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Spoštovani učenci, starši in sodelavci! 
 
 
Pred nami je novo šolsko leto, v katerega vstopamo z veliko mero optimizma in 
pričakovanj. Želimo si, da bi naš Center s svojimi programi in osebno noto vsakega 
posameznika, ki vstopa vanj, predstavljal prostor, ki bi mladim in njihovim družinam 
ponujal pogoje in možnosti za izboljšanje kvalitete njihovega življenja danes in za jutri. 
 
V šolskem letu, ki je pred nami, namenjamo posebno pozornost praznovanju 100 letnice 
delovanja šole za slepe, SODELOVANJU in POVEZOVANJU. Verjamemo, da le z 
medsebojnim sodelovanjem lahko napredujemo in ustvarjamo pogoje za osebni razvoj, 
izobraževanje, usposabljanje in dvig kakovosti življenja posameznika in družin. 
 
Učence bomo vzpodbujali k sodelovanju, gibanju, zdravi prehrani, aktivnemu preživljanju 
prostega časa, osvajanju veščin, razvijanju interesov in samostojnosti. Kot prednostno 
nalogo v šolskem letu 2019/20 smo si izbrali RAZVOJ SOCIALNIH VEŠČIN. 
 
Glede na potrebe učencev bomo v skladu z zmožnostmi izdelali prilagojene didaktične 
pripomočke in učbenike, ki bodo na voljo vsem učencem z okvaro vida. 
 
V skladu s finančnimi možnostmi se bomo trudili organizirati dejavnosti, ki bodo 
omogočale pridobivanje neposrednih izkušenj in doživetij.  
 
Tako učencem, staršem, strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju  kot tudi  širšemu 
družbenemu okolju ponujamo veliko možnosti za spoznavanje potreb oseb z okvaro vida.  
 
Učencem, staršem in sodelavcem želim prijetno, ustvarjalno in uspešno šolsko leto 
2019/20.  
 
Skupaj se veselimo uspehov!    
 

Katjuša Koprivnikar, ravnateljica 
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I. PODATKI O JAVNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM CENTRU 
 
 
Zavod je prvič ustanovila pokrajinska vlada Kraljevine SHS dne 13. 9. 1919.  
 
1. IME IN SEDEŽ 
 
Center IRIS  
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo 
in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana 

 
Ravnateljica:  Katjuša Koprivnikar  tel. št.:  (01) 2442  752 

katjusa.koprivnikar@center-iris.si 
    
Pomočnica  Anja Ponikvar 
ravnateljice:   anja.ponikvar@center-iris.si    
 
 
Tajništvo: Magdalena Oletič  tel. št.: (01) 2442  750     

Anja Pirjevec 
          
E-mail:  info@center-iris.si 
   pripomocki@center-iris.si  

vrt.cutil@center-iris.si 
   knjiznica@center-iris.si 
 
Spletna stran: www.center-iris.si 
 
Zakladni podračun:  SI56 011006030689853 
Identifikacijska številka: SI94559899 
Matična številka:  5051134 000 
 
 
Center IRIS je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za slepe in 
slabovidne predšolske otroke, učence in dijake, ki se opravljajo kot javna služba po 
programih, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo. Opravlja tudi druge dejavnosti, 
povezane z vzgojo in izobraževanjem (storitve, povezane z izvajanjem tiflomobilne 
službe, funkcionalnim izobraževanjem učiteljev, zgodnja obravnava). 
 
2. PODATKI O USTANOVITELJU 
 
Javni Zavod za slepo in slabovidno mladino je ustanovila Vlada Republike Slovenije s 
Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda: »Zavod za slepo in 
slabovidno mladino Ljubljana«, dne 28. 10. 2008, številka: 01403-165/2008/4 in s 
Sklepom o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda: 
»Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana«, dne 27. 7. 2010, številka: 01403-
49/2010/4. Z dnem 12. 12. 2016 se je preimenoval v Center IRIS - center za 
izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. 
 



Osnovna šola 2019/2020  

6 

3. OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA 
 
S svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo Center IRIS uresničuje in izvaja prilagojen 
program za predšolske otroke, prilagojen program devetletne osnovne šole z 
enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne, prilagojen program 
devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in 
izobraževanja, prilagojen program nižjega poklicnega izobraževanja z enakovrednim 
izobrazbenim standardom, prilagojen program poklicnega in strokovnega izobraževanja 
z enakovrednim izobrazbenim standardom, vzgojni program domov za učence s 
posebnimi potrebami ter storitve, ki so povezane z izvajanjem mobilne službe in zgodnje 
obravnave na območju Republike Slovenije. 
 
4. OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA, DOLOČENEGA Z AKTOM O 
USTANOVITVI, V OKVIRU KATEREGA CENTER PREVZEMA ODGOVORNOST ZA 
UČENCE IN DIJAKE 
 
Center IRIS upravlja z dvema zgradbama, Vrtom čutil in drugim funkcionalnim zemljiščem 
pred zgradbama. 
 
Center IRIS stoji blizu kina Vič. Do njega pridemo z avtobusom številka 1 ali 6 in je zelo 
blizu najožjega središča Ljubljane. V bližini je Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana. 
 
5. ORGANIZACIJSKA SHEMA CENTRA  
 
CENTER IRIS LJUBLJANA Število 

oddelkov 
Število 
otrok 

VRTEC 2 9 
OSNOVNA ŠOLA    
Enakovredni izobrazbeni standard 2 10 
Nižji izobrazbeni standard 1 3 
Posebni program vzgoje in izobraževanja 3 16 
Oddelek strnjene obravnave dodatne strokovne pomoči 1  
SREDNJA ŠOLA   
Pomožni administrator 1 2 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1 1 
Administrator 1 2 
Ekonomski tehnik 1 3 
SKUPAJ 14 46 
DIJAŠKI DOM 2 14 
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MOBILNA SLUŽBA Število otrok 
Vrtec 39 
Osnovna šola 117 
Srednja šola 28 
Druge ustanove 51 
skupaj 235 z odločbo 
Zgodnja obravnava 30 
SKUPAJ 265 

 
6. PRIKAZ ORGANOV UPRAVLJANJA IN STROKOVNIH ORGANOV CENTRA 
 
Pedagoški in poslovodni organ centra je RAVNATELJ.  
Center IRIS upravlja SVET CENTRA, ki odloča o zadevah, ki jih določajo zakon in drugi 
predpisi. 
Sestavljen je iz 13 članov (3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev, 2 
predstavnika dijakov, 5 predstavnikov delavcev). 
Predstavnike staršev v Svet centra voli Svet staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov 
staršev vsakega posameznega oddelka. Svet staršev se oblikuje z namenom 
organiziranega uresničevanja interesov staršev.  
 
