
Dragi udeleženci strokovne konference z mednarodno udeležbo »Celostna 

obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida – 

srečanje strokovnjakov« ob 100. obletnici šole za slepe in slabovidne na 

Slovenskem, 

 

veseli nas da ste se odločili del vašega časa preživeti v naši družbi. 

 

Da bo delo potekalo tekoče, vam pošiljamo nekaj navodil v zvezi z organizacijo 

dogodka in predstavitvami: 

1. Parkiranje pred centrom IRIS, zaradi velikega števila zaposlenih, ni mogoče, 

zato vas prosimo, da si parkirišče zagotovite v bližnjih ulicah, lahko tudi pred 

Upravno enoto na Tobačni (http://www.pinacea.si/parkirisca/). Dobrih 5 minut 

stran od nas preko Tržaške ceste. 

2. Vsak dan se je potrebno registrirati posebej.  

3. 1. dan dobite material Centra IRIS, Zbornik ob 100. obletnici šole za slepe in 

slabovidne in potrdilo o udeležbi. 

4. Dogodek se bo snemal (z namenom izdelave promo videa Centra) in 

fotografiral (objava na spletni strani Centra IRIS, na FB-strani Centra IRIS, za 

promocijo Centra IRIS). 

5. Program bo potekal točno po urniku. V primeru, da zamudite, v prostor 

vstopajte kar se da tiho. 

6. Prostori posameznih skupin bodo označeni s puščicami, sicer pa sta 2 

prostora v pritličju, 1 v 1. nadstropju in 1 v 2. nadstropju. 

7. Lokacija: začenjamo v neposredni bližini Centra IRIS na Ministrstvu za 

infrastrukturo, Langusova ulica 4 (http://www.mzi.gov.si/) in se ob 11.00 selimo 

v Center IRIS, kjer bomo ob 18.00 vse tudi zaključili. V petek spet začnemo na 

Ministrstvu za infrastrukturo, Langusova ulica 4 (http://www.mzi.gov.si/), se ob 

11.00 selimo v Center in potem ob 15.15 nazaj na Ministrstvo, kjer ob 18.00 

vse zaključimo.  

8. Del programa bo potekal kot skupno predavanje (v prostorih Ministrstva), 

nekaj kot predavanja v manjših skupinah (na Centru IRIS), med katerimi bo 

možno prehajati (npr. izberete 1. predavanje v 3. skupini, 2. v 4. skupini in 3. v 

2. skupini). Med skupinami prosto prehajate in se ni potrebno nič v naprej 

prijaviti. Enako bo možno izbirati med 2 delavnicama, ki bosta organizirani 2. 

dan. V primeru lepega vremena bodo odmori, kosilo in tržnica znanja 1. dan 

na vrtu Centra IRIS. 

9. Na kongresu bo možno dobiti tudi knjige za lahko branje za slabovidne, 

zgodovinsko Našo misel; šolski časopis ob 100. obletnici s prispevki od leta 

1960 dalje, izdelke naših učencev in dijakov, strokovne publikacije ... Izdelki 

ne bodo naprodaj, lahko pa boste dali prostovoljne prispevke. 

10.  V primeru nejasnosti se obrnite na nina.celesnik@center-iris.si.  
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Želim vam kar se da prijetna dneva v naši družbi. 

Lep pozdrav 

Nina  

 

mag. Nina Čelešnik Kozamernik 
Učiteljica/Teacher 

Certificirana Irlen presojevalka 

Koordinatorica projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro 
vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Centre IRIS - Centre for Education, Rehabilitation, Inclusion and Counselling for the Blind and 
Partially Sighted 
Langusova ulica 8 
SI- 1000 Ljubljana 

t: +386 1 2442 750 

e: nina.celesnik@center-iris.si  
www.center-iris.si 
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