl. strok. operativnega tima 
 

RO 
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Osnovna šola: 
 

Ime in priimek 
Izobrazba Dodatna dela in naloge 

Razred, 
oddelek: 

Karmen Blaško 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl.  strok. aktiva – prilagojeni program OŠPP z NIS 

- koordinatorka projekta PoMOČ 

1./3. razred 
  

Alenka P. Lemut 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl.  strok. aktiva – prilagojeni program OŠPP z NIS 

- čl. strok. aktiva OŠPP z NIS  

- predsednica Sveta zavoda 

2./4. razred 

Mašenka R. Madric 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program OŠPP z NIS 

6./7.8. 
razred 

Lea G. Kavčič 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- vodja strok. aktiva – posebni program nižje stopnje 

PP 1A 

Albina Mljač 
Gimnazijski maturant 
(študent SRP) 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program nižje stopnje 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

PP 1B/2A- 
AO, DSP 

Liljana Lazar 
prof. defektologije 

 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program nižje stopnje 

- čl.  strok. aktiva – avtizem 

- predsednica sindikata CIRIUS Vipava (SVIZ) 

PP 2B- 
AO 

Tatjana Čigon 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program nižje stopnje 

PP 2C 

Ana Božič 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program nižje stopnje 

- čl.  strok. aktiva – avtizem 

PP 2D/3A – 
AO, DSP 

Tatjana Pregelj 
prof. defektologije 

 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program nižje stopnje 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

PP 3B 

Irena Kranjc 
specialni pedagog 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl.  strok. aktiva -  posebni program nižje stopnje 

PP 3C 

Valentina N. Winkler 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

- učiteljica angleškega jezika v 7./8. razred 

PP 4A, 
predmetna 

učiteljica 

Katarina Trbanc 
prof. defektologije 

 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

PP 4B 
 

Teja Ž. Kavčič 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl.  strok. aktiva – posebni program višnje stopnje 

PP 4C/5A 

Erika Čuk 
prof. defektologije 
 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

PP 4D/5B 
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Ester Fabčič  
specialni pedagog 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

- čl. tima za integriteto 

PP 5C 

Mateja K. Černe 
prof. defektologije 
 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva –  posebni program višje stopnje 

PP 5D 

Ana Hlad  
specialni pedagog 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

PP 6A 

Lilijana K. Rogelja 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

- vodja tima za integriteto 

PP 6B 

Duška Čakarmiš 
prof. defektologije 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 
čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

PP 6C 

Loredana Sajovic 
prof. defektologije, 
učitelj glasb. vzgoje 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višje stopnje 

- učiteljica GVZ v PP 2D/3A, PP 3B, PP 4C/5A, PP 4D/5B, PP 
5D, PP 6 C 

- učiteljica GUM v NIS 1./3. razred, 2./4. razred, 6./7./8. 
razred 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

- čl. strok aktiva – prilagojeni program OŠPP z NIS 

predmetna 
učiteljica 

Tanja Princes 
prof. defektologije 

 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva –  posebni program višje stopnje 

- poučevanje GŠVZ, KZ, ŠPO v PP 1B/2A, PP 4A, PP 4C/5A, 
PP 5C, PP 6A, PP 6C 

- učne skupine v NIS 6./7./8. razred 

- vodja tima za projekte Erasmus + 

- koordinator projekta E+ KA1  

- Vodja ŠŠD, MATP Cirius Vipava 

Članstvo v strokovnih združenjih: 

- Društvo Specialna olimpiada Slovenije- glavni trener za 

MATP 

- Special Olympics International: Global Advisory Comitee  

MATP 

- Special Olympics Euroazija: Regional Sports Advisor 

- Delovna skupina drugačni - Planinstvo za invalide, član 

Izvršnega odbora 

- Članica Task Force for people with complex support 

needs pri 

- Inclusion Europe 

- Zveza Sožitje - strokovni svet 

predmetna 
učiteljica 

Kristina Mohorčič 
prof. športne vzgoje 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program nižja stopnja 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

- poučevanje GŠVZ v PP 1B, PP 2B, PP 2C, PP 2D/3A, PP 3B, 
PP 3C, PP 4B, PP 4D/5B, PP 5D, PP 6B 

predmetna 
učiteljica 

Aleksandra Premrl 
specialni pedagog 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program nižje stopnje 

- ločeno poučevanje 
-    predmetna učiteljica 2./4., 6./7./8./, PP 2C, PP 3B,     
     PP 4B 

predmetna 
učiteljica 
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Tamara Srebot 
 prof. defektologije 

- čl. strok. operativnega tima 

- vodja strok. aktiva – avtizem 

- čl. strok. aktiva – DSP 

- poučevanje LVZ v PP 2B, PP 2D/3A, PP 4A, PP 4C/5A, PP 
6B, PP 6C 

- ločeno poučevanje v NIS 2./4. razred 

predmetna 
učiteljica, 

DSP 

Polona Kunaver Ličen 
mag. umetnosti 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program višje stopnje 

- poučevanje LVZ v PP 2C, PP 3C, PP 4B, PP 5D 

predmetna 
učiteljica 

Mija Plevnik 
prof. spec. in rehab. pedagogike  

- čl. strok. operativnega tima 

- čl.  strok. aktiva – prilagojeni program OŠPP z NIS 

- poučevanje DVZ v PP 6B, PP 6C, NIS 6./7./8. razred 

- koordinatorka projekta PDU 

predmetna 
učiteljica, 

PDU 
projekt 

Milojka Lozar 
učiteljica razred. pouka z 
defektološko dokv. 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program višja stopnja 

- poučevanje DVZ v PP 2B, PP 4D/5B, PP 5C, PP 6A 

predmetna 
učiteljica 

 

Urška Sedej 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – posebni program  

- poučevanje DVZ v PP 2D/3A, PP 3C, PP 4A, PP 4C/5A, PP 
5D 

predmetna 
učiteljica 

Ana Bratina 
prof. defektologije 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program nižje stopnje 
1./3. razred 

Petra Rijavec 
univ. dipl. socialna pedagoginja  

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

OPB 1, 
vzgojitelj 

Mojca Ipavec 
mag. prof. inkluziv. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

- čl. strok. aktiva - avtizem 

OPB 2, 
vzgojitelj 

Gaja Gantar 
mag. prof. inkluziv. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

- poučevanje DVZ v PP 1B/2A- AO 

OPB 3,  
vzgojitelj, 
predmetni 

učitelj  

Barbara Grižon 
univ. dipl. socialna pedagoginja 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

- čl. strok. aktiva – DSP 

OPB 5, 
vzgojitelj, 

DSP 

Ana Murn 
mag. prof. inkluziv. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

- čl. strok. aktiva – DSP 

OPB 4, 
vzgojitelj, 

DSP 

Nežka Krečič 
dipl. biopsiholog, abs. inkluzivne 
pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 
OPB 4, 

vzgojitelj 

Ana Boštjančič 
prof. spec. in rehab. pedagogike  

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

- čl. strok. aktiva – posebni program 

OPB 6, 
vzojitelj 

Nataša Lipovž 
abs. mag. socialne pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

OPB 6, 
vzgojitelj 

Petra B. Curk 
mag. prof. inkluziv. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

OPB 7, 
vzgojitelj 

Maja Jularić 
mag. prof. inkluziv. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

OPB 8, 
vzgoitelj 

Adrijana L. Mikuž 
univ. dipl. pedagoginja in prof. 
sociologije 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

- mentorica projekta PDU 

OPB 9, 
vzgojitelj, 

PDU 
projekt  

Ivica Petrič 
 specialni pedagog 

- čl. strok. operativnega tima 

- vodja  strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

1. vzgojna 
skupina 

Ivan Jakob Cervo 
mag. prof. inkluziv. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

2. vzgojna 
skupina 
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Lucija Praček  
mag. prof. inkluziv. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

3. vzgojna 
skupina 

Ines Š. Bandelj 
specialni pedagog 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje  

- čl. strok. operativnega tima 

4. vzgojna 
skupina 

Danica Benčina  
specialni pedagog 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

5. vzgojna 
skupina 

Tina Koren 
univ. dipl. socialna. deleavka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

vzgojitelj, 
PDU 

projekt 

Špela Sluga 
prof. pedagogike in andragogike in 
dipl. rusistka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

vzgojitelj, 
PDU 

projekt 

Andreja Fak 
univ. dipl. socialna pedagoginja 

 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program 

vzgojitelj, 
učitelj, 

PDU 

Natalija Bezjak 
specialni pedagog 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva enota Stara Gora 

PP 1C/2E 

Laura Kobal 
specialni pedagog 
 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva enota Stara Gora 

PP 2F 

Meta Slejko 
prof. eduk. ved 
 

- razredničarka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva enota Stara Gora 

PP 2G 

Kristina Glavaš 
univ. dipl. socialna delavka 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva enota Stara Gora 
vzgojitelj 

Klara Lozar 
prof. spec. in rehab. pedagogike  

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 
DSP 

Andreja Č. Gantar 
prof. defektologije 

- čl. strok. operativnega tima 

- vodja strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

- čl. strok. aktiva – avtizem 

DSP 

Karmen Močnik 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Barbara Adamek 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

- članica razvojnega tima 

DSP 

Anja Frank 
univ. dipl. socialna pedagoginja 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Ana T. Cigoj 
prof. spec. in rehab. pedagogike  

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Anja Vidmar 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

- čl. tima za samoevalvacijo 

DSP 

Tamara Godec 
specialni pedagog 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

- vodja strok. aktiva – Stara Gora 

DSP 

Mateja Štor 
zdravstveni tehnik (abs. 
defektologije) 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Veronika Krečič 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Janja Kozorog 
univ. dipl. socialna pedagoginja 
specialist zakonske in družinske 
terapije 

-  čl. strok. operativnega tima 

- vodja strok. aktiva – vzgojitelji in podaljšano bivanje 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Barbara Božič 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 



Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20

 25 

Helena Žerjal 
prof. spec. in rehab. pedagogike 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

 

Nataša Škrinjar 
univ. dipl. socialna pedagoginja 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Elizabeta Šapla 
univ. dipl.psih. 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

Ana Sedmak 
univ. dipl.psih. 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strok. aktiva – prilagojeni program in DSP 

DSP 

 VARUHI NEGOVALCI 

Ime in priimek 
Izobrazba Dodatna dela in naloge Razred: 

Suzana Fabčič 
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima NIS, OPB 1 

Vera Premrl  
medicinska sestra 

- čl. strok. operativnega tima NIS, OPB 1 

Aleksandra Besednjak 
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 1A, OPB 2 

Slađana Bešir 
vzgojiteljica predšolskih otrok  

- čl. strok. operativnega tima PP 1B/2A, 
OPB 3 

Iris Ličen  
zobotehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 2B, OPB 4 

Elvira Jež 
inženirka živilstva 

- čl. strok. operativnega tima PP 3B, OPB 3 

Milojka Uršič  
gimnazijski maturant 

- čl. strok. operativnega tima NIS, OPB 1 

Darja Brešan 
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP5C, 3. 
vzg.sk. 

Ksenija Stopar 
gimnazijski maturant 

- čl. strok. operativnega tima PP4B, OPB 7, 
5. vzg. sk. 

Marta Vidic 
poslovodja 

- čl. strok. operativnega tima PP 2D/3A, 
OPB 2 

Simona Likar 
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 2C 

Mira Šabič 
medicinska sestra 

- čl. strok. operativnega tima PP 3C, OPB 5 
 

Andreja Trošt  
konfekcijski modelar 

- čl. strok. operativnega tima 
 

PP 4A, OPB 6 

Aleksandra Gorjup  
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 6C, OPB 9 

Ksenija Krapež 
medicinska sestra 

- čl. strok. operativnega tima PP 4D/5B, 
OPB 7 

Joška Kodre 
kmetijski tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 4D/5A, 
OPB 8, 
2.vzg.sk. 

Mirjam Premrn 
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima NIS, OPB 4 

Maja M. Lemut 
konfekcijski tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 5D, OPB 9 

Slavka Mohorčič 
poslovodja 

- čl. strok. operativnega tima PP 5C, 3. vzg. 
sk. 

Sonja Jerkič 
ekonomski tehnik 

- čl. strok. operativnega tima 
 

PP 6A, 4. vzg. 
sk. 

Jelka Trošt  
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 6A, 
4.vzg.sk. 
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Alenka Puc 
dipl. org. turizma 

- čl. strok. operativnega tima PP 4C/5A, 
OPB 6 

Barbara Bizjak 
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima 

- asistentka zobozdravnici 

1 .vzg.sk. 

Maja Sajovic 
vzg. predšolskih otrok 

- čl. strok. operativnega tima 1.vzg.sk. 

Anja Logar 
gimnazijski maturant 

- čl. strok. operativnega tima  

Ana Besednjak Humar 
srednja medicinska sestra 

- čl. strok. operativnega tima PP 4B, OPB 7, 
5. vzg. sk. 

Mateja Drstvenšek 
zdravstveni tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 6B, OPB 8, 
2. vz. sk. 

Karmen Klemše 
dipl. biopsiholog 

- čl. strok. operativnega tima PP 2C, PP 3B, 
OPB 3, 5 

Manuela Škerjanec 
ekonomski tehnik 

- čl. strok. operativnega tima PP 6C, OPB 9 

Branko Tutuš 
vzgojitelj predšolskih otrok 

- čl. strok. operativnega tima  

Marinka Fornazarič 
komercialist 

- čl. strok. operativnega tima  

Mateja Ferjančič 
tehnik laboratorijske medicine 

- čl. strok. operativnega tima PP 1A, OPB 2 

Elfride Uršič – javna delavka 
 

  

RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE 

V CIRIUS Vipava umeščamo v razširjeni program šole različne dejavnosti s področja vzgojno-
izobraževalnih in zdravstveno terapevtskih vsebin. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI so navedene v Prilogi 5. 
 

PROSTOVOLJSKO DELO 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo spodbujali prostovoljno delo v CIRIUS-u z akcijo »Postani 
moj prijatelj«, ki jo izvajamo v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Vipava, od koder prihaja največ 
prostovoljcev, in Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina. V prostovoljsko delo se bodo glede na 
interes vključevali tudi študentje in upokojenci, odrasli. Vsak imed prostovoljcev bo predvidoma 
opravil 15 ur prostovoljnega dela. 
Mentorici programa sta MIJA PLEVNIK in PETRA BAJC CURK.  
 
Načrtovane naloge: 

- priprava gradiv in dokumentacije prostovoljnega dela, 

- priprava in koordinacija različnih dejavnosti za skupinsko druženje prostovoljcev z učenci 
Cirius-a, 

- vabilo prostovoljcem, ki so opravljali prostovoljsko delo v preteklem letu, k vnovičnemu 
sodelovanju, 

- predstavitev prostovoljskega dela dijakom prvih letnikov Škofijske gimnazije Vipava in 
dijakom srednje šole Veno Pilon Ajdovščina ter vabilo k sodelovanju,  

- priprava vodenega ogleda in predstavitev centra za vse zainteresirane za opravljanje 
prostovoljskega dela, 
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- izpeljava individualnih srečanj in razgovorov z bodočimi prostovoljci ter predstavitev 
»prijatelja« - učenca Cirius-a Vipava, 

- spremljanje dela prostovoljcev z vpisi strokovnih delavcev v Knjižico prostovoljca, 

- vodenje in ažuriranje podatkov o prostovoljcih, 

- priprava in vodenje srečanj prostovoljcev z namenom podpore njihovemu delu – 4-krat v letu,  

- udeležba na osrednji prireditvi Festivala prostovoljstva, 

- analiza opravljenih  ur prostovoljskega dela in priprava poročil,  

- organiziranje in vodenje zaključne prireditve prostovoljskega dela na Cirius-u z  zahvalo in 
podelitvijo potrdil o opravljenem prostovoljskem delu. 

 

OZAVEŠČANJE MLADOSTNIKOV O IZZIVIH PUBERTETE 

  
Psihologinja Tina Kodelja in učiteljici Lea Kavčič Gašparin in Teja Živec Kavčič bodo vodile program 
ozaveščanja o izzivih, ki jih prinaša puberteta, za mladostnike. Program koordinira Tina Kodelja. 
Oblikovala se bo skupina osmih mladostnic. Izobraževanja bodo potekala v obliki tedenskih 
delavnic. Znanje, ki so ga mladostnice spoznavale v prejšnjem šolskem letu, bomo letos utrjevali 
in nadgradili z delavnicami in izobraževanji zunanjih strokovnjakov. Delavnice bomo izvedli v 
Centru in izven, z začetkom v drugi polovici šolskega leta. Pred začetkom izvajanja delavnic bomo 
pridobili soglasja staršev. 
Teme: Po poti odraščanja, Zaljubljenost in ljubezen, Preventiva pred spolno zlorabo, Jaz, ti, midva, 
Prijateljstvo, Skrb za svoje zdravje, Moje telo in dobro počutje. 
  