 
STROKOVNI ORGANI CENTRA IRIS 
 
a) UČITELJSKI ZBOR CENTRA IRIS 
 
Učiteljski zbor Centra IRIS sestavljajo vsi strokovni delavci centra. 
Učiteljski zbor razpravlja o problematiki na  pedagoških konferencah, ki jih sklicuje 
ravnateljica. 
 
 
b) STROKOVNI AKTIVI 
 
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 
usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, učencev ter opravljajo 
druge naloge določene z letnim delovnim načrtom (LDN). V letošnjem letu bodo delovali 
naslednji strokovni aktivi: 
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STROKOVNI AKTIVI 
 

VODJA 

Strokovni aktiv učiteljev jezikov, družboslovnih in umetniških 
predmetov osnovne in srednje šole  

Marija Repe 
Kocman 

Strokovni aktiv učiteljev v oddelkih s prilagojenim programom 
z nižjim izobrazbenim standardom, oddelkih posebnega 
programoma vzgoje in izobraževanja 

 
Tjaša Kavčič 

Strokovni aktiv učiteljev za pomoč v inkluziji  Peter Rot 
Strokovni aktiv učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov, 
naravoslovno-matematičnih predmetov in računalništva 

Grega Hribar 

Strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje  Gašper Tanšek 
Strokovni aktiv vzgojiteljev  Klemen Bajc 
Strokovni aktiv učiteljev srednje šole Darja Lukan 
Aktiv Vrta čutil Jera Svetek 
Aktiv zgodnje obravnave in vrtec Dragana Žunič 
Aktiv tiflopedagogov Sara Češarek 

 
 
c) RAZREDNIK, VZGOJITELJ 
 
Razrednik, oziroma vzgojitelj vodi delo, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, 
oziroma vzgojne skupine, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih 
učencev, sodeluje s starši in svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja 
druge naloge v skladu s pozitivno zakonodajo. 
 
č) STROKOVNA SKUPINA 
 
Strokovno skupino Centra IRIS imenuje ravnateljica Centra. Strokovna skupina je 
odgovorna za pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranega programa za 
posameznega otroka. Strokovno skupino sestavljajo: razrednik, starši, svetovalna 
delavec, vzgojitelj (kadar je učenec vključen v dom) in po potrebi tudi drugi strokovni 
delavci Centra oziroma zunanji strokovni delavci npr.: zdravnik, specialni pedagog,… 
Strokovno skupino imenuje in po potrebi vodi ravnateljica dvakrat letno, po potrebi tudi 
večkrat. 
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II. PREDSTAVITEV PROGRAMOV 
 

 
OSNOVNA ŠOLA 

 
 
 
1. ZNAČILNOSTI PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE 
  
a) OBVEZNI PREDMETNIKI posameznih prilagojenih programov so priloga Publikaciji.  
 
V osnovni šoli izvajamo prilagojene programe: 

• Prilagojen program 9-letne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim 
standardom za slepe in slabovidne (EIS) 

• Prilagojen program 9-letne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 
• Posebni program vzgoje in izobraževanja (PP VIZ) 

 
SEZNAM UČENCEV OSNOVNE ŠOLE 
 
RAZRED 

Št. 
učencev 

 
Razrednik 

Spremljevalec 
varuh/negovalec 

Oddelek EIS: 1./2./6. razred 3 Tina Kastelic 
Nina Čelešnik Kozamernik-drugi 
učitelj 

Oddelek EIS :7./8./9. razred 7 Damijana Dušak 
Oddelek NIS: 5./6. razred 3 Lucija Maršič 
Posebni program vzgoje in 
izobraževanja II. stopnja 

4 Jelena Grlica Igor Miklavčič 
Manca Urbanc 

Posebni program vzgoje in 
izobraževanja III. in IV. 
stopnja 

4 Severina Skubic 
 

Maša Kraner 

Posebni program vzgoje in 
izobraževanja V. in VI. 
stopnja 

8 Urška Lah Matija Šilc 

 
Vsi učenci imajo pouk v dopoldanskem času s pričetkom ob 8.00 uri, razen v ponedeljek, 
ko se pouk prične ob 8.50. Glavni odmor je od 10.25 do 10.50 ure. 
Oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja pričenja pouk vsak dan ob 7.30 
uri. 
 
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI IN V PPVIZ 
 
Priimek in ime: Kratica predmetov, ki jih 

poučuje: 
Dopoldanske govorilne ure:      

CORTES SIMOES TINA GOS PETEK, 9.40 – 10.25 
ČELEŠNIK KOZAMERNIK 
NINA 

TJA, MAT PONEDELJEK, 9.40 – 10.25 

DUŠAK DAMIJANA NAR, KEM, BIO, SPH, 
NPH, KEO, KEŽ 

SREDA, 8.50 – 9.35 

GRUM KARMEN ZGO, DKE PONEDELJEK, 8.00 – 8.45 
GRLICA JELENA PPVIZ II. PETEK, 11.30-12.30 
HRIBAR GREGA FIZ, SLZ TOREK, 10.50 – 11.35 
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JENČIČ MATEJA KOM TOREK, 11.40  – 12.25 
JERAŠA MARIJA TJA SREDA, 8.50 – 9.35 ali 

TOREK, 14.05 – 14.50 
KASTELIC TINA RAZREDNI POUK PONEDELJEK, 9.40 – 10.25 
LAH URŠKA PPVIZ V., VI. PONEDELJEK,11.40 – 12.25 
LAŠČAK NEVA GVZ  
MARŠIČ LUCIJA ODDELEK NIS PONEDELJEK, 10.50 – 11.35 
MURN TATJANA SLO, RET PONEDELJEK, 11.40 – 12.35 
PEČAVER ANJA ŠPO, DPČ TOREK, 10.50- 11.35 
PONIKVAR ANJA MAT, TIT TOREK, 9.40 – 10.25 
REPE KOCMAN MARIJA GEO TOREK, 8.50 – 9.35 
SCHMIDT NINA KZN TOREK, 9.40 – 10.25 
SKUBIC SEVERINA PPVIZ III., IV. ČETRTEK, 11.30 – 12.30 
SVETEK JERA LVZ 

 
SREDA, 9.40 – 10.25 

TANŠEK  GAŠPER ŠPO, ŠIR PONEDELJEK, 12.30 – 13.15 
TERPIN BRANKA KOM ČETRTEK, 12.30 – 13.15 
ŽNIDARŠČIČ ALENKA ROP TOREK, 9.40 – 10.25 

 
Prosimo, da se za obisk na dopoldanske govorilne ure predhodno dogovorite z 
učiteljem posameznega predmeta preko e-pošte učitelja ali na telefonsko številko 
Centra 01 2442 750.  
 
