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2021/2022 
 

 
 
Dragi otroci, spoštovani starši. 
  
Preteklo šolsko leto je bilo v marsičem posebno in vsi skupaj smo bili na zahtevni preizkušnji. 
Spraševali smo se ali bomo zmogli in znali premagati vse izzive, ki jih nobeden od nas ni pričakoval. 
S skupnimi močmi in sodelovanjem smo vzpostavili pogoje za izobraževanje na daljavo in šolsko 
leto uspešno pripeljali do konca. Vse to nam ne bi uspelo brez vrednot, ki jih živimo in 
razvijamo  skupaj z vami. To so  varno in zdravo okolje, znanje, sprejemanje, odgovornost, 
spoštovanje, prijateljstvo in medsebojno zaupanje. 
 
Tudi v šolskem letu 2021/22 bomo naše aktivnosti gradili, razvijali na omenjenih vrednotah in 
prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo. S pozitivnim pristopom k reševanju težav in problemov 
ter ustvarjanju pozitivne socialne klime bomo zagotavljali pogoje za kakovostno vzgojo in 
izobraževanje slepih in slabovidnih otrok ter otrok z avtistično motnjo. 
Skupaj zmoremo veliko več in bolje kot posameznik. 
 
Ostanite zdravi. 
   

Katjuša Koprivnikar, ravnateljica 
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I. KONTAKTNI PODATKI CENTRA IRIS 
 

Ravnateljica  Katjuša Koprivnikar katjusa.koprivnikar@center-iris.si (01) 2442  752 

Pomočnica 
ravnateljice 

Anja Ponikvar anja.ponikvar@center-iris.si (01) 2442  750 

Tajništvo info@center-iris.si 

Magdalena Oletič magdalena.oletic@center-iris.si (01) 2442  750 

Anja Pirjevec anja.pirjevec@center-iris.si  

Psihologinja Sabina Šilc sabina.silc@center-iris.si (01) 2442 763 

Socialna delavka Lena Pavli Fister lena.pavli@center-iris.si   (01) 2442 764 

Zdravstveni delavec Danijel Turecki danijel.turecki@center-iris.si (01) 2442 774 

Organizator 
prehrane 

Tina Cortes 
Simoes 

tina.cortes-simoes@center-iris.si (01) 2442 759 

Knjižnica Nina Schmidt knjiznica@center-iris.si (01) 2442 767 

Druge storitve  pripomocki@center-iris.si  
vrt.cutil@center-iris.si 

 

Spletna stran www.center-iris.si 

 
 

II. ZGODNJA OBRAVNAVA 
 
Zgodnja tiflopedagoška obravnava poteka ambulantno na Centru IRIS. Naročanje je možno v 
poslovnem času ali po elektronski pošti.  
 
Poslovni čas za obravnave 2021/2022 

 Dan Ura Kontakt  

Dragana Žunič Ponede
ljek 

8.00–15.00 dragana.zunic@center-iris.si     
 

(01) 2442 750 
(031) 212 381 

Četrtek 8.00–15.00 

Despina 
Mehandjiska 

Torek 8.00–15.00 despina.mehandjiska@cent
er-iris.si 

(01) 2442 750 

Sreda 8.00–15.00 

Dr. Mateja 
Maljevac 

Petek 10.00–14.00 mateja.maljevac@center-
iris.si 

(01) 2442 750 

   
Program je namenjen slepim in slabovidnim, gluho-slepim ter slepim in slabovidnim otrokom z več 
motnjami v starosti od rojstva oz. od odkritja slepote ali slabovidnosti do usmeritve v ustrezen 
vzgojno izobraževalni program (vrtec ali osnovno šolo).  
 
Do tiflopedagoške zgodnje obravnave so upravičeni: 

• slepi in slabovidni otroci v starosti od 0 do 6 let, ki so v domačem varstvu ali so v postopku 
pridobivanja dodatne strokovne pomoči tiflopedagoga v vrtcu; 

• otroci in mladostniki, ki se jim nenadoma poslabša vid; 

• starši slepih in slabovidnih otrok, ožje in širše družinsko okolje. 
 