SPECIALNA OLIMPIADA SLOVENIJE 

 
Že vrsto let sodelujemo v akcijah Specialne olimpiade Slovenije. Koordinatorica aktivnosti je 
Tanja PRINCES. 
 

Akcija  Čas izvedbe  Kraj  

Državno prvenstvo v plavanju 
za učence OŠPP 

13. 9. 2019 Ljubljana 

Šolska športna tekmovanja – 
orientacijski tek  

4. 9. 2019 Maribor 

Festival Bodi športnik 27. 9. 2019 Ljubljana 

Zdravstveni program SOS - 
Zdrave oči  

Oktober 2019 Ljubljana  

Državno prvenstvo v bocci za 
učence OŠPP 

November 2019  Kamnik  

Srečanje z OŠ Krško November 2019  Nova Gorica 

Sodelovanje z Udruga 
roditelja osoba s 
kombiniranim smetnjama u 
psihofizičkom razvoju 
Istarske županije - Pula 

4. 11. 2019 Pula 

Državno prvenstvo v plavanju 
za učence OŠPP 

6. 12. 2019 Kranj  

Lokalne igre košarka December 2019 OŠPP Kozara Nova Gorica 
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Krpljanje December 2019 Črni vrh nad Idrijo 

Akcija Šolar na smuči Januar 2020   Pohorje 
Turnir SOS krpljanje  Februar 2020  Črna na Koroškem 
SOS – Zdrava skupnost 
delavnica za tekmovalce 

Februar 2020 Laško 

Lokalne igre atletika Marec 2020 Vipava - organizatorji 
Državne zimske igre 6., 7. 3. 2020 Maribor 
Smučanje ŠŠT 17. 3. 2020 Rogla 
SOS kolesarski turnir April 2020 Škofja Loka 
Regijske igre SOS Maj 2020 Vipava 
Državno prvenstvo v velikem 
kanuju 

Maj 2020 Brestanica 

Aquatlon Maj 2020 Ajdovščina 

Atletski miting SOS  Maj 2020 Maribor 

Festival Igraj se z mano Maj 2020 Ljubljana 

 
MATP – motor activities trening program 
 
Kot začetniki izvajanja programa MATP v Sloveniji se redno udeležujemo akcij in skrbimo za 
razvoj programa. Koordinatorica aktivnosti je Tanja Princes. 
 

AKCIJE MATP   DATUM KRAJ 

1.   DRŽAVNE IGRE MATP november Dobrna 

2. MOGU I JA  december Opatija, HR 

3. REGIJSKE IGRE MATP april Ajdovščina 

4. DRŽAVNI SUSRETI MATP maj Rijeka, HR 
 

DRUGE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 

 

PROJEKT - DEJAVNOST KOORDINATOR TERMIN 

Kaj zmorem jaz, kaj zmoreš ti, kaj 
zmoremo mi vsi 

Lilijana Lazar, Tamara 
Srebot 

celo šolsko leto 

Naša mala knjižnica  Teja Ž. Kavčič celo šolsko leto 

Fejstival Pustimo odtis Duška Čakarmiš maj -  junij 2020 

Fotografski extempore Lili Lazar maj 2020 

Ex tempore Piran Tamara Srebot oktober 2019 

Mega kviz Lojze Adamič, Mateja K. 
Černe, Alenka Premrl 
Lemut, Mašenka  

celo šolsko leto 

Otroški parlament Mateja K. Černe celo šolsko leto 

Festival Labirint Mateja K. Černe, Erika Čuk februar 2020 

Plakat miru Tamara Srebot, Gaja 
Gantar 

november 2019 
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Tekmovanje mladih tehnikov Aleksandra Premrl marec 2020 

Skupaj se učimo – sodelovanje z OŠ 
Drago Bajc Vipava 

Alenka P. Lemut celo šolsko leto 

Tako se igram jaz, kako se igraš ti? Marjeta Bratož, Tatjana J. 
Tratnik 

celo šolsko leto 

Igre dobre volje Petra Bajc Curk september 2019,  
maj 2020 

Mladost na burji Duška Čakarmiš, Teja K. 
Živec, Valentina N. 
Winkler, Tatjana J. Tratnik, 
Karmen Blaško, Ana 
Bratina, Mašenka R. 
Madric, Alenka P. Lemut, 
Marjeta Bratož 

celo šolsko leto 

Tabor doživetij  CIRIUS Kamnik Mateja K. Černe, Ivica 
Petrič 

maj 2020 

Športni, kulturni večeri za mladostnike Duška Čaramiš, Mateja K. 
Černe, Ivica Petrič, Lucija 
Praček, Ana Hlad, Ivan 
Cervo, Erika Čuk  

celo šolsko leto 

Srečanje gledališlih skupin, festival OP Valentina N. Winkler, 
Tatjana J. Tratnik, Lucija 
Praček, Albina Mljač  

april 2020 

Festival Klementina Valentina N. Winkler, 
Tatjana J. Tratnik, Lucija 
Praček, Albina Mljač  

april 2020 

Srečanje orfovih skupin Loredana Sajovic, Lucija 
Praček 

marec 2020 

Zapojmo, zaigrajmo Loredana Sajovic, Lucija 
Praček, Petra B. Curk  

april 2020 

Orfomanija Loredana Sajovic, Lucija 
Praček, Petra B. Curk 

maj 2020 

Obeleženje dneva avtizma Aktiv za avtizem april 2020 

Filmska vzgoja Lucija Praček celo šolsko leto 

Simbioza giba Kristina Mohorčič, Tanja 
Princes 

september 2019 

Vsi drugačni, vsi enakopravni Loredana Sajovic, Lucija 
Praček 

oktober 2019 

Cona 8 Loredana Sajovic, Lucija 
Praček 

marec 2020 

Pridne note korakajo Loredana Sajovic, Lucija 
Praček 

april 2020 

Dobrodelni koncert Andreja Č. Gantar, 
Loredana Sajovic  

januar 2020 
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NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI 

 
ŠOLA SMUČANJA 
Šola smučanja bo izvedena, če bodo to dopuščala namensko zbrana sredstva (donacije).  
 

Čas izvedbe: Januar 2020 (5 dni) 

Kraj: Areh na Pohorju  

Število udeležencev: 7 učencev + 5 spremljevalcev 

 
ŠOLA V NARAVI za PRILAGOJEN PROGRAM OSNOVNE ŠOLE – POLETJE 2020 
 

Čas izvedbe: 8. 6. – 12. 6. 2020 

Kraj: Adria, Ankaran  

Število udeležencev: 5 učencev + 3 spremljevalci 

 
ŠOLA V NARAVI za POSEBNI PROGRAM – POMLAD 2020 
 

Čas izvedbe: April 2020 

Kraj: Adria, Ankaran  

Število udeležencev: 14 učencev + 6 spremljevalcev 

 
ŠOLA V NARAVI za POSEBNI PROGRAM – POMLAD 2020 
 

Čas izvedbe: Maj 2020 

Kraj: Lepena  

Število udeležencev: 14 učenci + 6 spremljevalcev 

 
ŠOLA KOLESARJENJA 
Šola kolesarjenja bo izvedena, če bodo to dopuščala namensko zbrana sredstva (donacije).  
 

Čas izvedbe: 24. 5. -27. 5. 2020 

Kraj: Cres, Hrvaška 

Število udeležencev: 8 učencev + 4 spremljevalci 

 
INTENZIVNE PEVSKE VAJE  
Intenzivne pevske vaje bodo izvedene, če bodo to dopuščala namensko zbrana sredstva 
(donacije).  
 

Čas izvedbe: Pomlad 2020 

Kraj: Otlica 

Število udeležencev 10 učencev + 4 spremljevalci  

 
ŠPORTNI TABOR NA VIRU 
 
Tabor na Viru (Hrvaška) je načrtovan v okviru sodelovanja z OŠ Mihajla Rostoharja Krško. 
Tabor bo izveden, če bodo to dopuščala namensko zbrana sredstva (donacije).  
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Čas izvedbe: 15. 6. – 19. 6. 2020 

Kraj: Vir, Hrvaška 

Število udeležencev: 6 učencev + 3 spremljevalci 

NACIONALNI IN MEDNARODNI PROJEKTI 

 

IME PROJEKTA KOORDINATOR TERMIN KATEGORIJA 

Samo če sem jaz v redu, lahko 
pomagam drugim 

Tanja Princes 2018 - 2020 Erasmus+, KA1 

eTwinning Lojze Adamič 2018 - 19 Erazmus+ 

Program dodatnega 
usposabljanja 

Mija Plevnik 2017 - 2021 MIZŠ in Evropski 
socialni sklad 

Z roko v roki poMOČ Karmen Blaško 2017 - 2021 MIZŠ in Evropski 
socialni sklad 

TIMSKO DELO 

V letu 2019/2020 bodo v Centru oblikovani naslednji timi in delovne skupine: 
 

Tim za samoevalvacijo 

 vodja Anja Vidmar 

 člani Manuela Urankar, Jelka Trošt, Mija Plevnik, Martina 
Žnidaršič, Valentina N. Winkler 

 naloga Skrb za kakovost dela in samoevalvacijo. 

Delovna skupina za načrt integritete 

 vodja Lilijana K. Rogelja 

 člani Martina Žnidaršič, Ester Fabčič, Bernarda Slokar  

 naloga Načrt integritete in druge naloge, povezane z 
integriteto. 

Tim za projekte 

 vodja  Tanja Princes 

 člani Loredana Sajovic, Katja Bucik, Andreja Č. Gantar, Lojze 
Adamič, Mija Plevnik, Tatjana Pregeljc 

 naloga Sodelovanje v projektih ERAZMUS in CMEPIUS, EVS 
prostovoljci, projektno povezovanje s sorodnimi 
ustanovami. 

Razvojni tim Mreže šol (komunikacija s starši) 

 vodja  Albina Mljač 

 člani Martina Žnidaršič, Lilijana Tomažič, Marjeta Bratož, 
Ana Božič 
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 naloga Strokovni razvoj zaposlenih na področju komunikacije 
s starši 

Šolski tim Zdrave šole 

 vodja  Lea K. Gašparin 

 člani Valentina Novinc Winkler, Teja Ž. Kavčič, Urška 
Doblehar, Andrej Koren, Elza Anžel, Majda Sever, 
Bojana Bratož 

 naloga Projektno preventivno delo na področju zdravega 
načina življenja otrok in mladostnikov 

Tim za zgodnjo obravnavo 

 vodja Tina Kodelja 

 člani  Martina Žnidaršič, Barbara Božič, Klavdija Krušec, 
Lilijana Tomažič 

 naloga Strokovno in organizacijsko delo na področju zgodnje 
obravnave 

Delovna skupina za Dan odprtih vrat 

 vodja  Martina Žnidaršič 

 člani Tamara Srebot, Ana Bajc, Duška Čakarmiš, Veronika 
Krečič, Mateja Štor, Tina Kodelja  

 naloga Priprava in organizacija Dneva odprtih vrat 

Delovna skupina za Festival Pustimo odtis 

 vodja  Duška Čakarmiš 

 člani Katja Bucik, Andreja Č. Gantar, Loredana Sajovic, 
Tatjana J. Tratnik, Valentina N. Winkler, Tamara Srebot  

 naloga Organizacija dejavnosti v okviru Festivala Pustimo odtis 

Delovna skupina za oblikovanje diagnostičnih pripomočkov 

 vodja  Andreja Č. Gantar 

 člani Barbara Božič, Anja Vidmar, Nataša Škrinjar, Ana T. 
Cigoj, Karmen Močnik, Helena Žerjal 

 naloga Sistematična priprava pripomočkov za diagnostiko 
težav 

 

Ravnateljica je članica vseh imenovanih timov. V članstvu jo lahko nadomestita pomočnici 
ravnateljice. 
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SVETOVALNA SLUŽBA 

Delo svetovalne službe v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava  v šolskem 
letu 2019/20 opravljata Lilijana Tomažič, univ. dipl. socialna delavka in Tina Kodelja, univ. dipl. 
psihologinja.  
Svetovalni delavki opravljata svoje delo v skladu s Smernicami za delovanje svetovalne službe in 
Letnim načrtom dela svetovalne službe (Priloga 6). 
 
Svetovalna delavka Lilijana Tomažič ureja in koordinira vse naloge, povezane s prevozom otrok in 
mladostnikov domov in v Center. 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolsko knjižnico vodi knjižničar Lojze Adamič, deluje v skladu z Letnim delovnim načrtom šolske 
knjižnice (Priloga 7). 
 
Urnik za izposojo gradiva: 

 ponedeljek – četrtek od 8.00 do 9.00 in 12.00 do 13.00 

 petek 12.00 do 13.00 

RAČUNALNIŠKO - INFORMACIJSKA DEJAVNOST 

Dejavnost izvajata računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti Lojze Adamič in Bojan 
Stegovec. Delujeta v skladu z letnim delovnim načrtom informacijske dejavnosti (Priloga 8). 

TERAPIJE 

Delo terapevtske službe organizira in vodi Ana Bajc, prof. defektologije za osebe z motnjami sluha 
in govora -  logopedinja.  

FIZIOTERAPIJA 

Naloge s področja fizioterapije opravlja 7,5 diplomiranih fizioterapevtov. 
 

Ime in priimek 
Izobrazba Dodatna dela in naloge Razred, oddelek: 

Elza Anžel, 
dipl. fizioterapevt s 
specialnimi znanji za 
nevrofizioterapijo otrok, 
RNO terapevt, therasuit 
terapevt 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja skupine Halliwick 

- vodja skupinske terapevtske vadbe 

- mentor študentom fizioterapije 

PP 1A  
PP2D/3A (AO) 
PP 4D/5B 
PP6C 
 
 

Diana Batista, 
dipl. fizioterapevt s 
specialnimi znanji za 
nevrofizioterapijo otrok, 
RNO terapevt 

- mentor študentom fizioterapije 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja skupine Halliwick 

- somentor plesno gibalne terapije 
 

1./3. razred 
2./4. razred 
PP4B 
PP6B 
PP6C 
RO 
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Mojca Bolčina, 
dipl. fizioterapevt s 
specialnimi znanji za 
nevrofizioterapijo otrok, 
RNO terapevt, 
Bobath terapevt za odrasle, 
therasuit terapevt 

- čl. strok. operativnega tima 

- vodja  skupinske vadbe šole smučanja 

- vodja skupinske terapevtske vadbe 

- vodja skupine Halliwick 

- mentor študentom fizioterapije 

PP 3B 
PP 5C 
PP 4C/5A 
RO 
 

Klavdija Krušec, 
dipl. fizioterapevt s 
specialnimi znanji za 
nevrofizioterapijo otrok, 
RNO terapevt, therasuit 
terapevt, 
Halliwick inštruktor,  
hipoterapevt, 
inštruktor plesa na invalid. 
vozičkih 

- čl. strok. operativnega tima  

- hipoterapevt 

- vodja skupine Halliwick 

- somentor plesno gibalne terapije 

- mentor študentom fizioterapije 

1./3. razred 
PP 2C 
RO 
 

Nataša Pregelj Škvarč 
dipl.fizioterapevt 
 

- čl. strok. operativnega tima  

- mentor študentom fizioterapije 

6./7./8.razred  
PP 4A 
PP 4C/5A 
PP 6B 

Dejan Škvarč, 
dipl.fizioterapevt 
 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja skupine Halliwick 

- vodja skupinske terapevtske vadbe 

- mentor študentom fizioterapije 

- predsednik Sveta zdravstvenih 
delavcev CIRIUS Vipava 

PP 6A  
PP 6B 
PP 6C 
PP 4C/5A 
PP 4D/5B 
 
 
 

Manuela Urankar, 
dipl. fizioterapevt, 
Bobath terapevt za odrasle 

- čl. strok. operativnega tima 

- pomočnik pri hipoterapiji 

- vodja skupine Halliwick 

- vodja hipoterapije 

- mentor študentom fizioterapije 

- somentor skupinske terapevtske 
vadbe 

PP 1B/2A(AO) 
PP 2B (AO) 
PP 5D 
PP 6C 
 

Alenka Ušaj, 
dipl. fizioterapevt s 
specialnimi znanji za 
mišično-skieletno 
fizioterapijo, therasuit 
terapevt, Bownov terapevt, 
Cyriax terapevt 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja skupine Halliwick 

- vodja mentorstva za fizioterapijo 

- mentor študentom fizioterapije 
 

PP 3C 
 

 
Fizioterapevtsko delo poteka v dveh izmenah, v dopoldanskem in popoldanskem času.  
Gibljiv delovni čas: dopoldan: od 6.45 - 8.00 do 14.45 - 16.00 ure 

popoldan: od 11.00 - 12.15 do 19.00 - 20.15 ure.  
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Program dela fizioterapevtske službe 
 
V šolskem letu 2019/2020 bo v fizioterapijo vključenih 127 otrok in mladostnikov. Terapijo za 
posameznega otroka in število obravnav predpisuje specialist fiziater, pediater ali ortoped, po 
dogovoru z otrokovim individualnim fizioterapevtom. 
 
