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100-letnica Centra IRIS  
 
Marino Kačič 
 
 
V članku je prikazana ustanovitev Centra Iris pred stotimi leti. Takrat se je imenoval 
Zavod za slepe, kasneje Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, od 2016 
naprej pa Center IRIS. Prikazani so ključni ljudje, ki so sodelovali pri nastanku 
zavoda, kaj so takrat poučevali, kako se je zavod selil in širil. Več o delovanju, 
okoliščinah, v katerih deluje center danes, ter sedanjem položaju slepih in 
slabovidnih v Sloveniji, pa v intervjuju opiše ravnateljica centra. Vse skupaj je 
podkrepljeno s fotografijami iz tistih časov. 
 
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (od leta 2016 Center IRIS – Center 
za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne) je bil 
ustanovljen 13. septembra 1919. To je trenutek, ko so slovenski slepi otroci in 
mladostniki pričeli obiskovati prvo šolo za slepe na področju današnje Slovenije. Prej 
so posamezniki odhajali na šolanje v tujino, predvsem v Avstrijo. Obstajali so trije 
zavodi, in sicer v Gradcu, Linzu in na Dunaju. To so bili tudi zavodi, kjer so se za delo 
in poučevanje slepih izobraževali prvi slovenski učitelji za slepe. Prva med njimi je 
bila sestra Klara Vrhunc, ki ji je bilo zaupano vodenje novoustanovljene šole za slepe 
v Ljubljani. Na Dunaju je kupila učila za šolo, praške tablice in računske skrinjice in 
pouk v dvorazredni šoli se je lahko pričel (Gerbec 1990, Skaberne 1969). 
 
Pomembno vlogo v razvoju izobraževanja slepih in slabovidnih otrok in strokovnem 
razvoju učiteljev slepih po prvi svetovni vojni so imeli še Minka Skaberne, Josip 
Kobal, Gabrijel Janežič in Mira Dobovšek. Izobraževali so se v Zemunu, v Pragi, na 
Dunaju in v Gradcu. Posebno pozornost so namenjali splošnim učnim predmetom, 
pouku pletarstva, ščetarstva in ročnih del, poučevanju glasbene teorije in harmonije, 
igranju klavirja, citer in violine, strojepisju in esperantu. Zavod za slepe so leta 1922 
premestili v Kočevje, kjer je deloval do novembra 1944, ko so slepe otroke ponovno 
premestili v Ljubljano, v prostore Zavoda za gluho mladino. 1. marca 1946 so se slepi 
otroci ponovno selili, tokrat v lepe prostore na Langusovi ulici 16 (8), kjer šola deluje 
še danes (Gerbec 1990, Koprivnikar 2006, Skaberne 1969).  
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Foto arhiv centra Iris: slika z učenci in učiteljico med poukom v Kočevju 1927 
 
Od ustanovitve Zavoda za slepe otroke v Ljubljani so v njem delovali učitelji in 
osebje, ki si je v težkih razmerah prizadevalo doseči napredek otrok in šole. Posebno 
pozornost so, poleg splošnih učnih predmetov, namenjali še pouku orientacije, 
gospodinjstvu, ročnim spretnostim, glasbenemu pouku in telesni vzgoji. Prizadevali 
so se, da bi se mladostniki, ki so zaključili z izobraževanjem, lahko zaposlili in živeli 
čim bolj samostojno. Razvijali so metode poučevanja, se dodatno izobraževali, 
poučevali druge učitelje, izdelovali pripomočke, pisali učbenike ter prepisovali 
leposlovna gradiva v brajico, da so bila dostopna učencem in širše (Skaberne 1969). 
 
Hitre spremembe v družbi in tehnološki razvoj so v zadnjih 15-ih letih narekovali 
spremembe v vzgoji in izobraževanju slepih in slabovidnih. V Sloveniji imajo otroci in 
mladostniki z okvaro vida možnost obiskovati vrtec ali šolo v domačem kraju ali na 
edini vzgojno-izobraževalni ustanovi za slepe in slabovidne v Ljubljani. To pa je 
narekovalo potrebo po ustanovitvi Strokovnega centra za slepe in slabovidne, ki nudi 
podporo in pomoč slepim in slabovidnim, njihovim družinam, vzgojiteljem, učiteljem in 
širši skupnosti. Tako se je bivši Zavod za slepo in slabovidno mladino reorganiziral in 
preimenoval v Center IRIS.  
 