Program nudi neposredno tiflopedagoško delo z otrokom in svetovalno delo s člani družine otroka 
in ožjim/širšim okoljem družine. Zgodnja tiflopedagoška obravnava zajema naslednje aktivnosti: 
oceno in spremljanje razvoja otroka, neposredno tiflopedagoško delo z otrokom, svetovalno in 
supervizijsko delo z družino, družinsko psihoterapijo, svetovanje in pomoč družini v procesu 
vključitve otroka v ustrezen vzgojno-izobraževalni program, sodelovanje v multidisciplinarnih timih v 
Centrih za zgodnjo obravnavo pri razvojnih ambulantah, v strokovnih timih v Nacionalnem centru 
CRSS na Očesni kliniki v Ljubljani, v strokovnih timih na URI Soča ter po potrebi v drugih strokovnih 
timih. Za starše slepih in slabovidnih otrok v zgodnji obravnavi organiziramo tudi seminarje, tečaje, 
delavnice in šolo za starše. 

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi 
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potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju, tudi slepih in slabovidnih oziroma 

otrok z okvaro vidne funkcije. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-
2065?sop=2017-01-2065 

III. VRTEC 
 

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, zato pri načrtovanju, izvajanju in 
vrednotenju vzgojnega dela upoštevamo načela, cilje ter področje dejavnosti, kot jih opredeljuje 
kurikulum za vrtce. Vsebino vzgojne dejavnosti izbirata vzgojitelj in pomočnica vzgojiteljice. Pri tem 
se prilagajata otrokovim željam, interesom in potrebam. Dejavnosti se izvajajo v manjši skupini zato 
so prilagojene otrokom z okvaro vida. Poleg vzgojnih dejavnosti so otroci deležni tudi dodatne 
specialno pedagoške obravnave, ki pripomore k celostnemu razvoju otroka in premagovanju ovir in 
primanjkljajev, ki so posledica okvare vida (vaje vida, orientacija in mobilnost). 
Oddelek obiskujejo slepi in slabovidni otroci, ki so na podlagi odločbe o usmeritvi usmerjeni v 
prilagojen program za predšolske otroke.  
Za vsakega otroka pripravimo individualiziran program, pri katerem sodelujejo strokovni delavci, ki 
delajo z otrokom in starši. 
 

Vzgojiteljici Tadeja Sitar tadeja.sitar@center-iris.si 

(01) 2442 757 
Špela Karlin spela.karlin@center-iris.si 

Pomočnici 
vzgojiteljic 

Petra Hozjan  

Polona Zver 

  
POSLOVNI ČAS 
Poslovni čas vrtca je od 7.00 do 16.00 ure oziroma v dogovoru s potrebami staršev. Vrtec bo odprt 
celo leto, razen: 

• petek, 24. 12. 2021 

• od ponedeljka, 27.12. do petka, 31.12.2021 

• ponedeljek, 7.2. in torek, 8. 2. 2022 

• ponedeljek, 18. 4. 2022 

• sreda, 26. 4. do 2.5. 2022 

• v času kolektivnega dopusta od 1.8. do 15. 8. 2022 
 
GOVORILNE URE IN DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 
Pogovorne ure bodo: 
Tadeja Sitar: vsako prvi sredo v mesecu ob 12.30 ali popoldan ob 15.00 
Špela Karlin: vsak prvi torek v mesecu ob 13.00 ali četrtek ob 15.30 
Obvezna je predhodna najava pri vzgojiteljicah. 
 
Roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo oziroma v skladu z navodili NIJZ. Roditeljski sestanki 
bodo predvidoma v septembru, februarju in maju/juniju. 
Vse ostale formalne oblike sodelovanja (svet staršev, predavanja, sodelovanje pri sestavi IP) bodo 
izvedene v skladu z navodili NIJZ. O vseh oblikah sodelovanja, vas bodo pravočasno obvestile 
vzgojiteljice ali vodstvo Centra IRIS. 
 