 Število obravnav se  določa individualno glede na: 

- otrokove individualne potrebe, 

- otrokove funkcionalne sposobnosti, 

- izboljšanje oz. poslabšanje otrokovega psihofizičnega stanja. 
 
Program obsega: 

- seznanitev z otrokovo dokumentacijo ter priprava na delo, 

- postavitev interne strokovne ocene in načrtovanje dela, 

- individualni pristop po principu razvojno nevrološke obravnave (Bobath koncept), 

- skupinske terapevtske vadbe, 

- prenos terapije v dnevne aktivnosti in rekreativne dejavnosti, 

- dokumentiranje stanja in razvoja otrok, 

- evalvacija otrokovega razvoja, 

- respiratorna fizioterapija pri kroničnih in akutnih stanjih, 

- ostale fizioterapevtske tehnike in metode po potrebi (krioterapija, PNF, manualne tehnike …), 

- uporaba elektroterapije, ultrazvoka,  laserja, polikromatske fototerapije …, 

- izvajanje Therasuit terapije, 

- izvajanje hipoterapije, 

- izbira in učenje uporabe primernih ortopedskih pripomočkov, 

- učenje plavanja po konceptu Halliwick, delo v bazenu s skupinami plavalcev ter individualne 
obravnave v bazenu, 

- vključevanje v izvajanje vzgojno–izobraževalnih programov in aktivnosti (šola v naravi, dnevi 
dejavnosti), 

- sodelovanje s strokovnimi in ostalimi delavci centra, v strokovnih timih, z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, z drugimi sorodnimi institucijami, s strokovnimi društvi, v pedagoškem 
zboru…, 

- edukacija strokovnih delavcev, negovalnega osebja in staršev, 

- mentorstvo študentom na praksi in pripravnikom. 
 

 
HIPOTERAPIJA IN DRUGE OBLIKE TERAPEVTSKEGA JAHANJA 

 

Izvajalke: 

- Klavdija Krušec, dipl. fizioterapevt s specialnimi znanji, RNO terapevt, hipoterapevt 

- Manuela Urankar, dipl. fizioterapevt, Bobath terapavt za odrasle, pomočnik hipoterapevta – 

koordinatorka dejavnosti hipoterapije 

- Diana Batista, dipl. fizioterapevt s specialnimi znanji za nevrofizioterapijo otrok, 

RNO terapevt, pomočnik hipoterapevta 
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-      Matejka Moderc, dipl. delovni terapevt s specialnimi znanji,RNO terapevt, Bobath                
terapevt za odrasle 
-      Aleksandra Poniž Rupnik, dipl. delovni terapevt s specialnimi znanji 
 
HIPOTERAPIJA je fizioterapija na nevrofiziološki podlagi z in na konju, ki jo predpiše zdravnik 
specialist. Izvajajo jo fizioterapevti z dodatnim znanjem kot samostojno obravnavo.  
 
TERAPIJE S POMOČJO KONJA v razvitem svetu predstavljajo pomembni del medicinske in 
psihosocialne rehabilitacije ter psihoterapevtske, specialno in socialno pedagoške obravnave 
oseb s posebnimi potrebami in težavami v duševnem zdravju. Zahteva posebej izdelan in 
načrtovan program dela z zastavljenimi terapevtskimi cilji, z opisom izbranih metod, postopkov 
in pripomočkov ter vodeno analizo srečanj. 
 
AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA so za razliko od terapij bolj spontane in manj formalizirane, cilji 
se posebej ne opredeljujejo, temveč so splošni; občutek ugodja, sproščanje, druženje, 
prijateljevanje, razvedrilo … Aktivnosti s pomočjo konja ponujajo tudi mnoge druge inovativne 
možnosti in pristope za pedagoško delo in izvedbo najrazličnejših aktivnosti ob in na konjih za vse 
starostne skupine otrok in mladostnikov. 

 
V šolskem letu 2019/2020 bo hipoterapijo po individualnem programu, oceni njihovega 
motoričnega stanja in po navodilu zdravnika ter s soglasjem staršev, vključenih približno 41 otrok 
različne starosti in z različnimi medicinskimi diagnozami. Letošnje šolsko leto bomo izvajali 
terapijo na konju tudi z mlajšimi otroki. 
Zaradi varnosti bo poleg fizioterapevtk otroke spremljal na hipoterapijo še en strokovni delavec, 
ki bo poskrbel za varstvo otrok, če bo to potrebno. 
 
Pogostnost izvedbe bo odvisna od vremenskih razmer. 
Poleg hipoterapije bo hipoterapevtski tim sodeloval pri izvedbi aktivnosti s pomočjo konja ter 
športnih dni na konju in s konjem.  
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: Brje 

Število udeležencev 41 učencev 

 
Dejavnost hipoterapije bo odvisna od obsega doniranih sredstev,  ki so namenjena hipoterapiji 
ali drugim oblikam terapije/aktivnosti s konjem. 
 
SKUPINSKA TERAPEVTSKA VADBA IN SMUČARSKA GIMNASTIKA 

 
V skupinsko terapevtsko vadbo bo letos vključenih 43 otrok v 5 skupinah. Vadba bo potekala 
enkrat tedensko za vsako skupino. V vadbo bo vključenih šest terapevtov (5 fizioterapevti, 2 
delovni terapevtki). Cilji terapije v skupini bodo usmerjeni k spodbujanju otrokove oz. 
mladostnikove gibalne ustvarjalnosti.  

 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: šolska telovadnica, telovadnica ft in širše okolje 

Število udeležencev: 43 učencev + 7 terapevtov 
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Poleg izvajanja skupinske terapevtske vadbe tedensko po pripravljenem urniku so v programu 
dejavnosti še dnevi gibalnih aktivnosti na snegu v zimskem času (krpljanje, sankanje, hoja po 
snegu…), odvisno od snežnih razmer, in kolesarski dnevi  v bližnjo okolico, enkrat mesečno pa v 
daljno okolico. 
 

Načrt kolesarskih dni v šolskem letu 2019/2020: 

TERMIN KOLESARSKA POT 

september Koper-Izola 

oktober Kozina- dolina Glinščice 

november Lucija -Sečovlje 

februar Nova Gorica-Šempeter 

marec Solkan -Plave 

april okolica Postojna 

maj Zbiljsko jezero 

junij Cerkniško jezero 

 
Program Skupinske terapevtske vadbe bomo razširili z novim programom: STIMULACIJA 

SENZORIČNIH DRAŽLJAJEV. Balinanje je aktivnost, v kateri vključujemo vse štiri nivoje senzorne 

integracije in daje možnost  izvajanja fizioterapevtskih postopkov, ki nam omogočajo razvoj 

senzorike pri otrocih s posebnimi potrebami. Zato bomo v šolskem letu 2019/2020 izvedli tri 

dneve funkcionalne dejavnosti  balinanja - STIMULACIJA SENZORIČNIH DRAŽLJAJEV. 

Funkcionalni dnevi dejavnosti balinanja - STIMULACIJA SENZORIČNIH DRAŽLJAJEV bodo potekali 

na balinišču v Športnem parku Pale v Ajdovščini. Organizirali jih bomo v mesecu novembru, marcu 

in aprilu. 

DELOVNA TERAPIJA 

 
Naloge s področja delovne terapije opravlja 4,5 diplomiranih delovnih terapevtk: 
 

Ime in priimek 
Izobrazba Dodatna dela in naloge Razred, oddelek: 

Lucija Batič, 
dipl. delovni 
terapevt s 
specialnimi znanji, 
RNO terapevt 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja skupine Halliwick 

- vodja igralno terapevtskih uric  

- čl. tima mladih planincev  

- terapevt senzorne integracije 

- terapevt terapije s psom                                                                                                                                                                              

RO 
2./4. razred 
AO:PP 1B/2A 
PP 4D/5B 
PP5D 
PP6A 
PP6B 

Matejka Moderc, 
dipl. delovni 
terapevt s 
specialnimi znanji, 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja skupine Halliwick 

- čl. tima MATP 

- terapevt senzorne integracije 

RO 
1./3. razred 
PP 1A 
PP 4A  
PP 4C/5A 
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RNO terapevt, 
Bobath terapevt za 
odrasle 

PP5C 
PP6A 

Aleksandra Poniž 
Rupnik,  
dipl. delovni 
terapevt s 
specialnimi znanji 

- čl. strok. operativnega tima 
- vodja skupine Halliwick 
- terapevt senzorne integracije 

6./7./8.razred 
AO; PP 2B 
AO; PP 2D/3A 
PP 4B 
PP 5D 
PP 6B 
PP 6C 

Bernarda Slokar, 
dipl. delovni 
terapevt s 
specialnimi znanji, 
RNO terapevt 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja skupine Halliwick 

- terapevt senzorne integracije 

1./3. razred 
2./4. razred 
PP 2C 
PP 3C 
PP 5C 

Polona Zabukovec, 
dipl. delovni 
terapevt, 
Bobath terapevt za 
odrasle 
 

- čl. strok. operativnega tima 
- vodja skupine Halliwick 
 

6./7./8. razred 
PP3B 
PP4A 
PP5D 

 
Delovno terapevtsko delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času.  
Gibljiv delovni čas:  dopoldan: od 6.45 - 8.00 do 14.45 - 16.00 ure, popoldan od 11. – 19. ure. 
 
Program dela delovne terapije 
 
V individualno delovno terapevtsko obravnavo bo vključenih 103 otrok iz Centra.  
 
Program obsega: 

- oceno otrokovih sposobnosti na senzomotoričnem, perceptivno - kognitivnem in socialno - 
emocionalnem področju, 

- načrtovanje programa in postavitev ciljev, 

- razvijanje funkcionalnih sposobnosti (za opravljanje dnevnih aktivnosti, pri šolskem delu in 
igri), 

- individualni pristop in izvajanje terapije po principu RNO z izbiro ustrezne aktivnosti, 
integracija gibalnih vzorcev v zahtevnejše aktivnosti – dnevne aktivnosti, šolsko delo, igra, 
športno rekreativne dejavnosti,  

- izvajanje terapije senzorne integracije, taktilne integracije in snoezelen aktivnosti, 

- učenje plavanja po konceptu Halliwick  -  delo v bazenu s skupinami plavalcev ter individualne 
obravnave v bazenu  -  vsaka 2 uri tedensko, 

- priprava in vodenje igralno terapevtskih uric, 

- sodelovanje v skupinsko terapevtski vadbi (smučarska gimnastika in kolesarjenje) 

- izvajanje terapije s psom, 

- vključevanje v izvajanje vzgojno–izobraževalnih programov in aktivnosti (šola v naravi, dnevi 
dejavnosti), 

- vključevanje v interesne dejavnosti,  
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- sodelovanje pri testiranju in naročanju individualno prilagojenih medicinsko tehničnih in 
drugih ortopedskih pripomočkov in pri prevzemu le-teh, 

- učenje uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov za gibanje in komunikacijo, 

- svetovanje staršem pri naročanju pripomočkov, ki jih otrok potrebuje doma, 

- sodelovanje s strokovnimi in ostalimi delavci Centra (strokovni operativni timi), z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, sorodnimi institucijami, društvi, v strokovnih timih, pedagoškem 
zboru, 

- edukacija strokovnih delavcev, negovalnega osebja in staršev, 

- mentorstvo študentom na praksi in pripravnikom. 
 

V oktobru 2019 v CIRIUS-u Vipava načrtujemo organizacijo sestanka Zbornice delovnih 

terapevtov Slovenije – pediatrične sekcije in Aktiva terapevtov senzorne integracije. 

Koordinatorka sestanka je Matejka Moderc, udeleženke pa Aleksandra Poniž Rupnik, Bernarda 

Slokar, Lucija Batič in Polona Zabukovec. 

 
PROGRAM SENZORNE INTEGRACIJE (SI): 
 
Senzorna integracija (SI) je nevrološki proces, ki nam pomaga, da telo ustrezno uporabimo v  
interakciji z okoljem. Telo organizira senzorne informacije in dražljaje (dotik, teža predmeta…) 
katere oseba prejme iz telesa in iz okolja skozi različne senzorne sisteme: taktilni (tip, dotik), 
vizualni (vid), avditivni (sluh), olfaktorni (vonj), proprioceptivni (moč, pritisk, temperatura, 
vibracije),  vestibularni (položaj v prostoru in sprememba le tega).  
V okviru delovne terapije izvajamo terapijo senzorne integracije, ki omogoča, da z gibanjem in 
izkušnjami na senzornem področju vplivamo na senzorne procese, ki jih integriramo, da otroci 
bolje funkcionirajo. Otrok preko igre pridobiva senzorne izkušnje ter izboljšuje socialno- čustvene 
in organizacijske spretnosti. 
 
V terapijo senzorne integracije in terapijo z elementi senzorne integracije bo v tem šolskem letu 
(po oceni njihovega stanja) vključenih 18 otrok z avtističnimi motnjami ter otroci z motnjami 
zaznav, z različnimi diagnozami. Obravnavo izvaja delovni terapevt s specialnimi znanji senzorne 
integracije v ustrezno  opremljenem prostoru za senzorno integracijo. 
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: prostor senzorne integracije 

Število udeležencev: 18 učencev 

Izvaja: Lucija Batič, Aleksandra Poniž Rupnik, Matejka Moderc in 
Bernarda Slokar 

 
PROGRAM TERAPIJE S POMOČJO PSA: 
 
Izvajalka: Bernarda Slokar, dipl. delovni terapevt s specialnimi znanji, RNO terapevt, terapevt 
terapije s pomočjo psa 
 
Terapija s pomočjo psa je terapevtski program, kjer s pomočjo psa, ki ustreza določenim 
kriterijem, dosežemo zastavljen terapevtski cilj. Pri tem se upošteva otrokove želje, navade, 
zmožnosti in sposobnosti. 
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V tem šolskem letu bo prihajal terapevtski pes vsako drugo sredo.  Individualna terapija s 
pomočjo psa bo potekala za 6 otrok iz 1./3. razreda.  
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: prostori  terapij 

Število udeležencev: 6 učencev 

 

LOGOPEDIJA 

 
Naloge s področja logopedije opravljajo 3 profesorice defektologije za osebe z motnjami sluha in 
govora: 
 

Ime in priimek 
Izobrazba Dodatna dela in naloge Razred, oddelek: 

Ana Bajc,  
prof. defektologije za osebe 
z motnjami sluha in govora 
 

- vodja terapevtske službe 

- čl. posvetovalnega sveta Centra 

- čl. strok. operativnega tima  

- čl. skupine za promocijo  

- vodja ure komunikacije – PINK 

- vodja treninga komunikacijskih 
veščin 

6./7. razred 
PP 2C 
AO; PP 2D/3A 
PP 3C 
PP 4A 
PP 4C/5A 
PP 5C 
PP 5D 
PP 6A 
PP 6A 
RO vrtca 

Katja Bucik, 
prof. defektologije za osebe 
z motnjami sluha in govora, 
spec. pomoči z umetnostjo, 
inštruktor plesa na invalid. 
vozičkih 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. razvojnega tima 

- čl. projektne skupine  

- čl. skupine za promocijo  

- vodja ure komunikacije – PINK 

- vodja igralno terapevtskih uric  

- vodja plesno-gibalne terapije 

- vodja treninga komunikacijskih 
veščin  

2./4. razred 
6./7./8. rared 
AO; PP 2B 
AO; PP 2D/3A 
PP 4A 
PP 4C/5A 
PP 5C 
PP 5D 
PP 6A 
PP 6C 

Silvestra Janežič, 
prof. defektologije za osebe 
z motnjami sluha in govora, 
RNO terapevt 

- čl. strok. operativnega tima  

- vodja ure komunikacije – PINK 
 

1./3. razred 
6. razred 
PP 1A 
AO; PP 1B/2A   
AO; PP 2B 
PP 2C 
PP 3C 
PP 5B 
PP 6A 
RO vrtca 
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Logopedinje delajo v dveh izmenah, v dopoldanskem in popoldanskem času. 
Gibljiv delovni čas: dopoldan: od 6.45 - 8.00 do 14.45 - 16.00 ure 

popoldan: od 11.00 - 12.15 do 19.00 - 20.15 ure.  
 