DRUGI STROKOVNI DELAVCI 
 
Ime in priimek Delovno mesto Telefonske številke 
Lena Pavli Fister socialna delavka (01) 2442 764 
Sabina Šilc psihologinja (01) 2442 763 
Nina Schmidt knjižničar (01) 2442 767 
Marija Repe Kocman, Tanja 
Rudolf, Jera Svetek 

namizni založnik, pripomočki (01) 2442 773 

Dragana Žunič, 
Janja Hrastovšek, 
Tara Bartolj 

zgodnja obravnava 031 212 381 

Dragana Žunič 
Jelena Žagar 
Janja Hrastovšek 
Ana Mohorko 

ocena funkcionalnosti vida 051 270 025 

Danijel Turecki zdravstveni delavec (01) 2442 774 
Tina Cortes Simoes organizator prehrane, 

zdravstveno higienski režim v 
vrtcu 

(01) 2442 759 

Tomaž Dojnik Organizator informacijskih 
dejavnosti 

(01) 2442 766 

 
ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNI DELAVCI 
 
Ime in priimek Delovno 

mesto 
Telefonske 
številke 

Katja Savkovič računovodstvo (01) 2442 761 
Magdalena Oletič, 
Anja Pirjevec 

tajništvo (01) 2442 750 
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Irena Ustar, Peter Grum kuhinja (01) 2442 756 
Fada Kajdić, Aida Huskić, Zekija Kovačević, 
Rebija Hamulić, Asima Brkić, Mesuda Majetić 

čistilke  

Stane Petrovčič hišnik (01) 2442 779 
Veronika Wiegele vzdrževalec 

učne 
tehnologije 

(01) 2442 779 

Maša Kraner, Igor Miklavčič, Matija Šilc, Manca 
Urbanc 

varuhi  

Miha Kapš spremljevalec   
 
 
1.1. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
Predstavitev programa 
Pouk v osnovni šoli poteka  po učnih načrtih za 9-letno OŠ, kjer izvajamo prilagojen 
program 9-letne osnovne šole z  enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in 
slabovidne, prilagojen program 9-letne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 
in posebni program vzgoje in izobraževanja. Delo v oddelkih poteka  v skladu s 
predpisanim predmetnikom, letno učno pripravo in individualiziranim programom za 
vsakega učenca. 
Posebni program vzgoje in izobraževanja je razdeljen na šest področij: razvijanje 
samostojnosti, splošna poučenost, gibanje in športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna 
vzgoja in delovna vzgoja. Vsako področje se individualno prilagodi učenčevim 
spretnostim in sposobnostim.  
Poseben poudarek pri poučevanju je na prilagajanju metod in oblik dela glede na 
sposobnosti in potrebe otrok. Prilagojeno delovno okolje posameznemu otroku oz. 
skupini zagotavlja optimalne pogoje za uspešno šolsko delo. Za vsakega učenca naša 
strokovna skupina sestavi individualen program, istočasno pa se učenci navajajo za delo 
v skupini s svojimi vrstniki. Veliko učnih vsebin je načrtovanih izven centra z namenom 
spoznavanja bližnje in širše okolice ter povezovanja navzven. V ta namen poteka veliko 
različnih obogatitvenih dejavnosti: športne aktivnosti in tekmovanja, dvodnevne delavnice 
po triadah, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, sodelovanje na glasbenih in športnih 
prireditvah, itd. 
 
Predmetniki za posamezne programe so objavljeni tudi na spletni strani Centra IRIS 
 www.center-iris.si 
 
Obvezni izbirni predmeti 
V šolskem letu 2019/20 imajo učenci v programu EIS naslednje izbirne predmete: 
- 7. razred: Sodobna priprava hrane, Sonce, luna in zvezde. 
- 8. razred: Sonce, luna in zvezde, Kemija v okolju 
- 9. razred: Načini prehranjevanja, Kemija v življenju 
 
Obvezni in razširjeni program  
Izvajamo obvezni in razširjeni program.  
V obvezni program spadajo obvezni predmeti v skladu s predmetnikom, izbirni predmeti, 
ure oddelčne skupnosti in specialno pedagoški predmeti. V razširjenem programu šole 
izvajamo jutranje varstvo čakajočih na pouk, podaljšano bivanje in dopolnilni/dodatni 
pouk.  
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JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV 
Za učence, ki zjutraj potrebujejo varstvo, organiziramo varstvo čakajočih na pouk. Varstvo 
je organizirano od 6.30 do 7.55 ure.  
PODALJŠANO BIVANJE 
Center organizira podaljšano bivanje za vse učence osnovne šole. Učenci so v 
podaljšanem bivanju lahko od konca pouka do 16.30 ure. V tem času imajo kosilo, 
sodelujejo pri različnih dejavnostih in delajo domače naloge. V šolskem letu 19/20 bo 
organiziran 1,5 oddelek podaljšanega bivanja. 
 
Deseto leto izobraževanja 
Vanj se lahko vključijo  učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko izobraževanje (NIS) 
in se ne vključijo v nadaljnje izobraževanje, in učenci, ki so se izobraževali po posebnih 
pedagoških načelih. 
V popoldanskem času se učenci vključujejo tudi v interesne dejavnosti. 
 
Specialnopedagoške dejavnosti 
Namenjene so izključno slepim in slabovidnim otrokom in se odvijajo v dopoldanskem 
času ter se prepletajo z ostalimi  vsebinami vzgojno-izobraževalnega dela. Del 
specialnopedagoških dejavnosti poteka tudi individualno v dopoldanskem času ali v 
zgodnjih popoldanskih urah.  
 
Področja specialnopedagoških dejavnosti so: 
1. Desetprstno slepo tipkanje 
2. Vaje vida in senzorike 
3. Orientacija in mobilnost 
4. Socializacija 
5. Samourejanje - vsakodnevne spretnosti in veščine 
6. Pisanje, branje, brajica 
7. Računalništvo in računalniška tehnologija 
8. Komunikacija 
 
Učbeniški sklad 
V Centru izposojamo prilagojene učbenike za slepe in slabovidne prek učbeniškega 
sklada, ki deluje v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih. Učbenike si lahko starši 
izposodijo za domov ali šole za šolsko uporabo. Delovanje učbeniškega sklada ureja 
Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada ter navodila o upravljanju učbeniškega sklada 
v Centru IRIS LJ. 
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1.2. DNEVI DEJAVNOSTI 
 
Dnevom dejavnosti se lahko zaradi vremenskih razmer in drugih okoliščin spremenijo 
datumi izvedbe oziroma prilagodi tema. Nekateri dnevi dejavnosti se bodo izvedli v dveh 
delih. 
 
