
  

 

 
 
 
 

Center IRIS – Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 
slabovidne izvaja projekt z naslovom Strokovni 

center za celostno podporo otrokom in 
mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in 

mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. 

 
V okviru projekta se izvajajo dejavnosti, s 

katerimi bomo nadgradili in razširili področja 
strokovne pomoči vsem uporabnikom in 

širšemu okolju. 
 

Dejavnosti projekta se delijo v 4 sklope (Celostna 
ocena, Razširjeni kurikul, Svetovanje in 

izobraževanje, Strokovni center) in so namenjene 
povečanju samostojnosti, usposobljenosti, 

socialne vključenosti, zdravju otrok in 
mladostnikov z okvaro vida, hkrati pa vplivajo na 

boljše razumevanje okolja o potrebah oseb z 
okvaro vida. 

 
Aktivnosti se zaokrožajo v celoto in se 

kontinuirano izvajajo v življenjskih obdobjih: od 
rojstva do vstopa na trg delovne sile. 

 
 

Vir fotografij: arhiv Centra IRIS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Center IRIS 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo,  

inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana 

 
Info točka: 

Tel.: 01 2442 750 
E- naslov: mreza.centrov@center-iris.si 

 
Več informacij 

http://strokovnicenter.splet.arnes.si 

Facebook: Center IRIS 
 
 

Vodja projekta: Katjuša Koprivnikar 
Koordinatorica projekta: mag. Nina Čelešnik 

Kozamernik 
 

Vsebino pripravila mag. Nina Čelešnik Kozamernik 
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Pomoč Strokovnega centra 
Osebe z okvaro vida potrebujejo celostno 
podporo v vseh življenjskih obdobjih. Slepota ali 
slabovidnost sta senzorni motnji, ki vplivata na 
razvoj veščin komunikacije, gibanja in 
socializacije. Še več primanjkljajev imajo otroci in 
mladostniki s pridruženimi motnjami 
(gluhoslepota, avtizem, motnje v duševnem 
razvoju …). Sistematična in stalna podpora 
družini in otrokom oz. mladostnikom z okvaro 
vida je nujna od rojstva dalje, saj le tako lahko v 
čim večji meri vplivamo na celostni razvoj otroka 
in opolnomočimo družino. Prav tako potrebujejo 
pomoč in podporo učitelji, strokovni delavci, 
delodajalci in širše družbeno okolje. 

Ciljne skupine: 
• otroci in mladostniki z okvaro vida ali z 

dodatnimi motnjami v obdobju od rojstva 
do vstopa na trg delovne sile; 

• otroci in mladostniki s PPPU*; 
• družine otrok in mladostnikov z okvaro 

vida in otrok in mladostnikov s PPPU*; 
• strokovni delavci v vrtcih, šolah in drugih 

ustanovah; 
• potencialni delodajalci; 
• širše okolje. 

 

* PPPU – primanjkljaj na posameznih področjih 
učenja 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kontakti, ki so vam lahko v pomoč: 
Spletna stran projekta Strokovni center: 
http://strokovnicenter.splet.arnes.si/ 
 
Delovanje strokovnega centra:  
mag. Nina Čelešnik Kozamernik 
e-pošta: nina.celesnik@center-iris.si 
  
Spletna stran Centra IRIS: https://center-iris.si/ 
 
Tajništvo Centra IRIS: Magda Oletič 
e-pošta: info@center-iris.si 
telefon: (01) 2442-750 
 
Socialna delavka: Lena Pavli Fister 
e-pošta: lena.pavli@center-iris.si  
telefon: (01) 2442 764 
 
Psihologinja: Sabina Šilc 
e-pošta: sabina.silc@center-iris.si  
telefon: (01) 2442 763 

 Knjižnica in Prilagajanje in izdelava tipnih 
slikanic: Nina Schmidt 
e-pošta: knjiznica@center-iris.si  
telefon: (01) 2442 767 
 
Celostna ocena otrok in mladostnikov z 
okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU: 
Dragana Žunič  
e-pošta: dragana.zunic@center-iris.si  
 
Funkcionalna ocena vida: Jelena Žagar 
e-pošta: jelena.zagar@center-iris.si  
 
Obravnava na domu: Dragana Žunič 
dragana.zunic@center-iris.si  
 
Testiranje za skotopični sindrom/sindrom 
Helen Irlen: 
Dragana Žunič, dragana.zunic@center-iris.si  
mag. Nina Čelešnik Kozamernik, 
nina.celesnik@center-iris.si  
 
Mentorstvo za slepe/slabovidne dijake, 
študente, starše 
http://strokovnicenter.splet.arnes.si/svetovanje-in-
izobrazevanje/mentorstvo-2/ 
 
Video posnetki z didaktičnimi in metodičnimi 
priporočili 
http://strokovnicenter.splet.arnes.si/svetovanje-in-
izobrazevanje/izobrazevalni-video/ 
 
 
Sodelovanje je  
najpomembnejše! 
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