Program dela logopedske službe 
 
V logopedsko obravnavo je vključenih 92 otrok in mladostnikov: 9 otrok iz razvojnega oddelka 
vrtca, 20 učencev iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, 63 učencev iz 
posebnega programa VIZ.  
Program obsega: 

- seznanitev z otrokovo dokumentacijo, 

- priprava na delo, 

- detekcija govorno-jezikovnih motenj, 

- diagnostika motenj govorno-jezikovne komunikacije, 

- priprava individualiziranih programov, 

- individualna logopedska obravnava otrok, 

- izvajanje ure komunikacije za otroke in mladostnike, ki uporabljajo sisteme PINK, 

- izvajanje delavnic plesno-gibalne terapije in igralno terapevtskih uric, 

- izvajanje treninga komunikacijskih veščin, 

- timska obravnava otrok, 

- vključevanje v izvajanje vzgojno–izobraževalnih programov in aktivnosti (dnevi dejavnosti), 

- spoznavanje in uvajanje novih metod, tehnik in sredstev dela, 

- občasno spremljanje otrok na specialistične ORL preglede,  

- občasno spremljanje otrok na URI Soča za predpis komunikacijskega pripomočka, 

- evalvacija dela, 

- sodelovanje na strokovnih operativnih timih, konferencah, delovnih skupinah 

- svetovanje in edukacija staršev in strokovnih delavcev na področju govorno-jezikovne 
komunikacije, 

- sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci, sorodnimi institucijami, strokovnimi društvi,  

- sodelovanje na sestankih Sekcije za nadomestno komunikacijo, Delovne skupine logopedov 
SP regije 

 
URA KOMUNIKACIJE 
 

Skupinska logopedska obravnava - ura komunikacije je organizirana za otroke in mladostnike, ki 
uporabljajo komunikator za podporno in nadomestno komunikacijo (PINK). 
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: Logopedija 

Število udeležencev: 12 učencev 

Izvaja: Logopedinje 

 
18. srečanje uporabnikov PINK bo 9. 10. 2019 v ZUDV Dornava. 
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TRENING KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN 
 
Skupinska logopedska obravnava – trening komunikacijskih veščin poteka v dveh skupinah in je 
namenjena otrokom in mladostnikom za izpopolnjevanje lastne in medosebne komunikacije in 
razvijanju komunikacijskih sposobnosti za uspešnejše vključevanja v različna socialna okolja. 
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: Logopedija 

Število udeležencev: 15 učencev 

Izvaja: Logopedinji 

 
IGRALNO TERAPEVTSKE URICE 
 
Igralno terapevtske urice bodo potekale v času vzgojnih dejavnosti enkrat tedensko v telovadnici 
terapij. Vključenih bo 36 otrok in sicer, 2.,3.,5.razred, PP 1A, PP1B, PP1C, PP2A (AO), PP 2b (AO), 
PP2e, PP2C, PP2D, PP3B, PP3C. 
Delo bo potekalo v petih ločenih skupinah. Vsakemu otroku bo v pomoč strokovni delavec 
(terapevti in učitelj). 
 
V igralne urice vključujemo vse vrste iger: gibalne igre, socialne igre, rajalne igre, jezikovne in 
govorne igre, likovno izražanje, glasbeno doživljanje in izražanje, domišljijske igre… 
 
Vključevanje v skupino, ki je po sestavi drugačna od tiste v razredu omogoča ustvarjanje stika z 
drugimi otroki – krog soigralcev, vrstnikov, s katerimi komunicira, se širi. Otroci na invalidskih 
vozičkih in pokretni pridejo v telesni stik, očesni kontakt je vzpostavljen, odpre se veliko kanalov 
komunikacije. Tako je igra priložnost, s katero otrok na prijeten in vedno nov način pridobiva 
različne spretnosti. 
Načrtujemo izdelavo priročnika zbranih aktivnosti, ki jih izvajamo v programu Igralno 
terapevtskih uric. 
Igralno terapevtske urice bodo vodile Katja Bucik s somentorico Matejko Moderc in Lucija Batič s 
somentoricama Bernardo Slokar in Aleksandro Poniž Rupnik . 
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: telovadnica fth, telovadnica Centra 

Število udeležencev: 36 učencev + 4 terapevti + učiteljice 

 
PLESNO-GIBALNA TERAPIJA 
 
Izvajalki: 
Katja Bucik, prof. defektologije za osebe z motnjami sluha in govora, spec. pomoči z umetnostjo, 
instruktor plesa na invalidskih vozičkih 
Klavdija Krušec, dipl. fizioterapevt s specialnimi znanji, RNO terapevt, inštruktor plesa na 
invalidskih vozičkih 
V plesno-gibalno terapijo, pomoč z umetnostjo je vključenih 33 otrok in mladostnikov. 
 
Plesno-gibalna terapija je oblika terapije, ki uporablja gibanje in ples v povezavi z glasom, glasbo 
in ostalimi umetnostnimi mediji, kot terapevtsko sredstvo. Omogoča razvijanje in spodbujanje 
emocionalne, kognitivne, gibalne, socialne in komunikacijske integracije posameznika. Izvajamo 
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jo individualno in v skupini, kjer je potrebno ustvariti pogoje in situacije, ki spodbujajo otroka k 
razvoju neverbalne in verbalne komunikacije ter gibalnega izražanja. 
V programu dela s pomočjo celostnega pristopa, vezanega na komunikacijske aktivnosti pri 
otroku in mladostniku spodbujamo razvoj celostne komunikacije. 
 
Plesna delavnica – 1. skupina 
 
V skupino bo vključenih 11 otrok na invalidskih vozičkih. Otroci bodo tekom dela plesne delavnice 
imeli svojega soplesalca, ki ga bo vodil v plesno gibanje (Klavdija Krušec, Lojze Adamič, Katja 
Bucik, Borut Furlan, Diana Batista). Vaje bodo potekale v avli ali telovadnici Centra po dve šolski 
uri na teden. 
Poleg osnovnih zastavljenih ciljev plesne delavnice (plesno gibalne ritmične in govorno gibalne 
igrice, modni plesi), poleg priprav na nastope in udeležbe na različnih revijah, velik poudarek na 
spoznavanju možnosti gibanja z invalidskim vozičkom v prostoru, v plesnem paru in v skupini (v 
odnosu do drugih plesalcev) kreativnem gibanju, plesni iniciativi in samostojnemu oblikovanju 
gibanja. 
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: avla, telovadnica Centra 

Število udeležencev: 11 + 5 mentorjev (soplesalci) 

 
Plesna delavnica – 2. in 3. skupina 
 
Vanjo bo vključenih 22 otrok (10 + 12) iz razredov prilagojenega programa in otroci iz posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja. V skupini bodo otroci, ki samostojno hodijo, ločeni po 
kronološki starosti in času sodelovanja v procesu plesno-gibalne terapije. Vsebine dela bodo 
prilagojene obema skupinama otrok. 
Program dela temelji na vključevanju elementov plesno gibalne terapije v različne plesne vsebine. 
Spoznavali bomo, kako se lahko na različne načine gibamo, plešemo po glasbi, ritmu, osvajali 
bomo nova plesna gibanja. Poudarek bo na zavedanju telesa, prostora, ritma in odnosa do 
posameznikov v skupini. Delo bo potekalo v skupini enkrat tedensko v telovadnici Centra.  
Sestavili bomo preprosto plesno koreografijo, plesno igrico, ki jo bomo predstavili na internih 
prireditvah v Centru ali zunaj njega. 
Sodelovali bomo s 1. skupino plesne delavnice in skušali določene plesne vsebine spoznati skupaj 
in jih povezati v skupno koreografijo.  
 

Čas izvedbe: celo šolsko leto 

Kraj: avla, telovadnica Centra 

Število udeležencev: 22 otrok in mladostnikov + 2 terapevtki, mentorici 

 
Načrtovane aktivnosti: 

- plesni nastopi na internih prireditvah v Centru in javnih prireditvah, 

- začetek nastajanja nove odrske predstavitve plesne skupine Vrtiljak (gibalni material, scenarij, 
režijska zasnova, izbor glasbe), 

- izvedba izobraževanja za mentorje plesne delavnice in soplesalce otrokom na invalidskem 
vozičku (izvajalci: Katja Bucik, Klavdija Krušec) 

- prijava v sodelovanje v dvoletnem mednarodnem projektu Erasmus K2 »Inclusion of mix-ability 

concept in Youth work in Europe« (delovni naslov) kot konzorcijski partner 
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INTERNI PRAVILNIK O DELOVANJU BAZENA V CIRIUS VIPAVA 

 
Terapevtski bazen bo obratoval celo šolsko leto, od septembra do junija, po razporedu. 
 
Bazen ne bo obratoval v primeru: 

- dalj časa trajajočih neugodnih vremenskih razmer (nizke temperature, močna burja…), ko je 
ovirano ogrevanje bazena na ustrezno temperaturo, 

- epidemij v Centru ali izven ali drugih bolezenskih stanj, 

- v času šolskih počitnic,  

- higienske neustreznosti bazenske vode, 

- vzdrževanja bazena. 
 

V primeru, da bazen ne obratuje, odpadejo rezervirani termini za uporabnike. Uporabnike o tem 

obveščata Borut Furlan ali Alenka Ušaj. 

 

URNIK BAZENA 
 

Koordinatorka dejavnosti v bazenu za notranje uporabnike je Klavdija Krušec. Koordinatorka 
urnika za zunanje uporabnike je Alenka Ušaj. 
 

 URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

D
O

P
O

L
D

A
N

 

7.00      

8.30 
PP 4D/5B 

PP 6C 
Elza 

 

PP 1A 
PP 1B/2A-AO 

PP 2B-AO 
PP 2D/3A-AO 

Lucija 

PP 6A 
PP 6B 

Dejan, Polona 

PP 4A 
PP 4B 

Diana, Nataša 

RO 
NIS 1./3.R 
Klavdija 

9.00 

10.30 
PP 4C/5A 

PP 5D 
Matejka, 
Manuela 

NIS 
2./4./6./7./8.R 

Aleksandra 

PP 3C 
PP 2C 

Bernarda 

PP 3B 
PP 5C 

Mojca, Alenka 
ŠŠD 

11.00 

12.30 

 
Po 13.30 uri je bazen namenjen zunanjim uporabnikom.  
Za delavce CIRIUS-a je bazen rezerviran ob četrtkih med 17.00 in 19.00 uro. 
 

IZOBRAŽEVANJA TERAPEVTOV 

Izobraževanja se bodo izvedla v skladu s finančnimi možnostmi ustanove. 
 

TEMA  TERMIN  UDELEŽENEC 

Srečanje mentorjev 
študentom  ZF v Ljubljani 

18. 9. 2019 Alenka Ušaj, Lucija Batič, 
Mojca Bolčina, Matejka 
Moderc  
 

Kongres ZFS v Laškem 27.9-28.9.2019 Elza Anžel 
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Projekt Munera: Prva pomoč 
otrokom in mladostnikom s 
posebnimi potrebami 

13.9. (4ure) / 14.9. (8ur) 
11.10. (4ure) / 12.10. (8ur) 
8.11. (4ure) / 9.11. (8ur) 
6.12. (4ure) / 7.12. (8ur) 

Manuela Urankar 
Aleksandra Poniž Rupnik 
Matejka Moderc 
Silvestra Janežič 
Mojca Bolčina 

Projekt Munera: Prva pomoč 
otrokom in mladostnikom s 
posebnimi potrebami 

20.9. (4ure) / 21.9. (8ur) 
18.10. (4ure) / 19.10. (8ur) 
15.11. (4ure) / 16.11. (8ur) 
13.12. (4ure) / 14.12. (8ur) 

Elza Anžel 
Ana Bajc 
Bernarda Slokar 
Katja Bucik 

Programiranje in uporaba 
komunikatorja Tobii dynavox 

6. in 20. 11. 2019 Ana Bajc 
Katja Bucik 
Silvestra Janežič 

Maitland koncept 2A stopnja 31. 10. do 4. 11. 2019 
In 11.2. do 15. 2. 2020 

Nataša Pregelj Škvarč 

Srečanje mentorjev AME v MB zima Bolčina Mojca, Klavdija Krušec, 
Diana Batista, Manuela 
Urankar, Dejan Škvarč, Elza 
Anžel, Alenka Ušaj 

Tečaj hipoterapije 2.del Jesen 2019 oz. na razpisan 

datum 

Manuela Urankar 

Fascialni fitness 24. 10. – 27. 10. 2018 Nataša Pregelj Škvarč 

Sestanek ZDTS - pediatrična 
sekcija in Aktiv terapevtov 
senzorne integracije 

10.10.2019 Matejka Moderc, Aleksandra 
Poniž Rupnik, Bernarda Slokar, 
Lucija Batič, Polona Zabukovec 

Vodena aktivnost Na razpisan datum  Matejka Moderc 

Normalno gibanje  28. - 30.11. 2019 Aleksandra Poniž Rupnik 

Delovna terapija s pomočjo 
psa, 2. del 

Jesen 2018 oz. na razpisan 
datum 

Lucija Batič, Bernarda Slokar 

GAS (Goal Attainment Scale) - 
lestvica doseganja ciljev 

Oktober 2019 oz. na razpisan 
datum 

Matejka Moderc, Aleksandra 
Poniž Rupnik, Bernarda Slokar, 
Lucija Batič, Polona Zabukovec 

Od aktivnosti do sodelovanja 
(delovno terapevtska 
obravnava nevrološkega 
bolnika), modul 1 

Pomlad 2020 oz. na razpisan 
datum 

Aleksandra Poniž Rupnik 

Prednovoletno srečanje 
Zbornice delovnih terapevtov 
Slovenije 

December 2019 Matejka Moderc, Aleksandra 
Poniž Rupnik, Bernarda 
Slokar, Lucija Batič, Polona 
Zabukovec 

Strokovna izobraževanja s 
področja delovne terapije 
različnih organizatorjev 

Glede na čas objavljene teme 
izobraževanja 

Matejka Moderc, Aleksandra 
Poniž Rupnik, Bernarda Slokar 
in Lucija Batič, Polona 
Zabukovec 

Sestanek pediatrične sekcije 
delovne terapije 

3-krat letno  Matejka Moderc 
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Sestanek Aktiva terapevtov 
senzorne integracije 

2-krat letno Matejka Moderc, Aleksandra 
Poniž Rupnik, Bernarda Slokar 
in Lucija Batič 

Seminar za trenerje košarke 
SOS 

November 2019 Matejka Moderc 

Strokovne delavnice in 
seminarji v organizaciji ZFS 
goriške regionalne enote 

4-krat letno  Bolčina Mojca, Klavdija Krušec, 
Diana Batista, Manuela 
Urankar, Dejan Škvarč, Elza 
Anžel, Alenka Ušaj, Nataša 
Pregelj Škvarč 

INN – integracija 

nevrodinamike v 

nevrorehabilitaciji ( v primeru, 

da tečaja ne bo –  

Tečaj v modulih z izpitom: 

Fascial Distorsion Model 

Pomlad 2020 oz. na razpisan 
datum 

Bolčina Mojca 
Elza Anžel 

Osnovni RNO Bobath tečaj za 

delo z otroci in odraslimi 

23. 9. – 18. 10. 2019 
18. 11. – 13. 12. 2019 

Dejan Škvarč 

Strokovna izobraževanja na 

področju govorno-jezikovne 

komunikacije, nadomestne 

komunikacije, zgodnje 

obravnave, avtizma, disleksije; 

Glede na čas objavljene teme 
izobraževanja 

Ana Bajc 
Katja Bucik 
Silvestra Janežič 

(P)ostani uspešen srednji vodja 9. 10. 2019 
14. 1. 2020 
27. 3. 2020 
19. ali 20. 5. 2020 
20. 8. 2020 

Ana Bajc 

Delo s starši Glede na čas objavljene teme 
izobraževanja 

za vse terapevte 

Evropski dan logopedije  marec 2019 Ana Bajc 
Katja Bucik 
Silvestra Janežič 

Halliwick koncept Na razpisan datum Nataša Pregelj Škvarč 

Nevromuskularni taping v 

pediatriji 

Na razpisan datum Klavdija Krušec, Diana Batista, 
Nataša Pregelj Škvarč 

Anatomy trains  Na razpisan datum Klavdija KrušecDiana Batista 

Strokovna ekskurzija (Moor 

Ortotika in protetika – Šmartno 

pri Ljubljani, Razvojni oddelek 

vrtca Kranj, Vita center - Naklo  

Po dogovoru terapevti 
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ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA 

V zdravstveno negovalno delo so vključene tri diplomirane medicinske sestre in osem srednjih 
medicinskih sester. Delo na zdravstveno negovalnem oddelku poteka v treh izmenah, vse dni vse 
tednu, ko je CIRIUS Vipava odprt. 
Monika Kariž, dipl. medicinska sestra, vodi in organizira delo zdravstveno negovalnega oddelka. 
 