 
KULTURNI DNEVI 
 
 
MESEC 

 
TEMA 

 
ORGANIZATOR 

 
UDELEŽENCI 

27. 9. 2019 Moja Ljubljanica Nina Schmidt 6.-7.-EIS, NIS  
Pomlad 2020 Rastem s knjigo Nina Schmidt 7.-9.-EIS 
2019/2020 Proslava Neva Laščak OŠ - EIS, NIS 

PP VIZ 
2019/2020 Akademski zbor Neva Laščak OŠ - EIS, NIS 

PP VIZ 
2019/2020 Zbor Neva Laščak OŠ, NIS 

 
Kulturni dnevi za učence PP VIZ (II. - VI. stopnje bodo organizirani v organizaciji 
razredničark oz. se priključijo po lastni presoji). Način in vsebina se prilagaja 
sposobnostim učencev. 
 
 
ŠPORTNI DNEVI  
 

MESEC TEMA ORGANIZATOR UDELEŽENCI 

september 2019 Pohod Golovec-Orle Gašper Tanšek 
 

OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

27. 9. 2019 Bodi športnik Anja Pečaver PP VIZ 
januar 2020 Zimski športni dan 

Kranjska Gora (smučanje, 
tek na smučeh, pohod) 

Gašper Tanšek 
 

OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

februar 2020 Sankanje Anja Pečaver PP VIZ 
februar 2020 Drsanje Gašper Tanšek 

 
OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

april 2020 Pohod Anja Pečaver PP VIZ 
8. 5. 2020 Pot ob žici (Ljubljana) Gašper Tanšek 

 
OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

junij 2020 Adrenalinski park 
  

Gašper Tanšek 
 

OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

junij 2020 Plavanje-Kolezija Anja Pečaver PP VIZ 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

MESEC TEMA ORGANIZATOR UDELEŽENCI 

2019/2020 Ogled jame 
(Županova 
jama/Dimnica) 

Damijana Dušak 7.-9.-EIS 

10. 10. 2019 Delavnica Grega Hribar 7.-9. EIS 
19. 3. 2019 Delavnica Damijana Dušak 7.-9.-EIS 
pomlad 2020 Taborjenje Damijana Dušak 7.-9.-EIS 

 
Naravoslovni dnevi za učence PP VIZ (I., III. in IV. stopnje bodo organizirani v organizaciji 
razredničark oz. se priključijo po lastni presoji). Način in vsebina se prilagaja 
sposobnostim učencev. 
 
 
TEHNIŠKI DNEVI 
 

MESEC TEMA ORGANIZATOR UDELEŽENCI 

november 
2019 

Priprava na 
novoletni sejem 

Lucija Maršič OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

30. 11. 2019 Novoletni sejem Lucija Maršič, 
Alenka Žnidaršič 

OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

19. 3. 2020 Delavnica Mateja Jenčič 7.-9.-EIS 
16. 5. 2020  Skupna delavnica Lucija Maršič, 

Alenka Žnidaršič 
OŠ - EIS, NIS 
PP VIZ 

junij 2020 Ustvarjanje z 
naravnimi materiali 

Jelena Grlica PPVIZ 

 
Tehniške dneve za učence PP VIZ (II. - VI. stopnje bodo organizirani v organizaciji 
razredničark oz. se priključijo po lastni presoji). Način in vsebina se prilagaja 
sposobnostim učencev.  
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ŠOLA V NARAVI 
 

ŠOLA V NARAVI MESEC VODJA UDELEŽENCI 

ZIMSKA ŠOLA V 
NARAVI – 
KRANJSKA GORA, 
CŠOD 

23. 3. - 27. 3. 2020 Gašper Tanšek učenci od 6. do 8. 
razreda 

POLETNA ŠOLA V 
NARAVI – IZOLA, 
Dom oddiha ZDSSS 

8. 6. - 12. 6. 2020 Gašper Tanšek 

učenci od 1. do 5. 
razreda 
učenci NIS in PP 
VIZ, predšolski 

 
 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
 
INTERESNA DEJAVNOST 

 
MENTOR 

 
UDELEŽENCI 

Igranje Inštrumentov Neva Laščak OŠ + PPVIZ 
Športne igre Gašper Tanšek OŠ  
Bralna značka Tina Kastelic OŠ 
Filmski krožek Lucija Maršič OŠ + NIS 
Ambasadorji nasmeha Igor Miklavčič PPVIZ 
Orientacija Branka Terpin PPVIZ 
Zeliščarstvo in eko vrt Tina Cortes Simoes PPVIZ -2 
Kompost gre v šolo Tina Cortes Simoes NIS + PPVIZ 
Pojemo ob kitari Veronika Wiegele PPVIZ 
Ročna dela Veronika Wiegele OŠ, NIS 
Bralna značka Urška Lah PPVIZ 
Računalništvo Tomaž Dojnik PPVIZ 
Migajmo skupaj Anja Pečaver PPVIZ 
Košarka Anja Pečaver NIS + PPVIZ 
English is fun Nina Čelešnik Kozamernik OŠ 
Pilates Alenka Žnidaršič OŠ 
Vesela šola Marija Repe Kocman OŠ 

 
Učenci izberejo interesno dejavnost prostovoljno. 
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TEKMOVANJA 
 
TEKMOVANJE MENTOR UDELEŽENCI 
13.9.2019 – plavanje Ilirija (pod 
okriljem Zšis-Pok) 

Gašper Tanšek, 
Anja Pečaver 

OŠ, SŠ 

26.10.2019 – atletika, ulični tek, 
Ljubljanski maraton 

Gašper Tanšek OŠ, SŠ 

6.12. – 8.12.2019 – Šolsko 
prvenstvo v showdown-u   

Gašper Tanšek OŠ, SŠ 

Maj 2020 – Veslanje Brestanica – 
veliki kanu 

Gašper Tanšek OŠ 

Maj 2020 – atletika – kros Centra 
IRIS 

Gašper Tanšek, 
Anja Pečaver 

OŠ, SŠ 

Junij 2020 – atletika posamezno, 
finale Žalec 

Gašper Tanšek, 
Anja Pečaver 

OŠ, SŠ 

junij 2020 - Emilopen 2020 Gašper Tanšek, 
Anja Pečaver 

OŠ, SŠ 

Različna šolska tekmovanja v 
znanju - Kenguru, Cankar, Vesela 
šola  

Mentorji – učitelji 
posameznih področji 

OŠ, SŠ 

 
Dnevi dejavnosti se lahko med šolskim letom še nekoliko spremenijo, kar je odvisno od 
potreb učencev, udeležbe v šoli v naravi in razpoložljivih finančnih sredstev. 
 