PROGRAM VRTCA 
Za vse otroke, vključene v naš vrtec, izvajamo celodnevni program (6–9 ur). Program obsega vzgojo, 
varstvo, nego, izobraževanje, specialna znanja, prehrano in počitek otrok. 
 
Obogatitvene dejavnosti se delno izvajajo integrirano z osnovnim programom in so jih deležni vsi 
otroci v skupini: plavanje (bazen Kolezija v poletnih mesecih), pohodi, obisk knjižnice Prežihov 
Voranc, plezanje, pravljične, gibalne, glasbene urice, noč v vrtcu, senzorna soba, sodelovanje v 
projektih, Zdrava šola, Mali sonček, Cici uhec, specialno pedagoška dejavnost (orientacija in 
mobilnost, vizualni trening), obisk, otrok s starši, sobotnega novoletnega sejma Centra IRIS. 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2065?sop=2017-01-2065
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2065?sop=2017-01-2065
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DOLŽNOSTI STARŠEV 
Pripeljite in odpeljite otroka v vrtec in iz vrtca v času delovnika vrtca. 
Otrokovo odsotnost pravočasno sporočite do 8.00 zjutraj, po telefonu in/ali elektronski pošti. 
Poskrbite za dobro počutje otrok - udobna oblačila in obutev ter rezervna oblačila, ki jih po potrebi 
dopolnjujete oziroma menjate. 
V vrtec ne vozite bolnih otrok, prav tako se otrokom v vrtcu ne daje zdravil. 
 
ZDRAVJE 
V vrtec naj hodijo le zdravi otroci. Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni, o tem 
nemudoma obvestite vrtec. 
Če otrok ob prihodu v vrtec kaže znake infekcijske bolezni kot so nahod, kašelj, vročina, imajo delavci 
pravico otroka zavrniti, starši pa ste ga dolžni odpeljati domov. V kolikor se ugotovi, da ima otrok 
znake bolezni, tekom dneva, ste ga starši dolžni prit iskat v najkrajšem možnem času. 
Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, vsaj 1 dan ne bruha in vsaj 1 dan 
nima driske oziroma po navodilih zdravnika. 
 
 

IV. DELOVANJE KNJIŽNICE 
 

Urnik knjižnice za šolsko leto 2021/2022 

Dan Ura 

PONEDELJEK–PETEK 9.00–14.00 

 
Na Centru IRIS deluje šolska knjižnica, kjer vas pričakuje knjižničarka Nina Schmidt. Knjižnica je 
odprta od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. Otroci knjižnico vrtca večkrat obiščejo v 
dopoldanskem času. Prav tako si je gradivo mogoče sposoditi domov, za branje doma. Obisk je 
potrebno predhodno najaviti a gradivo je možno tudi naročiti preko e-pošte in se ga pripravi za 
prevzem (ne pošiljamo po pošti). 
Izposoja in delo bo v času, ko veljajo ukrepi za preprečevanje bolezni COVID, potekalo po posebnem 
protokolu veljavnem za šole in knjižnice. V času šolskih počitnic je knjižnica zaprta za izposojo. 
 

 
V. ŠOLA ZA STARŠE 
 
V letošnjem šolskem letu 2021/2022 načrtujemo 4 šole za starše, in sicer oktobra, novembra, marca 
in aprila, v času delavnic za 1., 2., 3. triado in posebni program. Šole za starše bodo praviloma trajale 
3,5 ure. Vabilo bo poslano staršem po elektronski pošti in objavljeno na spletni strani Strokovnega 
centra ter Centra IRIS vsaj 14 dni pred dogodkom. Predhodna prijava na posamezno šolo za starše 
je obvezna. 
Prispevke z analizo šole za starše (2017–2020) smo objavili tudi na spletni strani Strokovnega 
centra: http://strokovnicenter.splet.arnes.si/svetovanje-in-izobrazevanje/sola-za-starse/ 

 
 
Želimo vam zdrave in nasmejane dni. 
 
 
Ljubljana, 14. september 2021 

http://strokovnicenter.splet.arnes.si/svetovanje-in-izobrazevanje/sola-za-starse/