IME IN PRIIMEK 

 

DODATNA DELA IN NALOGE ODDELEK: 

Monika Kariž 
 

- vodja zdravstvene nege 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strokovne skupine Centra 

- čl. posvet. sveta Centra 
 

Zdravstvena nega 

Mirosanda Vovk 
 

- čl. strok. operativnega tima 

- čl. strokovne skupine Centra 

- čl. zdravstvenega tima v ambulanti 
 

Zdravstvena nega 

Bojana Brotož - čl. strok. operativnega tima 

- čl. strokovne skupine Centra 
 

Zdravstvena nega 

Gabrijela Marc 
 

- čl. strok. operativnega tima Zdravstvena nega 

Helena Petrovič 
 

- čl. strok. operativnega tima Zdravstvena nega 

Mateja Pilih 
 

- čl. strok. operativnega tima 
 

Zdravstvena nega 

Mojca Črnigoj 
 

- čl. strok. operativnega tima Zdravstvena nega 

Silvana Pavzin 
 

- čl. strok. operativnega tima Zdravstvena nega 

Vida Krašna 
 

- čl. strok. operativnega tima Zdravstvena nega 

Erika Novinec - čl. strok. operativnega tima Zdravstvena nega 
 

Katerina Rondič 
 

- čl. strok. operativnega tima Zdravstvena nega 

 
Medicinske sestre izvajajo zdravstveno nego samostojno po kompetencah medicinskih sester in 
nadaljujejo otrokovo oz. mladostnikovo zdravljenje po navodilu zdravnice ter sodelujejo pri 
rehabilitaciji otrok in mladostnikov. Pomagajo jim pri temeljnih življenjskih aktivnostih: dihanju, 
prehranjevanju in pitju, izločanju, ohranjanju normalne telesne temperature, vzdrževanju 
telesne čistoče in urejenosti ter skrbi za zdravo kožo, izogibanju nevarnosti v okolju, zaščita drugih 
pred tem, da bi jih otrok poškodoval ali da bi se nalezli njegove bolezni, spodbujajo in usmerjajo 
k skrbi zase, po navodilih zdravnice dajejo medikamentozno terapijo. 
 
Vsebina dnevnih opravil medicinske sestre pri otroku oz. za otroka: 
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- predaja poročil o otrokovem stanju (raport) in načrt spremenjenih zdravstveno negovalnih 
storitev, 

- ugotavljanje potreb po zdravstveni negi in načrtovanje storitev, 

- izvajanje aktivnosti zdravstvene nege pri otrocih in mladostnikih vrazličnih stanjih zdravja in 
bolezni in glede na njihovo prisotnost v Centru ( ali so ključeni v dnevni oz. celodnevni šolski 
program), 

- dokumentiranje storitev v negovalne liste in sproten vpis posebnosti v elektronski raport, 

- predaja službe zdravstvene nege- poročilo o otroku/mladostniku se izvaja trikrat dnevno, 

- sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci Centra kot interdisciplinarno povezovanje za 
zagotavljanje kakovostne obravnave otroka / mladostnika, 

- sodelovanje z zdravnico, specialistko šolske medicine pri izvajanju obveznega cepljenja pri 
novincih in rednega cepljenja po programu za vse ostale otroke, celotnega preventivnega 
pregleda otrok z antiepileptično terapijo, sistematičnih pregledov učencev, kurativnih 
pregledov učencev, 

- sodelovanje s starši otrok in mladostnikov. 
 

PROGRAMI ZDRAVSTVENO NEGOVALNE OBRAVNAVE  

 
ZDRAVSTVENA NEGA je neposredno delo ob otroku ali mladostniku s posebnimi potrebami. 
Proces zdravstvene nege se izvaja kot ugotavljanje otrokovih potreb po zdravstveni negi glede na 
temeljne življenjske aktivnosti. Nato se načrtovanje delo, izvaja in vrednoti z dokumentiranjem 
zdravstvene nege.  
 
Program zdravstvene obravnave vsebuje naslednja področja:  

- program higienske urejenosti otroka in mladostnika, 

- preprečevanje in zdravljenje uroinfektov, 

- preprečevanje zapletov upočasnjene peristaltike, 

- preprečevanje in zdravljenje preležanin, 

- preprečevanje poškodb pri otrocih in mladostnikih z določenimi obolenji. 
 
Zdravstveno vzgojno delo z otroci oz. mladostniki in njihovimi starši, promocija zdravja izvaja 
diplomirana sestra individualno ali osebno ali po telefonu. 
 
Člani tima zdravstvene nege sodelujejo v zdravniško diagnostično – terapevtskem procesu: po 
zdravnikovem naročilu medicinska sestra izvaja medicinsko tehnične posege in druge aktivnosti 
zdravstvene nege. 
 
Na oddelku zdravstvene nege poteka praktično usposabljanje dijakov in izbirno klinično 
usposabljanje študentov. 
 
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 

- oblike izobraževanja v organizaciji Društva medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege 
Nova Gorica in DMSZT Slovenije,  

- izobraževanja za ohranjanje strkovnih licenc, 

- interna izobraževanja, 
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- strokovna ekskurzija,  

- druga strokovna izobraževanja glede na možnosti ustanove. 
 

ZUNANJI SODELAVCI  

 
V celostno timsko obravnavo učencev in mladostnikov s posebnimi potrebami se vključujejo 
tudi zunanji sodelavci, specialisti s posameznih področij: 
 
Dr. Katja Šoštarič, spec. pediater 

- opravlja kurativne preglede, 

- izvaja program obveznega cepljenja, 

- pripravlja poročila za odpuščene, prešolane otroke ter predpisuje napotnice za 
specialistične preglede izven centra: okulist, nevrolog, dermatolog, ORL, kirurg, ortoped, rtg 
slikanje in druge. 

 
Dr. Jurij Karapandža, spec. fizater 

- opravlja fiziatrične preglede pri otrocih in mladostnikih, 

- predpisuje medicinsko – tehnične pripomočke (vozički, opornice, stezniki, ortopedska 
obutev), na sekundarnem nivoju, 

- ambulanta vsak 3. četrtek v mesecu od 8. do 13. ure. 
 
Dr. Ivana Abramič, zobozdravnik 

- opravlja preventivne in kurativne preglede pri otrocih in mladostnikih,  

- vsako drugo sredo od 8. do 11. ure. 
 
Drugi strokovni sodelavci prihajajo iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike 
Slovenije-Soča. 
 
Protetično in ortotično službo zagotavljajo:  
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije-Soča, po potrebi (ortopedski 
čevlji, aparati, stezniki, peronealne opornice), 
- Handmade Slana Anton S.P. (ortopedski čevlji). 
 
Glede na potrebe otrok se povezujemo in posvetujemo tudi z drugimi strokovnjaki iz: 
Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije-Soča, Ortopedske klinike 
Ljubljana, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Splošne bolnišnice Šempeter, UKC Ljubljana.   
 

ŠOLSKA PREHRANA 

 

S šolskim letom 2019/2020 je v ustanovi zaposlena organizatorka šolske prehrane, ki bo skrbela 
za ustreznost šolske prehrane in opravljala različne naloge, povezane z uveljavljanjem zdrave 
prehrane.  
 
Ustanova se bo v tem šolskem letu vključila v Šolsko shemo sadja in zelenjave, ki se bo začela 
izvajati v šolskem letu 2020/2021.  
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15. 11. 2019 bomo izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. 
 
Center bo za razvijanje zdravega prehranjevanja in kulture prehranjevanja izvajal:  

 terapevtsko hranjenje,  

 izobraževanje strokovnih delavcev o dietni prehrani,  

 priprava dietnih jedilnikov,  

 izvedba zdravega zajtrka,  

 učenje v okviru taborov in šoli v naravi ter v okviru dnevov dejavnosti. 
 
Dejavnosti, povezane z ozaveščanjem in promocijo zdrave prehrane bo Center izvajal tudi v 
okviru projekta Zdrava šola. 

SODELOVANJE S STARŠI 

Za starše bodo v šolskem letu 2019/2020 organizirane naslednje oblike sodelovanja: 

 pogovorne ure, 

 zbor staršev: oktober 2019, 

 strokovno predavanje, zbor staršev in roditeljski sestanki v aprilu 2020, 

 sodelovanje pri pripravi in oblikovanju individualiziranega programa, 

 skupni sestanek za starše otrok iz razvojnega oddelka (po potrebi), 

 odprte učne ure in terapevtske obravnave (glede na interes staršev), 

 pogovorne ure s terapevti bodo vsako prvo sredo v mesecu od 14.15 do 15.00, 

 informacije strokovnih delavcev po telefonu, elektronski pošti, 

 pogovori z zdravniki specialisti (po dogovoru), 

 razgovori z drugimi zunanjimi sodelavci po predhodnem dogovoru, 

 »Naš dnevnik« kot oblika dnevnega ali tedenskega pisnega sporočanja staršem, 

 Dan za starše v okviru Festivala Pustimo odtis, 

 Šola za starše, 

 Skupina za samopomoč. 

 

O vseh oblikah sodelovanja bomo starše sproti elektronsko, pisno ali telefonsko obveščali. 
 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ 

Je neformalna oblika sodelovanja med starši in strokovnimi delavci. V medsebojnem pogovoru 

starši izmenjujejo izkušnje in nudijo drug drugemu oporo. Skupina pomaga staršem, da laže 

sprejmejo dano situacijo, se naučijo izražati svoje občutke, kar pomaga pri uvidu v otrokove 

težave in postavitvi realnih pričakovanj glede njegovega razvoja. 

Skupina za samopomoč se bo sestajala 1-krat mesečno. Vodila jo bo socialna delavka Lilijana 

Tomažič. 
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ŠOLA ZA STARŠE 

 
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z izvedbo Šole za starše za starše otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami v širši regiji (OŠPP in večinske šole). V programu Šole za 

starše predvidevamo 5 izobraževalnih srečanj. Predavanja bodo potekala enkrat tedensko v 

popoldanskem času, predvidoma v februarju 2020. Program bomo izvajali v sodelovanju z 

medgeneracijskim skupnostnim centrom Hiša sadeži družbe Vipava ter Lavričevo knjižnico 

Ajdovščina. Šolo za starše koordinira psihologinja Tina Kodelja.  

 
Teme predavanj:  

 NASLOV PREDAVANJA PREDAVATELJ 

1. VARNA NOŠNJA ŠOLSKE TORBE Aleksandra P.Rupnik, Matejka Moderc 

2. JAZ ČUTIM DRUGAČE Aleksandra P.Rupnik, Matejka Moderc 

3. SVETLOBNA IN BARVNA TERAPIJA Alenka Ušaj 

4. KAKO POMAGAM PRI USPEHU 
OTROKA 

Nataša Škrinjar 

5. USKLAJEVANJE RESNIČNEGA IN 
SPLETNEGA ŽIVLJENJA 

Ana Sedmak 

VKLJUČEVANJE V OKOLJE 

 
Vključevanje v okolje vsebuje sodelovanje naših učencev in uporabnikov ter  strokovnih delavcev 
na različnih družbeno-socialnih nivojih: 
 

 obiski  učencev OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, OŠ Draga Bajca iz Vipave, OŠ Branik, 

 skupni ogledi kinopredstav in gledaliških predstav, 

 sodelovanje v okviru likovnega in fotografskega ustvarjanja (Extempore, plakat miru, 

druge likovne kolonije, tekmovanja…), 

 sodelovanje z Glasbeno šolo Ajdovščina, 

 tradicionalno srečanje z učenci OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (dvakrat letno), 

 srečanje z otroki Otroškega vrtca Vipava in Ajdovščina (družabne in rajalne igre), 

sodelovanje z Waldorsfskim vrtcem Ustje, 

 sodelovanje s Škofijsko gimnazijo Vipava,  

 sodelovanje s Srednjo šolo Vena Pilona iz Ajdovščina, 

 sodelovanje s slovensko filantropijo - Hiša sadeži družbe,  

 sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine občine Ajdovščina,  

 sodelovanje z društvom Prijateljstva bolnikov in invalidov, 

 sodelovanje s Sožitjem iz Ajdovščine in Zvezo Sožitje, 

 sodelovanje z Društvom krvodajalcev iz Sovodenj (Italija), 

 sodelovanje s Centrom Mir Rudine iz Splita, Hrvaška, 

 sodelovanje s Centrom Fortica iz Kraljevice, Hrvaška, 

 sodelovanje z vrtcem Deskle, Šempeter, Sežana, 

 sodelovanje z Društvom za kulturo inkluzije, 
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 sodelovanje z OŠ Krško, 

 sodelovanje z OŠPP Kozara Nova Gorica, 

 sodelovanje s Specialno olimpiado Slovenije, 

 sodelovanje z Združenjem Bodi zdrav, 

 sodelovanje s Centrom za socialno delo Ajdovščina in drugimi CSD po Sloveniji, 

 sodelovanje z Lavričevo knjižnico Ajdovščina (ure pravljic, potujoča knjižnica), 

 sodelovanje z Zdravstvenim domom Ajdovščina in Vipava (preventiva), 

 povezovanje s krajevno skupnostjo in občinami Vipava in Ajdovščina, 

 sodelovanje s planinci – PD Vipava, Ajdovščina, 

 sodelovanje z gasilci – GD Vipava, 

 povezovanje z upokojenimi delavci centra, Društvom upokojencev Vipava ter Društvom 

upokojencev Ajdovščina, 

 povezovanje z VDC Ajdovščina-Vipava,  

 z nekdanjimi učenci ter njihovimi starši oz. skrbniki, 

 sodelovanje z invalidskim podjetjem Posočje, 

 sodelovanje z Obrtno zbornico Ajdovščina – Vipava, 

 sodelovanje z delovnimi organizacijami ali posamezniki, društvi, 

 sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi institucijami: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Zdravstvena fakulteta, Fakulteta 

za socialno delo in drugimi. 

Terapevti in zdravstveni delavci so aktivni člani različnih strokovnih druženj: 

 predsedstvo društva fizioterapevtov Goriške regije, 

 članstvo v Komisiji za izobraževanje pri društvu DFS-SZ, 

 člani delovne skupine za področje fizioterapije pri pripravi »Zakona o dolgotrajni oskrbi«, 

 član komisije strokovnih nadzorov za področje fizioterapije pri Ministrstvu za zdravstvo, 

 član Plavalnega društva Halliwick Slovenija, 

 članstva Zbornice delovnih terapevtov, 

 članica odbora Pediatrične sekcije v ZDTS, 

 Društvo logopedov Slovenije – DlogS (Delovna skupina logopedov SP regije, Sekcija za 

nadomestno komunikacijo, Izvršni odbor, Odbor za mednarodno sodelovanje).  

 CPLOL – Komisija za izobraževanje, 

 Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov – SRPS, Logo sekcija. 

STROKOVNO SODELOVANJE Z ZRSŠ 

Z ZRSŠ poteka sodelovanje v obliki študijskih skupin in v okviru posameznih projektnih oblik 
sodelovanja. 
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IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV 

O specifičnih in individualnih izobraževanjih posameznih strokovnih delavcev odloča ravnateljica 
Centra v sodelovanju z vodji posameznih oddelkov. Ravnateljica upošteva tudi mnenje 
Posvetovalnega sveta. 
 

IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE 

 

TEMA IZVAJALEC ČASOVNI 
RAZPORED 

Prva pomoč zdravnik September – 
december 2019 

Pedopsihiatrične težave Zdravnik pedopsihiater Termin bo znan 
naknadno 

Funkcionalno učenje Meta Petrič Puklavec November 2019 

Team teach Meta Petrič Puklavec, 
Dušan Kuhar 

November 2019 

Animacija Sten Viler Oktober, 
november 2019 

Strokovna ekskurzija Osnovna in srednja šola Milan 
Petrović v Novem Sadu 

Oktober 2019 

Izobraževanja za IKT Lojze Adamič, Bojan 
Stegovec 

celo šolsko leto 

Diseminacija Erazmus + projektov  Tanja Princes Celo šolsko leto 

Supervizija Andreja Semenič Celo šolsko leto 

Izobraževanje za novo zaposlene 
sodelavce 

Lilijana Tomažič September 2019 

Delavnice o komunikaciji s starši Razvojni tim Mreže šol Celo šolsko leto 

Izobraževanje iz nenasilne komunikacije Izvajalec bo znan naknadno 
 

Termin bo znan 
naknadno 

 
Za novo zaposlene sodelavce bomo poskrbeli preko sistema »tutorjev«, katerih naloga je 
podpora novo zaposlenemu za lažje vključevanje v novo delovno okolje.   

DRUGA IZOBRAŽEVANJA 

 Študijske skupine. 

 Sestanki aktivov enkrat mesečno – kolegialno podpiranje, izmenjevanje izkušenj, znanj, 
sledenje novostim. 