NADSTANDARDNI PROGRAM 
 
Za obogatitev obveznega programa bodo potekale naslednje dejavnosti: 
- športna značka Zlati sonček, Krpan in Gibko 
- pomoč socialno ogroženim učencem 
- glasbena prireditev  
- likovne razstave 
- bralna značka 
- prireditve ob posameznih mednarodnih dnevih (dan bele palice, dan brajice, teden 

slepih in slabovidnih…) 
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1.3. NAČINI PREVERJANJA 
 
Ocenjevanje 
 
V prvih dveh razredih prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom 
je ocenjevanje opisno. V tretjem razredu pa je številčno ocenjevanje in tako vse do 9. 
razreda. Vsi predmeti so ocenjeni s petstopenjsko ocenjevalno lestvico.  
 
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v prvem 
izobraževalnem obdobju osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, v 
drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa s številčnimi ocenami. 
 
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi 
ocenami.  
 
Napredovanje 
 
Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem obdobju 
napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh 
predmetov. Kljub temu pa učenec lahko zaradi slabših ocen, ki so posledica daljše 
odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, če 
tako zahtevajo njegovi starši oziroma ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega 
predloga razrednika v soglasju s starši.  
Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda pa lahko na podlagi pisnega obrazloženega predloga 
razrednika ponavlja razred tudi brez soglasja staršev.  
Učenec lahko ponavlja razred, kadar je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz 
enega ali več predmetov, čeprav mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni pouk in 
druge oblike individualne in skupinske pomoči.  
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom lahko 
učenec v tretjem razredu ponavlja razred, če ni dosegel standardov znanja, ki so potrebni 
za napredovanje v naslednji razred, čeprav mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni 
pouk. 
 
Nacionalno preverjanje znanja: 
Enakovredni izobrazbeni standard: 
 
V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s 
katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: 
nacionalno preverjanje znanja).  
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.  
V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje 
znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih 
območjih, matematike in prvega tujega jezika.  
V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje 
znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih 
območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. 
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 
8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo 
preverjalo znanje na posamezni šoli. Letošnje šolsko leto bo nacionalno preverjanje 
znanja iz zgodovine. 
Nižji izobrazbeni standard: 
Preverjanje v 6. in 9. razredu je prostovoljno.  
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DIJAŠKI DOM – VZGOJNO DELO 

 
 
VKLJUČITEV V DIJAŠKI DOM 
V dijaški dom se lahko vključijo dijaki z odločbo o usmeritvi. 
 
Vzgojni program 
Vzgojno delo poteka v popoldanskem času in je organizirano v dveh vzgojnih skupinah. 
Vsaka vzgojna skupina ima svojega vzgojitelja in sledi svojemu urniku. Vzgojitelji izvajajo 
tudi nočno dežurstvo pri učencih in pokrivajo čas od 14.00 ure do 8.00 ure naslednjega 
dne. 
 
Popoldansko vzgojno delo se izvaja od ponedeljka do četrtka popoldne, v petek od 12.00 
do 16.00 ure. 
 
Vzgojni program sledi naslednjim vzgojnim smotrom: 
• vsebine so povezane in nadaljujejo dopoldansko delo 
• učence privajamo na življenje v skupini 
• na medsebojno strpnost in pomoč 
• ustrezno higieno 
• prizadevali si bomo za razvijanje zdravega tekmovalnega duha in ustvarjalnost 
• se vključevali v širši družbeni prostor in povezovali z okoljem 
• in spodbujali k učenju aktivnega preživljanja prostega časa. 
 

Vzgojna skupina število vzgojitelj 

VZGOJNA SKUPINA 1 7 Monika Šivic 
VZGOJNA SKUPINA 2 7 Klemen Bajc 

 
Vzgojitelji: Monika Šivic, Dušan Škafar, Urška Mikolič, Klemen Bajc 
Spremljevalec: Miha Kapš 
Vzgojitelji so vam dosegljivi na telefonski številki (01) 2442 769 ali 040 726 096;  
od ponedeljka do četrtka v času od 14.30 do 20.00 ure.  
 
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 
- goalball - Klemen Bajc 
- plavanje - Miha Kapš, Dušan Škafar, Klemen Bajc  
- kolesarjenje - Miha Kapš 
- glasbene delavnice (petje, kitara, flavta, klavir) - Dušan Škafar 
- ustvarjalne delavnice - Urška Mikolič, Monika Šivic 
- urejanje in čiščenje sobe, higiena oblačil - vsi vzgojitelji 
- socialne spretnosti - Monika Šivic 
- srečanja različnih centrov in zavodov - Monika Šivic, Dušan Škafar 
- program MEPI - Dušan Škafar 
- kulturno umetniške dejavnosti ter aktualni dogodki - vsi vzgojitelji 
- priprava večerji - vsi vzgojitelji 
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ORGANIZACIJA POPOLDANSKIH DEJAVNOSTI V DOMU 
 
Popoldne otroci/učenci lahko pridejo v Dom ob 14.00. Po želji učenca ali presoji učitelja 
pa lahko tudi kasneje in se dlje zadržijo v oddelku podaljšanega bivanja. V času 
popoldanskega bivanja v Domu imajo otroci možnost vadbe plavanja v okviru društva 
Vidim cilj, po želji pa lahko obiskujejo tudi druge interesne dejavnosti organizirane na 
Centru IRIS ali izven njega. 
Okoli 16.00 je popoldanska malica. Po tem sledi delo za šolo (pisanje domačih nalog, 
učenje). Po razporedu del otroci poskrbijo za pripravo mize in večerje ter pospravljanje 
po večerji. Večerni obrok je ob 18.30, od 19.00 do 20.00 pa imajo otroci možnost uporabe 
telovadnice, fitnesa. 
Večere preživimo ob igranju družabnih iger, pogovorih, učenci lahko preživijo največ 1 
uro tudi za računalnikom. 
Zgodnje popoldanski čas in večerni čas je namenjen tudi sprehodom, obiskom knjižnice, 
kina ali drugih kulturnih prireditev. Popoldne se imajo otroci možnost voziti s tandem 
kolesi, rolati, igrati na igrišču, obiskovati pohodniški krožek, prav tako pa namenimo nekaj 
časa ročnim spretnostim, posebej v času priprave na božični sejem (bazar). 
Priprava na spanje nastopi okoli 21.00, spanje pa najkasneje ob 22.00. 
 
ZJUTRAJ V DOMU 
 
Zjutraj se otroci uredijo in pridružijo ostalim učencem pri zajtrku v jedilnici. 
Trudimo se, da bi otroci, ki so nastanjeni v Domu, pridobili čim več spretnosti  za življenje 
(tako gospodinjskih kot socializacijskih…) ter s tem vedno večjo samostojnost. Graditi 
skušamo na njihovi dobri samopodobi in se trudimo, da bi se otroci v Domu počutili dobro, 
sproščeno in se hkrati naučili spoštovati dogovorjena pravil, obveznosti. 
Občasno povabimo k nam tudi druge skupine, npr. stanovanjsko skupino mladih iz Škofje 
Loke, k nam prihajajo kot prostovoljci in praktikanti simpatični študentje (delovna terapija, 
psihologija), ki z našimi otroki preživijo kar nekaj kakovostnega časa.  
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MOBILNA SLUŽBA – SLUŽBA ZA POMOČ INKLUZIJI 

 
 
Mobilno službo, oziroma tim učiteljev, ki se je preimenoval v službo za pomoč inkluziji, 
izvaja dodatno strokovno pomoč in razširjen obseg dodatne strokovne pomoči. 
 
Tim opravlja naslednje naloge: 

• nudi dodatno strokovno pomoč pri pouku in izven njega 
• nudi razširjen obseg dodatne strokovne pomoči v obliki pouka specialnih znanj, ki 

poteka individualno ali v skupinski obliki 
• mobilni tiflopedagogi - koordinatorji sodelujejo pri pripravi in evalvaciji 

individualiziranega programa v vrtcih, OŠ in SŠ na področju cele Slovenije 
• pri obravnavi predšolskih in šolskih otrok z okvaro vida mobilna služba nudi pomoč 

staršem, vzgojiteljem, učiteljem in vsem pristojnim službam 
• izvaja seminarje za strokovne delavce v VIZ, delavnice za starše otrok z okvaro 

vida 
• sodeluje pri pripravi prilagoditev za eksterno preverjanje znanja (NPZ, POKLICNA 

MATURA, MATURA) 
• svetuje pri izbiri ustreznih pripomočkov in njihovi nabavi (lupe, učbeniki v 

povečanem tisku). 
 
Oblike pomoči: 

• dodatna strokovna pomoč in razširjen obseg  dodatne strokovne pomoči se izvaja 
v različnih oblikah (npr.: tečajih ali kontinuirano enkrat tedensko/na 14 dni) 

• izvajajo se seminarji za učitelje in vzgojitelje, seminarji za uporabo prilagojene 
računalniške opreme za slepe in slabovidne) 

• izvajajo se tematske delavnice za učence OŠ po posameznih triadah, predvidoma 
dvodnevne 

• izposoja specialne opreme (prilagojene računalniške opreme) v Centru za učence 
in dijake, ki se šolajo v večinskih šolah 

• izposoja prilagojenih učbenikov za slepe in slabovidne učence OŠ 
• prilagajanje učnih gradiv v brajici 
• izposoja didaktičnih pripomočkov 

 
Več o dejavnostih najdete na spletni strani centra IRIS (www.center-iris.si) pod naslovom 
Služba za pomoč inkluziji, Katalog dejavnosti 2019/2020. 
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ZAPOSLENI V MOBILNI SLUŽBI  
 
Ime in priimek: Področje dela: Elektronska pošta: 
Katjuša Koprivnikar  vodja mobilne službe - 

službe za pomoč inkluziji 
katjusa.koprivnikar@center-iris.si 

Anja Ponikvar pomočnik vodje mobilne 
službe - službe za pomoč 
inkluziji 

anja.ponikvar@center-iris.si 

Grega Hribar  računalništvo, 
matematika, fizika   

grega.hribar@center-iris.si 

Damijana Dušak vsakodnevna opravila 
slepih - specialna znanja, 
OŠ, SŠ - naravoslovje, 
kemija, biologija 

damijana.dusak@center-iris.si 

Ana Mohorko Mobilna služba, vaje 
vida, orientacija, 
specialna znanja 

ana.mohorko@center-iris.si 

Janja Hrastovšek Zgodnja obravnava, 
mobilna služba 

janja.hrastovsek@center-iris.si 

Mateja Jenčič Mobilna služba OŠ, SŠ - 
računalništvo  

mateja.jencic@center-iris.si 

Marija Jeraša Mobilna služba SŠ, OŠ - 
angleščina 

marija.jerasa@center-iris.si 

Polona Knific Mobilna služba OŠ, SŠ - 
matematika  

polona.knific@center-iris.si 

Neva Laščak  Mobilna služba OŠ - 
glasba 

neva.lascak@center-iris.si 

Peter Rot Mobilna služba vrtec, OŠ peter.rot@center-iris.si 
Tatjana Murn Mobilna služba OŠ, SŠ -

slovenščina 
tatjana.murn@center-iris.si 

Damjana Oblak Mobilna služba vrtec, OŠ damjana.oblak@center-iris.si 
Karmen Grum Mobilna služba OŠ,SŠ - 

nemščina, zgodovina 
karmen.grum@center-iris.si 

Tina Rajh Mobilna služba vrtec, 
OŠ, SŠ 

tina.rajh@center-iris.si 

Gašper Tanšek Mobilna služba OŠ,SŠ - 
športna vzgoja, ŠVN 

gasper.tansek@center-iris.si 

Anja Pečaver Mobilna služba OŠ,SŠ - 
športna vzgoja, ŠVN 

anja.pecaver@center-iris.si 

Tara Bartolj Mobilna služba vrtec, 
OŠ, ZO 

tara.bartolj@center-iris.si  

Sara Češarek Mobilna služba vrtec, OŠ sara.cesarek@center-iris.si 
Ajda Mikolič Mobilna služba vrtec, OŠ ajda.mikolic@center-iris.si  
Branka Terpin Mobilna služba OŠ, SŠ - 

orientacija, tipkanje 
branka.terpin@center-iris.si 

Mateja Maljevac Mobilna služba vrtec, OŠ mateja.maljevac@center-iris.si 
Dragana Žunič Mobilna služba vrtec, 

OŠ, ZO 
dragana.zunic@center-iris.si 

Jelena Žagar FOV, obilna služba vrtec, 
OŠ 

jelena.zagar@center-iris.si 
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Iva Habjan Mobilna služba vrtec, OŠ iva.habjan@center-iris.si 
Marija Repe Kocman Izposoja pripomočkov  marija.repe@center-iris.si 
Nina Schmidt Knjižnica nina.schmidt@center-iris.si 
Tomaž Dojnik Informacijska tehnologija tomaz.dojnik@center-iris.si 
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III. PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA CENTRA IRIS 
 