 Redno periodično izobraževanje iz varnosti pri delu in požarne varnosti. 
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UPRAVNO TEHNIČNE SLUŽBE 

Administrativno-tehnična dela opravljajo: 
 

Računovodja: Nives Zelinšček 

Knjigovodja/ekonom: Kristina Pečenko, Polona Vovk  

Tajnik VIZ VI: Lilijana Volk, Polona Vovk 

Čistilke: Jolanda Turk 
Marija Furlan  
Tanja Žorž  
Barbara Mikuž 
Mira Bizjak 
Valentina Premrl 
Ines Umek  
Marina Semenič 

Perice – likarice: Martina Jejčič  
Nadja Hočevar 
Mira Bizjak  

Šivilja: Vida Mislej 

Hišnik: Primož Kodelja, Aleš Turk 

Vzdrževalec bazenske tehnike: Borut Furlan 

Kuharice: Dolores Bandelj (vodja) 
Majda Štor 
Milojka Skupek 

Kuhinjske pomočnice: Amalija Renar 
Behija Softič 
Gordana Tutuš  

Zdravstveni administrator: Tatjana Pregeljc  
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SKRB ZA DELAVCE 

  

Ustanova bo v okviru svojih zmožnosti skrbela za dobre, predvsem varne pogoje dela, za boljše 
počutje in zdravstveno-socialno preventivo vseh zaposlenih. V ta namen bodo poleg preventivnih 
zdravstvenih pregledov organizirane naslednje aktivnosti oz. dejavnosti: 

- koriščenje bazena za delavce Centra in ožje družinske člane (ob četrtkih), 

- terapevtska vadba za zaposlene 

- športna tekmovanja preko Sous-a, Sviza-a, 

- interna izobraževanja s področja zdravja. 

ŠOLSKI SKLAD 

V CIRIUS Vipava deluje Šolski sklad. Ta za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa učencev in 
kvalitetnega preživljanja prostega časa v ustanovi namenja del sredstev za nabavo didaktičnega 
materiala, za pripomočke učencev, druge izboljšave ter za delno kritje stroškov razširjenega 
programa šole. 
 

SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

Uresničevanje delovnega načrta bo razvidno iz evidence realiziranih pedagoških ur, interesnih in 
drugih dejavnosti, iz dnevne evidence v dnevnikih vzgojno-izobraževalnega dela, zapisnikov 
strokovnih zborov, konferenc in drugih strokovnih organov ter poročil mentorjev, vodij enot, 
svetovalnih delavcev in ravnateljice ob zaključku šolskega leta. 
Realizacija storitev v zdravstveni enoti je razvidna v poslovnem poročilu po zaključku 
koledarskega leta. 
Letni delovni načrt bo v celoti izveden v primeru zadostnih kadrovskih in finančnih virov. 

 
Letni delovni načrt CIRIUS VIPAVA za šolsko leto 2019/2020 so pripravile ravnateljica Kristina 
Bratina in pomočnici ravnateljice Martina Žnidaršič ter Urška Doblehar, vodja terapevtske 
dejavnosti Ana Bajc, vodja zdravstvene dejavnosti Monika Kariž, v sodelovanju z vodji ter nosilci 
posameznih programov. Oblikovanje in spiralna vezava poslovna sekretarka Lilijana Volk. 
 
Letni delovni načrt Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava za šolsko leto 
2019/2020 je bil obravnavan in sprejet na seji Sveta zavoda dne, 30. 9. 2019. 
 

PREDSEDNICA SVETA CIRIUS VIPAVA: 
Alenka Premrl Lemut 
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PRILOGE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

Priloga 1: Člani sveta staršev  

Skupina/razred Ime in priimek 

1./3. razred Martin Lipovž, nad. Andreja Samec 

2./4. razred Mateja Ceket Odar 

6./7./8. Dejan Colja 

PP 1A  Anja Kosovel Kovšca 

PP 1B/2A   Erika Žgavec 

PP 2B  Barbara Bolčina 

PP 2C  Mojca Kete Curk 

PP 2D/3A Borut Pertot 

PP 3B  Miroljub Teinović 

PP 3C  Ljubo Prhne 

PP 4A  Petruška Velikonja 

PP 4B  Nevenka Meklav 

PP 4C/5A  Veronika Marc 

PP 4D/5B  Branko Žejen 

PP 5C  Hejdi Koren Corel 

PP 5D  Magda Lozar 

PP 6A Alijana Celin 

PP 6B  Gregor Lavrenčič 

PP 6C Simona Škrlj 

RO 1 Janez Praček 
RO 2 Nina Weiner 
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Priloga 2: Člani strokovnih aktivov 

 

AKTIV - PRILAGOJENI PROGRAM  
KARMEN BLAŠKO - vodja   
ALENKA P. LEMUT  
MAŠENKA R. MADRIC 
ANDREJA FAK 
LOREDANA SAJOVIC 
ANA BRATINA 
MIJA PLEVNIK 
ALEKSANDRA PREMRL 
 
AKTIV - DSP 
ANDREJA Č. GANTAR  - vodja   
BARBARA ADAMEK 
ANJA FRANK 
ANJA VIDMAR 
ANA T. CIGOJ 
VERONIKA KREČIČ 
TAMARA SREBOT 
TAMARA GODEC 
BARBARA BOŽIČ 
JANJA KOZOROG 
MATEJA ŠTOR 
BARBARA GRIŽON 
ANA MURN 
KLARA LOZAR 
KARMEN MOČNIK 
NATAŠA ŠKRINJAR 
HELENA ŽERJAL 
ELIZABETA ŠAPLA 
ANA SEDMAK 
 
AKTIV -  POSEBNI PROGRAM NIŽJA STOPNJA 
LEA G. KAVČIČ – vodja  
ALEKSANDRA PREMRL  
TATJANA ČIGON 
ANA BOŽIČ 
IRENA KRANJC 
KRISTINA MOHORČIČ 
TATJANA PREGELJ 
LILJANA LAZAR 
ALBINA MLJAČ 
 
AKTIV -  POSEBNI PROGRAM VIŠJA STOPNJA 
VALENTINA N. WINKLER 
TEJA Ž. KAVČIČ  
LOREDANA SAJOVIC  
ERIKA ČUK 
MATEJA K. ČERNE 
ESTER FABČIČ 

ANA HLAD 
LILIJANA K. ROGELJA 
KATARINA TRBANC 
URŠKA SEDEJ 
POLONA KUNAVER LIČEN 
TANJA PRINCES 
MILOJKA LOZAR  
DUŠKA ČAKARMIŠ 
 
AKTIV OPB IN VZGOJITELJI: 
JANJA KOZOROG – vodja  
MAJA JULARIĆ 
PETRA RIJAVEC 
NATAŠA LIPOVŽ 
MOJCA IPAVEC 
NEŽKA KREČIČ 
BARBARA GRIŽON 
ANA BOŠTJANČIČ 
INES Š. BANDELJ 
IVAN JAKOB CERVO 
ADRIJANA L. MIKUŽ 
LUCIJA PRAČEK 
DANICA BENČINA 
PETRA B. CURK 
IVICA PETRIČ 
ŠPELA SLUGA 
 
AKTIV ZA AVTIZEM: 
TAMARA SREBOT- vodja 
LILJANA LAZAR 
GAJA GANTAR 
ANA BOŽIČ 
MOJCA IPAVEC 
TATJANA PREGELJ 
LOREDANA SAJOVIC 
KRISTINA MOHORČIČ 
MARJETA BRATOŽ 
TATJANA J. TRATNIK 
VALENTINA N. WINKLER 
ALBINA MLJAČ 
 
AKTIV – STARA GORA: 
TAMARA GODEC – vodja 
NATALIJA BEZJAK 
LAURA KOBAL 
BRANKA HUMAR 
KRISTINA GLAVAŠ 
META SLEJKO 
 

 



Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20

 58 

Priloga 3: Obogatitvene dejavnosti vrtca 

ODDELEK NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

RO 

Tatjana Jerončič 
Tratnik 

DELOVNI DAN Priprava slovenskih jedi november Cirius Vipava / 

Marjeta Bratož KULTURNI DAN Ogled gledališke predstave december Vipava / 

Tatjana Jerončič 
Tratnik 

KULTURNI DAN Maškare so med nami februar Vipava / 

Marjeta Bratož NARAVOSLOVNI DAN Trgatev september Vrabče 2 x kombi (24 km) 

Tatjana Jerončič 
Tratnik 

NARAVOSLOVNI DAN Izlet v gozd oktober Nanos 2 x kombi (30 km) 

Marjeta Bratož NARAVOSLOVNI DAN Izlet k morju maj Strunjan 
2x kombi (140 km)  

 

Marjeta Bratož ŠPORTNI DAN  Sankanje januar/februar Črni Vrh 2x kombi (40 km) 

Tatjana Jerončič 
Tratnik 

ŠPORTNI DAN Športni dan na konju april Brje  2x kombi (32 km) 

Tatjana Jerončič 
Tratnik 

ŠPORTNI DAN Igramo se ob vodi junij Ajdovščina 2 kombi (18 km) 

 

Priloga 4: Dnevi dejavnosti 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

NIS 1./3. razred 

Karmen Blaško KULTURNI DAN Lutkovna predstava oktober Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

Karmen Blaško KULTURNI DAN Kino predstava december Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

Karmen Blaško KULTURNI DAN Pustimo odtis maj - junij Vipava / 

Loredana Sajovic KULTURNI DAN Baletna ali operna predstava med letom Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

Karmen Blaško NARAVOSLOVNI DAN Čebele september Podnanos 6 km: krijejo starši 

Karmen Blaško NARAVOSLOVNI DAN Gozd  marec Kovk 16 km: krijejo starši 
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Karmen Blaško NARAVOSLOVNI DAN Bohinjska Bistrica junij Bohinjska Bistrica 
215 km – potni stroški + karta 

za avtovlak: plačajo starši 

Karmen Blaško ŠPORTNI DAN Plezanje september Vipava / 

Karmen Blaško ŠPORTNI DAN Sankanje januar Črni vrh 19 km: krijejo starši 

Karmen Blaško ŠPORTNI DAN Kovk pohod marec Kovk 16 km: krijejo starši 

Karmen Blaško ŠPORTNI DAN Kolesarjenje maj Vipava / 

Karmen Blaško ŠPORTNI DAN Skupne športne igre med letom Vipava / 

Karmen Blaško TEHNIŠKI DAN Novo leto december Vipava / 

Karmen Blaško TEHNIŠKI DAN Velika noč april Vipava / 

Karmen Blaško TEHNIŠKI DAN Polstenje april Vipava / 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

NIS 2./4. razred 

Alenka Premrl Lemut KULTURNI DAN 
Srečanje z učenci Milojke 

Štrukelj iz Nove Gorice 
oktober Nova Gorice 68 km krijejo stari 

Alenka Premrl Lemut KULTURNI DAN Lutkovna predstava oktober Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

Alenka Premrl Lemut KULTURNI DAN Kino predstava januar Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

Loredana Sajovic KULTURNI DAN Baletna ali operna predstava med letom Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

NIS 2. razred Alenka Premrl Lemut KULTURNI DAN Luka Koper november Koper 57 km krijejo starši 

NIS 2./4. razred 

Alenka Premrl Lemut NARAVOSLOVNI DAN Čebele september Podnanos 6 km: krijejo starši 

Alenka Premrl Lemut NARAVOSLOVNI DAN Gozd - Kovk marec Kovk 16 km: krijejo starši 

Alenka Premrl Lemut NARAVOSLOVNI DAN Trenta in dolina Soče junij Trenta 
124 km, 2,5€ vstopnina v 
muzej- vse krijejo starši 

Alenka Premrl Lemut ŠPORTNI DAN Plezanje september Vipava / 

Alenka Premrl Lemut ŠPORTNI DAN Sankanje januar Črni vrh 19 km: krijejo starši 

Alenka Premrl Lemut ŠPORTNI DAN Kovk pohod marec Kovk 16 km: krijejo starši 

Alenka Premrl Lemut ŠPORTNI DAN Kolesarjenje maj Vipava / 

Alenka Premrl Lemut ŠPORTNI DAN Skupne športne igre med letom Vipava / 

Alenka Premrl Lemut TEHNIŠKI DAN Novo leto december Vipava / 

Alenka Premrl Lemut TEHNIŠKI DAN Velika noč april Vipava / 
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Alenka Premrl Lemut TEHNIŠKI DAN Suha roba maj Ribnica / 

NIS 4. razred Alenka Premrl Lemut TEHNIŠKI DAN Luka Koper november Koper 57 km krijejo starši 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

NIS 6./7./8. 
razred 

Mašenka Rodman 
Madric 

KULTURNI DAN Kino predstava januar Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

Loredana Sajovic KULTURNI DAN Bbaletna ali operna predstava med letom Ljubljana 
146 km + vstopnina: krijejo 

starši 

Mašenka Rodman 
Madric 

NARAVOSLOVNI DAN Čebele september Podnanos 6 km: krijejo starši 

Mašenka Rodman 
Madric  

NARAVOSLOVNI DAN Gozd marec Kovk 16 km: krijejo starši 

Mateja Kete Černe NARAVOSLOVNI DAN Šolski parlament 
med letom 

 
Vipava, Ajdovščina / 

Mašenka Rodman 
Madric 

TEHNIŠKI DAN Novo leto december Vipava / 

Mašenka Rodman 
Madric 

TEHNIŠKI DAN Pustovanje februar Vipava / 

Mašenka Rodman 
Madric 

TEHNIŠKI DAN Velika noč april Vipava / 

Mašenka Rodman 
Madric,  

Aleksandra Premrl 
TEHNIŠKI DAN Temovanje Mladi tehnik april sporočen naknadno / 

Mija Plevnik TEHNIŠKI DAN Sodelovanje s projektom pdu med letom Šempeter pri Gorici 44 km: krijejo starši 

Mija Plevnik TEHNIŠKI DAN Sodelovanje s projektom pdu med letom Šempeter pri Gorici 44 km: krijejo starši 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 1A 
 

Lea G. Kavčič 

ŠPORTNI DAN Senzorni sprehod  september Vipava / 

DELOVNI DAN Babičina kuhinja 
september/ 

oktober 
Vipava / 

KULTURNI DAN Praznični december december Vipava / 

DELOVNI DAN 
Juhuhu, veseli december je tu. 

 
december Vipava / 
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ŠPORTNI DAN 
Elementi taktilne integracije 

MNRI 
januar Vipava / 

ŠPORTNI DAN Gradniki gibanja februar Vipava / 

KULTURNI DAN Obisk knjižnice februar  
Ajdovščina ali 

Vipava 
14,30 km, 5,30€ (Ajdovščina) 

KULTURNI DAN Pustno rajanje februar  Vipava / 

ŠPORTNI DAN Igraje v vodi marec Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN 
Spoznajmo domače 
živali./Pomlad je tu. 

marec Vipava - Vrhpolje / 

KULTURNI DAN Čajanka marec Vipava / 

DELOVNI DAN Mama, hvala ti. april Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN 
Ogled železniške in avtobusne 

postaje 
maj Ajdovščina 14,30 km, 5,30€ 

ŠPORTNI DAN Vožnja s trokolesom maj/junij Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Rdeče češnje rada jem. maj/junij Vrtovin 34 km, 12,30€ 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

AO PP 1B/2A Albina Mljač 

KULTURNI DAN Prstne igre januar Vipava / 

KULTURNI DAN Moja knjiga februar Vipava / 

KULTURNI DAN Akvarij april/maj Piran 
146 km + vstopnina            

(2,50€/oseba) 

KULTURNI DAN Dan za starše junij Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Eko dan  april  Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Travnik  april/maj  Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Živalski vrt junij Ljubljana 
148 km + vstopnina                  

(2€/oseba) 

ŠPORTNI DAN Pohod na Nanos  september Nanos 42 km 

ŠPORTNI DAN Igralni dan  
oktober  

 
Portorož 150 km 

ŠPORTNI DAN Pohod ob Obali 
oktober/ 

november 
Vipava / 

ŠPORTNI DAN Jahanje maj Brje 78 km + 75€ sklad 

ŠPORTNI DAN Igre z vodo junij Vipava / 
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DELOVNI DAN Božično – novoletna delavnica december Vipava / 

DELOVNI DAN Materinski dan marec Vipava / 

DELOVNI DAN Velika noč april Vipava / 

DELOVNI DAN Čistilna akcija maj Vipava / 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

AO PP 2B 
Liljana Lazar 

KULTURNI DAN Dan jezikov september Vipava / 

KULTURNI DAN Lutkovna predstava oktober Koper 11,6 € + vstop. 5€ 

KULTURNI DAN Obisk knjižnice januar Ajdovščina 1,4€ 

NARAVOSLOVNI DAN Prirodoslovni muzej december Ljubljana 18 €+ vstop. 3€ 

NARAVOSLOVNI DAN Dan zemlje april Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Živalski vrt maj Ljubljana 18 €+ vstop. 5€ 

DELOVNI DAN Fotografiranje september Vipava / 

DELOVNI DAN Novoletne voščilnice december Vipava / 

DELOVNI DAN Dan za starše maj Vipava / 

DELOVNI DAN Urejanje okolice maj Vipava / 

ŠPORTNI DAN Plavanje september Izola 12,4€ 

ŠPORTNI DAN Pohod - gozd oktober Čaven 4,2€ 

ŠPORTNI DAN Pohod - Sv. Miklav december Vipava / 

ŠPORTNI DAN Obisk doživljajskega igrišča junij Kranj 20€ 

Tatjana T. Jerončič ŠPORTNI DAN Plavanje junij Izola 12€ 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 2C Tatjana Čigon 

DELOVNI DAN Moja učilnica september Vipava / 

DELOVNI DAN Dobre želje november Vipava / 

DELOVNI DAN Mama, hvala ti marec Vipava / 

DELOVNI DAN Skrbimo za okolje maj Vipava / 

KULTURNI DAN Dan s knjigo  oktober Vipava / 

KULTURNI DAN Kulturne urice 
december, 

februar 
Vipava / 
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KULTURNI DAN Čajanka april Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Iz babičine kuhinje oktober  Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Znanilci pomladi marec Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Zelišča maj Vipava / 

ŠPORTNI DAN Vodne in rajalne igre november Vipava / 

ŠPORTNI DAN Gradniki gibanja januar Vipava / 

ŠPORTNI DAN Elementi taktilne integracije februar Vipava / 

ŠPORTNI DAN Regijske igre maj Vipava / 

ŠPORTNI DAN Pomahajmo v slovo junij Vipava / 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

AO PP 2D/3A Ana Božič NARAVOSLOVNI DAN Skrb za zdravje november Vipava / 

AO PP 2D/3A Ana Božič NARAVOSLOVNI DAN Dan zemlje april Vipava / 

AO PP 2D Ana Božič NARAVOSLOVNI DAN Travnik april, maj Vipava / 

AO PP 2D/3A Loredana Sajovic KULTURNI DNEVI Operna – baletna predstava januar Ljubljana 94 km + vstopnina 

AO PP 2D/3A Ana Božič KULTURNI DNEVI Dan kulture februar Vipava / 

AO PP 2D Ana Božič KULTURNI DNEVI Šolsko leto se poslavlja junij Vipava / 

AO PP 2D/3A Marjeta Bratož ŠPORTNI DAN Pohod-Sv. Miklav december Vipava / 

AO PP 2D/3A Kristina Mohorčič ŠPORTNI DAN Športne igre april/maj Vipava / 

AO PP 2D/3A Ana Božič ŠPORTNI DAN Kolesarjenje marec/april Vipava, Ajdovščina / 

AO PP 2D/3A Ana Božič ŠPORTNI DAN Pohod ob morju maj Izola 120 km 

AO PP 2D/3A Ana Božič ŠPORTNI DAN Igre z vodo junij Vipava / 

AO PP 3A Ana Božič DELOVNI DAN Jesen na vrtu oktober Vipava / 

AO PP 2D/3A Ana Božič DELOVNI DAN Božično – novoletne voščilnice 
november, 
december 

Vipava / 

AO PP 3A Ana Božič DELOVNI DAN Pustovanje februar Vipava / 

AO PP 3A Ana Božič DELOVNI DAN Darilo ob materinskem dnevu marec Vipava / 

AO PP 2D/3A Ana Božič DELOVNI DAN Velikonočni običaji april Vipava  

AO PP 3A Ana Božič DELOVNI DAN Urejanje okolice maj Vipava  

AO PP 2D/3A Tamara Srebot DELOVNI DAN Svet lutk marec, april Ljubljana 94 km + vstopnina 
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AO PP 2D Ana Božič DELOVNI DAN Šolsko leto se poslavlja Junij Vipava  

 
 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 3B in 3C 

Tatjana Pregelj KULTURNI DNEVI Ogled kulturne prireditve december Nova Gorica 
50 km+ vstopnina (krijejo 

starši) 

Irena Kranjc KULTURNI DNEVI Pustovanje februar CIRIUS-Vipava / 

Tatjana Pregelj KULTURNI DNEVI Zaključna prireditev junij CIRIUS-Vipava / 

Irena Kranjc NARAVOSLOVNI DNEVI Arboretum Volčji potok oktober Volčji potok 200 km + vstopnina (Starši) 

Irena Kranjc NARAVOSLOVNI DNEVI Odraščamo november CIRIUS-Vipava / 

PP 3B Tatjana Pregelj NARAVOSLOVNI DNEVI Travnik poleti junij Predmeja 50 km 

PP 3B in 3C 

Irena Kranjc ŠPORTNI DNEVI Rajalne igre naših babic september CIRIUS-Vipava / 

Irena Kranjc ŠPORTNI DNEVI Elementi taktilne integracije januar CIRIUS-Vipava / 

Tatjana Pregelj ŠPORTNI DNEVI Jahanje marec Brje / 

Tatjana Pregelj ŠPORTNI DNEVI 
Orientacijski in senzorni 

sprehod 
april CIRIUS-Vipava / 

Irena Kranjc ŠPORTNI DNEVI Vodne rajalne igre junij CIRIUS-Vipava / 

Tatjana Pregelj DELOVNI DNEVI Obiranje sadja september Vipava / 

Tatjana Pregelj DELOVNI DNEVI Izdelava novoletnega darila november CIRIUS-Vipava / 

Irena Kranjc DELOVNI DNEVI 
Tradicionalne in praznične jedi 

na slovenskem 
december CIRIUS-Vipava / 

Tatjana Pregelj DELOVNI DNEVI Obisk trgovine z oblačili december Nova Gorica 50 km 

Irena Kranjc DELOVNI DNEVI Velikonočne delavnice april CIRIUS-Vipava / 

Skupna DELOVNI DNEVI Skupna čistilna akcija maj CIRIUS-Vipava / 

Tatjana Pregelj DELOVNI DNEVI Dan z gasilci junij CIRIUS-Vipava / 

Tatjana Pregelj DELOVNI DNEVI Obisk gozda junij Nanos 25 km 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 4A, PP 4C/5.A 
Valentina N. Winkler ŠPORTNI DAN Balinanje april Vipava / 

Teja ž. Kavčič ŠPORTNI DAN Adrenalinski park junij Postojna 70 km, 26€ 
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Valentina N. Winkler ŠPORTNI DAN Pohod do Strunjanskega križa september Strunjan 140 km, 50€ 

Teja Ž. Kavčič ŠPORTNI DAN Na konju maj Brje 38 km, 14€ 

Valentina N. Winkler ŠPORTNI DAN Plezalna stena junij Vipavska Bela 10 km, 7€ 

Valentina N. Winkler NARAVOSLOVNI DAN Preživetje v naravi (2dni) september Lepena 5km, 3 € 

Teja Ž. Kavčič NARAVOSLOVNI DAN Luka koper april Koper 140 km, 50€ 

Valentina N. Winkler KULTURNI DAN Zvok zdravi april Ljubljana 152 km, 56€+ vstopnica 

Loredana Sajovic KULTURNI DAN Glasbena predstava pomlad Ljubljana 152 km, 56€+ vstopnica 

Teja Ž. Kavčič KULTURNI DAN Galerija junij Ajdovščina 24 km, 9€ 

Teja Ž. Kavčič DELOVNI DAN Zelišča oktober 
Vila Lavanda, 

Lokavec 
24 km, 9€ 

Teja Ž. Kavčič DELOVNI DAN Naša Špajza september Vipava / 

Valentina N. Winkler DELOVNI DAN Od opeke do strehe februar Vipava / 

Valentina N. Winkler DELOVNI DAN Od cveta do medu maj Vipava / 

Teja Ž. Kavčič DELOVNI DAN 
Spoznajmo slovenska drevesa 

in izdelajmo herbarij 
oktober Ajdovščina 24 km, 9 € 

Teja Ž. Kavčič DELOVNI DAN 
Veščine iz pradavnine/skok v 

srednji vek 
maj 

Mestni muzej 
Ljubljana 

152 km, 56€ + 2,5€ vstopnica 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 4B in  
PP 4D/5B 

Katarina Trbanc,  
Erika Čuk 

KULTURNI DAN 
 

Dan samostojnosti in enotnosti 
- simboli 

december Vipava / 

KULTURNI DAN Prešernov dan februar Vipava / 

KULTURNI DAN Pustni simboli februar Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Gozd v jeseni september Nanos 
39 km, kilometrino krijejo 

starši 

NARAVOSLOVNI DAN Zdravilna zelišča maj Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Življenje ob morju maj Ankaran 
112 km, Kilometrino krijejo 

starši 

ŠPORTNI DAN Pohod oktober Vipava / 

ŠPORTNI DAN Jahanje april Brje 
36 km, kilometrino krijejo 

starši 

ŠPORTNI DAN Elememtarne igre oktober Budanje 
12 km, kilometrino krijejo 

starši 
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ŠPORTNI DAN Aktivnosti v bazenu december Cirius / 

ŠPORTNI DAN Regijske igre maj Vipava / 

DELOVNI DAN Novoletna dekoracija november okolica Vipave / 

DELOVNI DAN Materinski dan marec Vipava / 

DELOVNI DAN Velikonočni simboli april Vipava / 

DELOVNI DAN Čistilna akcija april Vipava / 

DELOVNI DAN Izdelek iz gline januar Vipava / 

DELOVNI DAN Izdelek iz lesa november Vipava / 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 5C 
 

Ester Fabčič 

ŠPORTNI DAN Igre s padalom in poligon september Vipava / 

ŠPORTNI DAN Žoge in baloni oktober Vipava / 

ŠPORTNI DAN Družabne igre marec Vipava / 

ŠPORTNI DAN 
Sprehod in kolesarjenje do 

Zemona 
april Vipava 

/ 

ŠPORTNI DAN Regijske igre maj Vipava / 

KULTURNI DAN Sprehod po okrašenem mestu december Koper Cena goriva za 120 km 

KULTURNI DAN Slavnostno kosilo ali večerja december Vipava / 

KULTURNI DAN Čajanka februar Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Jesen v gozdu oktober Nanos Cena goriva za  40 km 

NARAVOSLOVNI DAN Zdrava prehrana november Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Češnje so zrele junij Lokavec Cena goriva za 20 km 

DELOVNI DAN Novoletna dekoracija december Vipava  

DELOVNI DAN Darilo za mamo marec Vipava  

DELOVNI DAN 
Pisani pirhi 
Velika noč 

marec Vipava  

DELOVNI DAN Čistilna akcija maj Vipava  

DELOVNI DAN Ozimnica oktober Vipava  

DELOVNI DAN 
Nabiranje in shranjevanje 

zelišč 
maj, junij Vipava Prevoz (2 km v eno smer) 
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RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 5D Mateja Kete Črne 

ŠPORTNI DAN Športne igre na travniku september Budanje 10 km, stroške krijejo starši 

ŠPORTNI DAN Igre z vodo in v vodi september Vipava - 

ŠPORTNI DAN Balinanje oktober Cesta 20 km, stroške krijejo starši 

ŠPORTNI DAN Športni dan s konjem maj Brje 
36 km, stroške pokrije šolski 

sklad 

ŠPORTNI DAN Regijske igre SOS maj Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Obisk drevesnice in rastlinjaka november Bilje, Ozeljan 68 km, stroške krijejo starši 

NARAVOSLOVNI DAN Kraški svet marec Postojna, Cerknica 
90 km, stroške kilometrine in 

vstopnine krijejo starši 

NARAVOSLOVNI DAN Hišni ljubljenčki, obisk trgovine april Nova Gorica 74 km, stroške krijejo starši 

KULTURNI DAN  Obisk Svete gore januar Sveta gora 72 km, stroške krijejo starši) 

KULTURNI DAN 
Obisk Pilonove galerije in 

knjižnice 
November Ajdovščina 14 km, stroške krijejo starši 

KULTURNI DAN 
Ogled predstave December Vipava Stroške vstopnine krijejo 

starši 

DELOVNI DAN Voščilnica november Vipava / 

DELOVNI DAN Nakup v trgovini december Nova Gorica 74 km, stroške krijejo starši 

DELOVNI DAN Pustni kostumi februar Vipava / 

DELOVNI DAN Darilo za mamo februar Vipava / 

DELOVNI DAN Velikonočne jedi april Vipava / 

DELOVNI DAN Čistilna akcija maj Vipava / 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 6A Ana Hlad 

KULTURNI DAN Kino predstava december Koper 120 km, vstopnina 

KULTURNI DAN Obisk muzeja Bistra maj Vrhnika 160 km, vstopnina 

KULTURNI DAN Življenje otrok v Afriki november Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Od cveta do ploda maj Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Skrb za zdravje januar Vipav / 

NARAVOSLOVNI DAN Pomen zelišč maj Vipava / 
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ŠPORTNI DAN Kolesarjenje  september Vipava / 

ŠPORTNI DAN Igre z žogo oktober Vipava / 

ŠPORTNI DAN Igre v telovadnici januar Vipava / 

ŠPORTNI DAN Spomladanski pohod april Izola 190 km 

Kristina Mohorčič ŠPORTNI DAN Regijske igre SOS maj Vipava / 

Ana Hlad 

DELOVNI DAN Izdelava mila september Vipava / 

DELOVNI DAN Priprava ozimnice oktober Vipava / 

DELOVNI DAN Izdelava novoletnih čestitk december Vipava / 

DELOVNI DAN Darilo za starše marec Vipava / 

DELOVNI DAN Priprava praznovanja april Nanos / 

DELOVNI DAN Očistimo dvorišče maj Vipava / 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 6B 

Ana Hlad KULTURNI DAN Afrika november Vipava / 

skupno KULTURNI DAN Dan za starše junij Vipava / 

Lilijana Koren Rogelja KULTURNI DAN Veselo v poletje junij Vipava / 

Lilijana Koren Rogelja NARAVOSLOVNI DAN Vrt jeseni 
september/ 

oktober 
Vrhpolje cca 5 km  

Ana Hlad NARAVOSLOVNI DAN Skrb za zdravje april Vipava / 

Lilijana Koren Rogelja NARAVOSLOVNI DAN Češnje maj Vrtovin cca 34 km 

Lilijana Koren Rogelja DELOVNI DAN Izdelava mila 
september/ 

oktober 
VIpava / 

Lilijana Koren Rogelja DELOVNI DAN Voščilnice in okraski november Vipava / 

Lilijana Koren Rogelja DELOVNI DAN Priprava kosila december Vipava / 

Lilijana Koren Rogelja DELOVNI DAN Obdarujmo starše marec Vipava / 

Lilijana Koren Rogelja DELOVNI DAN Diši po domačem september Vipava / 

skupno DELOVNI DAN Čistilna akcija maj Vipava / 

Mija Plevnik ŠPORTNI DAN Gibanje za zdravje september Zemono / 

Mija Plevnik ŠPORTNI DAN Igre z vodo december VIpava  / 

Lilijana Koren Rogelja ŠPORTNI DAN Jahanje  marec Brje 
cca 38 km + 75 eurov za 

skupino 
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skupno ŠPORTNI DAN Regijske igre SOS maj Vipava / 

Lilijana Koren Rogelja ŠPORTNI DAN Sproščanje junij Vrhpolje cca  5 km 

 

RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

PP 6 C Duška Čakarmiš 

ŠPORTNI DAN Športne igre na travniku september Budanje 
Vipava-Budanje-Vipava 

10 km, stroške krijejo starši 

ŠPORTNI DAN Orientacijski pohod oktober Vipava / 

ŠPORTNI DAN Drsanje december Ajdovščina 
Vipava-Ajdovščina-Vipava 

14 km, stroške krijejo starši 

ŠPORTNI DAN Športni dan na konju maj Brje 
Vipava-Brje-Vipava 

36 km, stroške krijejo starši ali 
šolski sklad 

ŠPORTNI DAN Regijske igre SOS maj Vipava / 

NARAVOSLOVNI DAN Potep po Sloveniji april Slivnica, Rakek 
Vipava-Slivnica-Vipava 

108 km, stroške krijejo starši 

NARAVOSLOVNI DAN Glavno mesto marec Ljubljana 
Vipava-Ajdovščina-Vipava 

14 km, stroške krijejo starši 

NARAVOSLOVNI DAN Slovenska obala junij Portorož 
Vipava-Portorož-Vipava 

144 km, stroške krijejo starši 

KULTURNI DAN 
Obisk Pilonove galerije in 

Lavričeve knjižnice 
november Ajdovščina 

Vipava-Ajdovščina-Vipava 
14 km, stroške krijejo starši 

KULTURNI DAN Ogled predstave december Ljubljana 
Vipava-Ljubljana-Vipava 

152 km, stroške krijejo starši 

KULTURNI DAN Prešernov dan februar Vipava / 

DELOVNI DAN Urejanje učilnice september Vipava / 

DELOVNI DAN Nakup v trgovini december Nova Gorica 
Vipava-Nova Gorica-Vipava 
74 km, stroške krijejo starši 

DELOVNI DAN Pustni kostumi februar Vipava / 

DELOVNI DAN Darilo za mamo marec Vipava / 

DELOVNI DAN Velikonočni običaji april Vipava / 

DELOVNI DAN Čistilna akcija maj Vipava / 
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RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