 
1. ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

20
18

 
ponedeljek 2. 9. ZAČETEK POUKA 
ponedeljek - petek 28. 10. - 1. 11. JESENSKE POČITNICE 
četrtek 31. 10. DAN REFORMACIJE 
petek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

sobota 30. 11.* NOVOLETNI SEJEM - DELOVNA 
SOBOTA (namesto 23. 12. 19) 

torek 20. 12.* PROSLAVA PRED DNEVOM 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek 23.12.* POUKA PROST DAN (namesto 30. 
11. 19) 

torek 24.12.* POUKA PROST DAN (namesto 16. 
5. 20) 

sreda 25. 12. BOŽIČ 

četrtek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

sreda - četrtek 25. 12. - 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE  

20
19

 

sreda - četrtek 1. 1. - 2. 1. NOVO LETO 
petek 3. 1. POUKA PROST DAN 

petek 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA 
OBDOBJA OŠ 

petek 7. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM 
KULTURNIM PRAZNIKOM  

petek, 8. februar 
 PREŠERNOV DAN, 

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

petek - sobota 14. 2.- 15. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS 
V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek - petek 17. 2. - 15. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA 
OBMOČJA GORENJSKE, 
GORIŠKE, NOTRANJSKO-
KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, 
OSREDNJESLOVNESKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE 
TER OBČIN JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE: RIBNICA, 
SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, 
KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek - petek 24. 2. - 28. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA 
OBMOČJA JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: 
RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI 
POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 
KOSTEL), KOROŠKE, 
PODRAVSKE, POMURSKE, 
SAVINJSKE IN 
SPODNJEPOSAVSKE 
STATISTIČNE REGIJE 

ponedeljek 13. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 
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ponedeljek 27. 4. DAN UPORA PROTI 
OKUPATORJU 

od ponedeljka do 
petka, 
29. april do 3. maj 

 
PRVOMAJSKE POČITNICE  

ponedeljek - petek 27. 4. - 1. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 
petek - sobota 1. 5. - 2. 5. PRAZNIK DELA 
torek 5.5. NPZ IZ SLOVENŠČINE 
četrtek 7.5. NPZ IZ MATEMATIKE 

ponedeljek 11.5. NPZ IZ TUJEGA JEZIKA (6.r) 
NPZ IZ ZGODOVINE (9.r) 

20
19

 

sobota 16. 5*. DELOVNA SOBOTA (namesto 24. 
12. 19) 

ponedeljek 15. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA 
OBDOBJA ZA UČENCE 9. 
RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

sreda 24. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA 
OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 
8. RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK 
IN PROSLAVA PRED DNEVOM 
DRŽAVNOSTI 

četrtek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 
petek - ponedeljek 26. 6. - 31. 8. POLETNE POČITNICE 

*Sprememba glede na šolski koledar za osnovne šole. 
 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 
16. 6. - 29. 6. 2020: 1. rok za učence 9. razreda 
26. 6. - 9. 7. 2020: 1. rok za učence od 1. do 8. razreda 
18. 8. - 31. 8. 2020: 2. rok za učence od 1. do 9. razreda 
 
 
2. TEDENSKI URNIK V ŠOLI IN DOMU 
 
Delo v Centru poteka 24 ur, pet dni tedensko. Ob koncu tedna je center zaprt. Delavci, ki 
so razporejeni na konkretna dela na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgojni program, 
opravljajo ta dela kombinirano po razporedu, ki velja za "šolo" in "dom". V neposredno 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa spadajo vse oblike pedagoškega dela kot so: 
• redni, dopolnilni in dodatni pouk 
• vzgojni program 
• interesne dejavnosti 
• jutranje varstvo 
• podaljšano bivanje 
• interesno zabavne in družabne aktivnosti 
 
Poleg tega se v Centru izvaja: prehrana in nočno dežurstvo. 
 
 
Jutranje varstvo čakajočih na pouk je organizirano od 6.30 do 7.55 ure, ob 7.35 uri je 
zajtrk. 
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Podaljšano bivanje je organizirano do 11.30 do 16.00 ure. 
Vodja podaljšanega bivanja je  Zala Kopmajer. 
 
Za učence, ki bivajo v domu je vstajanje ob 7.00 uri, od 7.15 do 7.35 ure poteka 
umivanje in oblačenje, zajtrk je med 7.15 in 7.45. Po potrebi lahko učenci vstajajo tudi 
prej. 
 
Zdravstvena ambulanta za učence dela pred in po zajtrku ali kosilu od 6.30 do 14.00 
ure. 
 
Obroki prehrane: 
 
• zajtrk    od 6.30 do 8.00 ure (srednješolci, ki odhajajo v zunanje 

šole) 
ostali ob 7.30 uri 

• kosilo: 
Ø 1. skupina - 1. in 2. triada od 12.25 ure do 12.50 ure 
Ø 2. skupina 3. triada  od 13.15 ure do 13.45 ure  
Ø za srednješolce    do 14.30 ure 
• večerja    od 18.30 ure do 19.00 ure 
• dopoldanska malica  od 10.25 ure do 10.45 ure 
 
Učenci imajo vse obroke prehrane v jedilnici Centra. 
 
 
Razpored zvonjenja v Centru: 
06.00                                  vstajanje glede na individualni urnik srednješolci 
06.30                               jutranje varstvo - vozači osnovna šola 
07.00     vstajanje - domski 
07.30 - 07.55   zajtrk, pričetek pouka za PP VIZ 
08.00 - 08.45   1. ura 
08.50 - 09.35   2. ura 
09.40 - 10.25   3. ura 
10.25 - 10.45   dopoldanska malica OŠ in SŠ 
10.50 - 11.35   4. ura 
11.40 - 12.25   5. ura 
12.25  - 12.50   I. kosilo OPB 
12.30 - 13.15   6. ura     OPB 
13.15     konec 6. ure in II. Kosilo, OPB 
13.20  -  14.05                    7. ura, OPB 
14.05  -                               III. kosilo, OPB, vzgoja 
 
Pouk je enoizmenski in poteka v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa potekajo 
aktivnosti vzgojnih skupin, specialno pedagoške dejavnosti in interesne dejavnosti. 
 
Šolske in vzgojne aktivnosti se odvijajo od 7.00 do 20.00 ure. 
Nočno dežurstvo in oskrba otrok se izvaja od 20.00 ure zvečer do 8.00 ure zjutraj. 
 
ODHODI DOMOV 
 
Ob koncu tedna vsi učenci in dijaki odhajajo domov, ob petkih do 17.00 ure, ko se Center 
in dom zapre, vračajo pa se v ponedeljek do 8.45 ure. V izjemnih primerih (v času 
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organiziranih aktivnosti ipd.) je dijaški dom lahko odprt tudi čez vikend. 
 
3. DELOVANJE SVETOVALNE SLUŽBE CENTRA IRIS 
 
Center IRIS organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje 
otrokom, učencem, dijakom in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom Centra pri 
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja Centra ter pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja. 
 
4. DELOVANJE KNJIŽNICE CENTRA IRIS 
 
Knjižnica zbira knjižnično gradivo (knjige, zgoščenke ...), ga po potrebi prilagaja, 
strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko 
dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno izobraževalnega dela v zavodu. 
 