Stara Gora 1C Natalija Bezjak 

KULTURNI DAN Izlet z Rotary september  / 

KULTURNI DAN Glasbena delavnica januar  / 

KULTURNI DAN Obisk knjižnice februar Nova Gorica Kombi prevoz 

KULTURNI DAN Obisk Tomos kluba marec Šempeter / 

NARAVOSLOVNI DAN Vinograd september Šempeter / 

NARAVOSLOVNI DAN Kostanjev piknik oktober Šempeter / 

NARAVOSLOVNI DAN Mini živalski vrt maj Ajševica Kombi prevoz 

DELOVNI DAN Novoletni okraski december Šempeter / 

DELOVNI DAN Pustne maske dmarec Šempeter / 

DELOVNI DAN Velika noč april Šempeter / 

ŠPORTNI DAN Igre na igralih september Šempeter / 

ŠPORTNI DAN Sprehod z vrtcem oktober Šempeter / 

ŠPORTNI DAN Izlet v praznično Novo Gorico januar Nova Gorica Kombi prevoz 

ŠPORTNI DAN 
Družabne igre z gimnastičnimi 

propomočki 
maj  / 

ŠPORTNI DAN Igre na prostem junij Šempeter / 
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RAZRED NOSILEC DEJAVNOST TEMA/NASLOV ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE STROŠKI 

Stara Gora  
2E in 2F 

Laura Kobal in  
Meta Slejko 

KULTURNI DAN Izlet z Rotary september  / 

KULTURNI DAN Obisk knjižnice februar Nova Gorica Kombi prevoz 

KULTURNI DAN Obisk Tomos kluba marec Šempeter / 

NARAVOSLOVNI DAN Vinograd september Šempeter / 

NARAVOSLOVNI DAN Kostanjev piknik oktober Šempeter / 

NARAVOSLOVNI DAN Mini živalski vrt maj Ajševica Kombi prevoz 

DELOVNI DAN Novoletni okraski december Šempeter / 

DELOVNI DAN Pustne maske marec Šempeter / 

DELOVNI DAN Velika noč april Šempeter / 

DELOVNI DAN Urejanje gredice april Šempeter  

ŠPORTNI DAN Igre na igralih september Šempeter / 

ŠPORTNI DAN Sprehod z vrtcem oktober Šempeter / 

ŠPORTNI DAN Izlet v praznično Novo Gorico december Nova Gorica Kombi prevoz 

ŠPORTNI DAN 
Družabne igre z gimnastičnimi 

propomočki 
maj  / 

ŠPORTNI DAN Igre na prostem junij Šempeter / 
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Priloga 5: Interesne dejavnosti 

 

DEJAVNOST MENTOR in SODELAVCI 

LUTKOVNI KROŽEK 
Karmen BLAŠKO 
Alenka P. LEMUT 

DRAMSKO RECITACIJSKI KROŽEK 

Valentina N. WINKLER 
Tatjana J. TRATNIK 
Lucija PRAČEK 
Albina MLJAČ 

LIKOVNI KROŽEK 
Tamara SREBOT 
Gaja GANTAR 
Polona LIČEN KUNAVER 

OBLIKOVANJE GLINE 
Tatjana PREGELJ 
 

FOTOGRAFSKI KROŽEK 
Liljana LAZAR 
Lojze ADAMIČ 

BRALNA ZNAČKA Ana HLAD 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Loredana SAJOVIC 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Loredana SAJOVIC 

INSTRUMENTALNA SKUPINA Loredana SAJOVIC, Lucija PRAČEK 

INSTRUMENTALNA SKUPINA Petra B.CURK 

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO – SPECIALNA 
OLIMPIADA 

Tanja PRINCES 
Kristina MOHORČIČ 
Katarina TRBANC 
Erika ČUK 
Lojze ADAMIČ 
Andreja TROŠT 

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO – PLAVANJE 
Katarina TRBANC 
Tanja PRINCES 

MLADI ŠPORTNIK 
Kristina MOHORČIČ 
Tatjana Jerončič TRATNIK 
Marjeta BRATOŽ 

POHODNIŠTVO 

Marjeta BRATOŽ 
Ana BOŽIČ 
Mojca IPAVEC 
Lucija BATIČ  

VRTNARSKI KROŽEK 
Ester FABČIČ 
Danica BENČINA 
Petra RIJAVEC 

DEKORACIJA Milojka LOZAR 

ŠOLSKA IN DOMSKA SKUPNOST 

Marjeta BRATOŽ 
Adrijana L. MIKUŽ 
Mija PLEVNIK 
Ana BOŽIČ 
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M.A.T.P. 

Tanja PRINCES 
Petra TRBIŽAN 
Lucija PRAČEK 
Matejka MODERC 
Kristina MOHORČIČ 
Ivan Cervo 
Andreja TROŠT 

GLASILO STUDENČEK in LITERARNO 
NOVINARSKI KROŽEK 

Ivica PETRIČ 
Aleksandra PREMRL 
Mateja K. ČERNE 

PRAVLJIČNE URICE 
Ines Š. BANDELJ 
Barbara GRIŽON 

ŠIVALNICA 

Liljana LAZAR 
Ana BRATINA 
Andreja TROŠT 
Aleksandra PREMRL 

TAKTILNA INTEGRACIJA Irena KRANJC 

INTEGRACIJA REFLEKSOV 
Mašenka R. MADRIC 
Erika ČUK 

DOTIK ZA ZDRAVJE Tatjana ČIGON 

BAL-A-VIS-X 
Lea G. KAVČIČ 
Teja K. ŽIVEC 

RAČUNALNIŠTVO 
Ana BOŽIČ 
Mojca IPAVEC 

DELAVNICA SOCIALNIH IN KOMUNIKACIJSKIH 
VEŠČIN 

Tamara SREBOT 
Tina KODELJA 

IGRE NA TLEH Liljana LAZAR 

OUT DOOR 

Mateja K. ČERNE 
Erika ČUK 
Tanja PRINCES 
Katarina TRBANC 
Lojze ADAMIČ 

GASILSKI KROŽEK 
Ivan CERVO 
Ana BOŽIČ 

 

Priloga 6: Letni delovni načrt šolske svetovalne službe 

 
Delo svetovalne službe v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava  v šolskem 
letu 2019/20 opravljata Lilijana Tomažič, univ. dipl. socialna delavka in Tina Kodelja, univ. dipl. 
psihologinja.  
Osnovna naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč 
posameznim učencem in mladostnikom ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
vsakdanjega vzgojno izobraževalnega in terapevtskega dela. Cilj pomoči je pripeljati posameznega 
učenca do tiste samostojnosti, ki jo zmore v okviru svojih zmožnosti. 
 
Na strokovno avtonomen način se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih dejavnosti: 

- dejavnosti pomoči, 
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- razvojnih in preventivnih dejavnosti ter, 

- dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

 
Pri vsaki od teh treh dejavnosti pa se svetovalna služba srečuje z: 

- učenci - delo je individualno ali skupinsko. Poudarek je zlasti na preventivni dejavnosti in 

nudenju pomoči, 

- učitelji in drugimi strokovnimi delavci – poudarek je na posvetovalnem delu z namenom 

preventive ali pomoči, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije individualiziranih 

programov za učence, 

- starši – poudarek je na posvetovalnem delu s ciljem preprečevanja in nudenju pomoči, 

- vodstvom Centra – ob preučevanju učnih in vzgojnih procesov, z namenom načrtnega 

poseganja v te procese, 

- zunanjimi ustanovami. 

 
Znotraj svetovalne službe bo v šolskem letu 2019/20 delo psihologa in socialne delavke 
usmerjeno v doseganje naslednjih konkretnih ciljev (po posameznih področjih): 
Delo z učenci: 

- sprejem novincev in spremljanje ob vključitvi, 

- svetovalna pomoč učencem pri razreševanju aktualnih osebnih in razvojnih težav, 

- svetovalno delo z učenci s težavami (učnimi, vedenjskimi, čustvenimi...), 

- psihološki pregledi otrok oz. mladostnikov s ciljem ugotavljanja stanja in procesnega 

spremljanja duševnega razvoja, 

- priprava mladostnikov na odpust iz CIRIUS-a ter svetovanje pri iskanju ustrezne oblike bivanja 

po odpustu, 

- urejanje tedenskih prevozov v domačo oskrbo, 

- urejanje statusa invalida mladostnikov po 18. letu starosti. 

- Vodenje skupine za mladostnice: »Izzivi pubertete«, 

- Sodelovanje v skupini za učence z SAM in ČVM: »Socialne veščine«. 

 
Delo z učitelji in drugimi strokovnimi delavci: 

- koordinacija in sodelovanje na sestankih strokovnih skupin in sestankih strokovnih 

operativnih timov za pripravo, spremljanje in izvajanje individualiziranih programov, 

- vključevanje v neposredno izvajanje individualiziranih programov na željo strokovnih 

delavcev, 

- izvajanje neposredne pomoči učiteljem in posvetovalno delo, 

- priprava poročil o otrocih, ki so predvideni za preusmerjanje ali preverjanje usmerjanja, 

- sodelovanje in zagotavljanje pomoči pri reševanju socialne, vedenjske in čustvene 

problematike pri posameznem učencu, 

- priprava internega izobraževanja za novo zaposlene, 

- vodenje strokovne skupine za prevoze učencev, 

- vodenje tima za zgodnjo obravnavo, 
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- vodenje tima za prenovo IP, 

- sodelovanje v strokovni skupini za urejanje popoldanskega in nočnega počitka učencev, ki 

potrebujejo posebne varnostne ukrepe. 

 
Delo s starši: 

- predstavitev Centra in strokovnega dela v njem posameznim staršem, ki se zanimajo za 

vključitev otroka, 

- informativni pogovori s starši pred sprejemom otroka, 

- uvodni razgovori s starši ob sprejemu otroka in zbiranje anamnestičnih podatkov, 

- sodelovanje pri predstavitvi Individualiziranega programa staršem otrok novincev, 

- individualno svetovanje in pomoč staršem ter posredovanje ugotovitev psihološkega 

pregleda njihovega otroka, 

- vodenje skupine za samopomoč staršev otrok s posebnimi potrebami, 

- organizacija in koordiniranje Šole za starše. 

 
Sodelovanje z vodstvom Centra: 

- sodelovanje na sestankih posvetovalnega sveta, 

- sodelovanje na pedagoških in ocenjevalnih konferencah. 
 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami: 

- sodelovanje s pristojnimi Centri za socialno delo, 

- sodelovanje z Zavodom za šolstvo, 

- izvedba izobraževalnega seminarja za prevoznike in njihove spremljevalce, ki opravljajo 

prevoze otrok s posebnimi potrebami, 

- nudenje mentorstva študentom različnih profilov. 

 
Strokovno spopolnjevanje: 

- udeležba na internih izobraževanjih znotraj Centra, 

- udeležba na sestankih študijskih skupin in aktivov. 

- Usklajevanje supervizijskih srečanj. 

 
Svetovalna služba je otrokom, staršem in ostalim strokovnim delavcem dosegljiva vsak dan od 
7.00 in 15.00 ure oziroma po dogovoru. 
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Priloga 7: Letni delovni načrt šolske knjižnice 

 

Šolsko knjižnico vodi knjižničar Lojze Adamič.  
 
Cilji šolske knjižnice v šolskem letu 2019/2020: 

- Nadaljevati prenos knjižničnega gradiva v sistem COBISS; to je primarni cilj, kateremu bo 
podrejeno vse delo v knjižnici v letošnjem letu, 

- odpisati poškodovano in vsebinsko neuporabno gradivo. 
 
Naloge šolske knjižnice: 

- z učenjem uporabe knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov naučiti uporabnike 
(zaposleni in učenci) najti potrebne informacije – iskanje po katalogih gradiv (Cobiss+, tuje 
baze podatkov), 

- spodbujati branje učencev ter razvijati kritično vrednotenje prebranega, 

- vključevati različne oblike in metode dela s knjižnim in multimedijskim gradivom. 
  
Interno strokovno bibliotekarsko delo: 

- nabava knjižničnega gradiva, 

- strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva, 

- oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva, 

- vodenje vsakodnevne statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva, 

- oblikovanje letnega delovnega načrta, 

- odpis knjižničnega gradiva. 

 
Pedagoško delo: 

- individualno bibliopedagoško delo ob izposoji, 

- bibliopedagoško delo z oddelki in razredi, 

- izvedba ekskurzije (za učence, ki sodelujejo v projektu MEGAKVIZ). 

 
Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole: 

- posvet o nakupu novosti za knjižnico, 

- pomoč pri iskanju literature v bazah podatkov, 

- organiziranje branja za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici, 

- sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah, 

- seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici. 

  
Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje v šoli in drugih organizacijah: 

- spremljanje novosti in izobraževanje za uporabo COBISS sistema, 

- sodelovanje na študijski skupini, 

- sodelovanje v izobraževanjih, ki bodo potekali na šoli. 

 
Druge naloge – glede na potrebe in po navodilih ravnateljice: 

- sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih in športnih in drugih dnevih dejavnosti, 

- sodelovanje pri šolskih ekskurzijah, 

- vodenje in sodelovanje v projektih. 
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Priloga 8: Letni delovni načrt informacijske dejavnosti 

Delo računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti izvajata Lojze Adamič in Bojan 
Stegovec, vsak v obsegu polovičnega delovnega časa. 
 
Cilji in naloge v šolskem letu 2019/2020: 

- prenova spletne strani www.cirius-vipava.si, posodobitev FB profila ustanove, 

- skrb za vzdrževanje strojne in programske opreme IKT, 

- svetovanje vodstvu in uporabnikom pri uporabi IKT, 

- izvedba internih izobraževanj za sodelavce za uporabo IKT opreme, 

- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani zavoda, vnos novosti, 

- urejanje E-ZBORNICE in sistema LOPOLIS, 

- priprava uporabniških računov z uporabo ustreznih gesel za prijavo v delovno okolje in za 

uporabo vseh storitev (tiskanje, e-pošta, AAI, LOPOLIS), 

- nastavitve varnostne politike - dovoljenja za dostop uporabnikov do virov e-dokumentov 

v lokalnem  računalniškem omrežju. 

 

Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole: 

- izobraževanje učiteljev in učencev za uporabo IKT za potrebe pouka, 

- usmerjanje in spodbujanje učencev in učiteljev k uporabi IKT storitev, 

- spremljanje novosti in informiranje učiteljev o novostih na področju izobraževalne 

informacijske tehnologije. 

 

Strokovno spopolnjevanje in izobraževanje: 

- strokovno izobraževanje na seminarjih, delavnicah, 

- interno izobraževanje, 

- izobraževanje v študijskih skupinah in aktivih. 

 
Druge naloge - glede na potrebe in po navodilih ravnateljice: 

- sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih in športnih in drugih dnevih dejavnosti, pri 

šolskih ekskurzijah, 

- mentorstvo učencem v projektih in interesnih dejavnostih, 

- vodenje in sodelovanje v projektih na šoli. 

  
  

http://www.cirius-vipava.si/
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Priloga 9: Strokovni svet zdravstvenih delavcev 

 

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO 

BATIČ LUCIJA delovni terapevt s specialnimi znanji 

MODERC MATEJKA delovni terapevt s specialnimi znanji 

PONIŽ RUPNIK ALEKSANDRA delovni terapevt s specialnimi znanji 

SLOKAR BERNARDA delovni terapevt s specialnimi znanji 

ZABUKOVEC POLONA delovni terapevt I 

ŠKVARČ DEJAN fizioterapevt I 

URANKAR MANUELA fizioterapevt I 

PREGELJ ŠKVARČ NATAŠA fizioterapevt I 

ANŽEL ELZA fizioterapevt s specialnimi znanji 

BATISTA DIANA fizioterapevt s specialnimi znanji 

BOLČINA MOJCA fizioterapevt s specialnimi znanji 

KRUŠEC KLAVDIJA fizioterapevt s specialnimi znanji 

UŠAJ ALENKA fizioterapevt s specialnimi znanji 

BAJC ANA logoped II 

BUCIK KATJA logoped II 

JANEŽIČ SILVESTRA logoped II 

BRATOŽ BOJANA dipl. medicinska sestra 

VOVK MIROSANDA dipl. medicinska sestra 

KARIŽ MONIKA dipl. medicinska sestra, vodja zdravstveno negovalne službe 

RONDIČ KATARINA srednja medicinska sestra II 

NOVINES ERIKA srednja medicinska sestra II 

ČRNIGOJ MOJCA srednja medicinska sestra II 

KRAŠNA VIDA srednja medicinska sestra II 

MARC GABRIJELA srednja medicinska sestra II 

PAVZIN SILVANA srednja medicinska sestra II 

PETROVIČ HELENA srednja medicinska sestra II 

PILIH MATEJA srednja medicinska sestra II 

PREGELJC TATJANA zdravstveni administrator 

BIZJAK MIRA perica - likarica/ čistilka II 

FURLAN BORUT kopališki mojster - vzdrževalec bazenske tehnike 
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Priloga 10: Seznam vseh zaposlenih na dan 25. 9. 2019 