Knjige izposoja otrokom, učencem, dijakom in njihovim staršem ter strokovnim delavcem. 
Prav tako pa nudimo pomoč vsem študentom, ki rabijo strokovne knjige s področja 
tiflopedagogike. 
 
URNIK KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
Dan: Ura: 
SREDA 09.00 - 13.00 ure 
ČETRTEK 09.00 - 13.00 ure 
PETEK 09.00 - 13.00 ure 

 
Knjižnico vodi Nina Schmidt. Zaradi raznolikosti dela, prosimo, da se predhodno najavite 
na telefonsko številko (01) 2442 767 ali na e-pošto: knjiznica@center-iris.si 
  
 
5. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 
 
Govorilne ure po dogovoru z učitelji. Starši pa lahko učitelje pokličejo v času dopoldanskih 
govorilnih ur ali jih kontaktirajo po e- pošti. 
 
V šolskem letu 2019/20 bodo organizirani trije roditeljski sestanki. Prvi roditeljski sestanek  
bo v mesecu septembru, drugi februarja in tretji aprila.  
 
Starši so aktivno vključeni v pripravo individualiziranih programov, ki se evalvirajo 2 - 3 x 
letno. V okviru delavnic za učence, bodo organizirane tudi delavnice za starše. 
 
Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo predstavnika staršev posameznega 
oddelka v svetu staršev. 
  
6. ORGANIZACIJA PREHRANE 
 
Prehrana učencev obsega zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico in 
večerjo. 
 
V kuhinji centra pripravljamo hrano za vse učence in dijake. 
Učenci jedo v jedilnici po vnaprej določenem razporedu. Za nemoten potek prehrane so 
odgovorni dežurni učitelj in drugi delavci Centra. 
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Vodja domske prehrane, učitelji in ostali delavci ter kuhinjsko osebje morajo razvijati 
kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih in dijakih. 
 
Stroški prehrane učencev se bodo obravnavali v skladu z Zakonom in Pravilnikom o šolski 
prehrani. 
 
7. ŠOLSKI SKLAD CENTRA IRIS 

 
Šolski sklad Centra IRIS Ljubljana je ustanovljen za enote, ki delujejo pod okriljem Centra 
IRIS Ljubljana: osnovno šolo z rednim programom, osnovno šolo s prilagojenim 
programom, srednjo šolo, enoto vrtca ter dom. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov 
domačih in tujih fizičnih  ter pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov ter financira 
dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina vzgojnega ter 
izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. S sredstvi sklada 
se lahko nakupuje nadstandardna oprema, zagotavlja se sredstva za spodbujanje 
razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev ter pomoč socialno šibkim otrokom oziroma 
učencem. 

 
Šolski sklad sestavlja upravni odbor s predsednikom in 6 člani. Člani upravnega odbora 
so zastopani iz treh predstavnikov delavcev Centra, ki jih predlaga Svet Centra ter  štirih 
predstavnikov staršev, ki jih predlaga svet staršev; vsi člani upravnega odbora pa so 
imenovani s strani sveta staršev. 
 
V Šolski sklad Centra so bili iz vrst delavcev imenovani: Dušan Škafar, Lena Pavli Fister 
in Karmen Grum. 
 
Predstavniki staršev bodo izvoljeni na prvi seji sveta staršev. 

 
 
8. ORGANIZACIJA PREVOZOV IN VARSTVO VOZAČEV 
 
Center IRIS v sodelovanju s starši poskrbi za vikend prevoz učencev centra od pouka 
prostih dnevih. Stroške prevoza povrne Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(domski učenci). 
 
Starši imajo pravico do povrnitve potnih stroškov javnega prevoza; v kolikor le-ta ni 
zagotovljen oziroma možen, se jim obračuna povračilo zmanjšane kilometrine. Starši so 
dolžni mesečno oddati izpolnjen obrazec za povrnitev potnih stroškov, v primeru javnega 
prevoza, pa tudi predložiti račun za javni prevoz. Izplačilo potnih stroškov dobijo izplačano 
takoj, ko jih Centru nakaže Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.   
 
Stroške za dnevni prevoz učencev vozačev v osnovni šoli pokrije lokalna skupnost. 
 
Povračilo potnih stroškov na specialna znanja starši urejajo na občini. Za vse informacije 
v zvezi s prevozi, se starši obrnete na socialno delavko Leno Pavli Fister. 
 
 
9. VARNOST UČENCEV 
 
Center je dolžan zagotoviti varnost otrok, učencev in dijakov. To se dosega z različnimi 
aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti in zdravja pri 



Osnovna šola 2019/2020  

28 

delu v učilnicah ter z doslednim izvrševanjem Izjave o varnosti z oceno tveganja. 
Prometna varnost se nanaša na: 
* prometno vzgojo od 1. - 9. razreda 
* seznanitev s prometnimi predpisi za pešce in kolesarje 
* oglede video posnetkov o varni udeležbi v prometu 
* izdelavo načrta varnih poti okoli šole 
* sodelovanje s policijo. 
 
Center ima izdelan prometno varnostni načrt. 
Prometno varnost obravnavamo v sklopu posameznih predmetnih področij in aktualnih 
dejavnostih (tehnični dnevi, športni dnevi, pouk orientacije ipd.). 
 
10. SKRB ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK 
 
V šolskem letu 2019/20 bodo izvedeni redni sistematični zdravstveni pregledi vseh 
učencev, ter obiski pri raznih specialistih. Oceno funkcionalnosti vida bo izvedena v 
Centru. Izvajalke so Dragana Žunič, Janja Hrastovšek in Jelena Žagar. 
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Skrbeli bomo za dietno prehrano tistih učencev, ki jo bodo imeli Potrdilo o medicinsko 
indicirani dieti, ki jo izda zdravnik. Poskrbeli bomo za vse ustrezne ukrepe varnosti in 
zdravja učencev. 
Za vse informacije v zvezi s prehrano, se starši obrnejo na zdravstvenega tehnika Daniela 
Tureckega, in organizatorja prehrane Tino Cortes Simoes.  
 
Preventivne dejavnosti, kjer bomo učence osveščali o škodljivosti in posledicah kajenja, 
uživanja alkoholnih pijač, spolnega nadlegovanja in nasilja ter posledicah prekomerne 
telesne teže bomo izvajali: 
• v okviru razrednih in vzgojnih ur 
• v okviru srečanj skupnosti učencev 
• v okviru mladinskih delavnic. 
 
Razredniki bodo vključili osveščanje učencev v program razrednih ur.  
 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi projekta ZDRAVA ŠOLA, ki ga vodi Danijel Turecki. 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne 20. 9. 2019 
 

Ravnateljica Centra IRIS: 
        Katjuša Koprivnikar  
 
 

Ž i g  
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Center IRIS - center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za 
slepe in slabovidne 

 
Ljubljana, 2019 

 