Intervju z gospo ravnateljico Centra IRIS Katjušo Koprivnikar 
 
Nam lahko na kratko orišete poslanstvo centra IRIS! 
Odgovor: Poslanstvo Centra IRIS je izobraževati in vzgajati slepe in slabovidne 
otroke in mladostnike za aktivno vključevanje v družbo, v kateri bo posameznik imel 
enakovreden položaj ter v njej deloval odgovorno do sebe in drugih. Naša pozornost 
je namenjena celoviti individualni obravnavi  slepih in slabovidnih otrok in 
mladostnikov, svetovanju, usposabljanju ter nudenju podpore tako uporabnikom kot 
njihovim staršem ter izvajalcem vzgojno – izobraževalnih programov v inkluziji. 
Posebna skrb pa je namenjena strokovnemu razvoju na področju poučevanja slepih 
in slabovidnih ter ozaveščanju javnosti o posebnih potrebah oseb z okvaro vida. 
Lahko rečemo, da poslanstvo Centra IRIS ostaja enako kot pred 100 leti. Vsi 
zaposleni se trudimo za dvig kakovosti življenja slepih in slabovidnih otrok in 
mladostnikov in njihovo enakovredno vključevanje v družbo. Če se je v preteklosti 
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strokovno znanje za poučevanje slepih in slabovidnih koncentriralo v šoli za slepe, je 
treba danes zaradi procesa inkluzije strokovno znanje širiti navzven. Vsi zaposleni v 
vzgoji in izobraževanju smo se dolžni nenehno strokovno izobraževati in nadgrajevati 
svoje znanje. Slovenske univerze še ne razpisujejo programov, v okviru katerih bi se 
učitelji in vzgojitelji dodatno izobraževali za poučevanje slepih in slabovidnih.  
 
Zakaj se je Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana preimenoval v Center 
IRIS? 
Odgovor: Po sprejetju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, leta 2000, 
se je število otrok in mladostnikov z okvaro vida v specialni šoli iz leta v leto 
zniževalo. Leta 2013 je bilo vključenih le še 35 otrok in mladostnikov, danes 47. Na 
drugi strani pa se je povečevalo število v inkluzivnih programih, kar je vplivalo na 
razvoj podpornih programov inkluzivnemu izobraževanju.  
 
Kaj  je danes osrednje delo Centra IRIS? 
Odgovor: Danes obiskuje redne vrtce in šole več kot 230 otrok in mladostnikov, 
Center IRIS pa jim nudi ustrezno podporo in pomoč v obliki izvajanja dodatne 
strokovne pomoči ter izposoje prilagojene opreme, pripomočkov in prilagojenih učnih 
gradiv. Zelo pomembno področje delovanja Centra IRIS predstavljajo izobraževanja, 
ki so namenjena učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem, spremljevalcem, 
staršem, delodajalcem in širši javnosti. Teme izobraževanj se nanašajo na 
poučevanje splošnih predmetov (matematika, tuji jeziki, geografija, glasbena 
umetnost, šport …), učenje brajice, učenje orientacije in mobilnosti, izdelavo in 
uporabo prilagojenih pripomočkov, prilagajanje učnih gradiv, socializacijo slepih in 
slabovidnih, igro predšolskih otrok, izdelovanje tipnih slikanic, zaposlovanje in drugo. 
Ne smemo pa pozabiti na program zgodnje obravnave in projektno delo, ki omogoča 
razvoj novih programov in dviguje kakovost življenja slepih in slabovidnih, njihovih 
družin in zaposlenih v Centru IRIS. Naj omenim le nekatere: Socialno vključevanje, 
razvoj Strokovnega centra, Večerja v temi, Vrt čutil, Hostel šest pik, Masaža. 
 
Kako se financira Center Iris? 
Odgovor: Center IRIS je v procesu tranzicije iz specialne šole v strokovni center. 
Tranzicija preko različnih projektov poteka že od leta 2008, a zakonodaja še ni 
prilagojena delovanju strokovnih centrov. Še vedno smo financirani kot šola na 
osnovi oddelkov v Centru IRIS in ne na osnovi oddelkov mobilne službe. Tako imamo 
vsako leto finančne težave pri zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev. 
Primanjkuje sredstev za izobraževanje, prilagojeno opremo in didaktične pripomočke, 
prilagajanje učnih gradiv in učbenikov ter fiksne materialne stroške, ki so vezani na 
porabo vode, toplote, elektrike, vzdrževalna dela in podobno. Razvoj je vse preveč 
vezan na uspešno pridobivanje projektov ter donacij. Neurejen je status mobilnega 
učitelja, ki tedensko opravi od 22 do 27 pedagoških ur na področju cele Slovenije in 
ob tem prevozi tudi do 1000 km na teden, čas vožnje pa se v celoti ne šteje v 
službeni čas. 
 
S kakšnimi težavami se danes srečuje Center IRIS? 
Odgovor: Veliko težavo predstavlja strokovno izobraževanje za zaposlene, saj v 
Sloveniji ni institucije, ki bi izvajala izobraževanja za poučevanje slepih in slabovidnih. 
Tako se morajo sodelavci izobraževati v tujini, kar predstavlja velik finančni zalogaj. 
Primanjkuje tudi tiflopedagogov in logopedov. Šola in dom učencev sta v slabem 
stanju in potrebna celovite obnove. Prostori ne ustrezajo več potrebam učencev, saj 
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niso prilagojeni za otroke s kompleksnimi motnjami in gibalno oviranim. Trenutno ne 
moremo sprejeti v šolo gibalno oviranega učenca, saj Center IRIS nima klančine niti 
drugih ustreznih prilagoditev. Ker je večji del aktivnosti namenjen podpori inkluziji, bi 
potrebovali več različnih specializiranih učilnic, predavalnice za izvajanje 
izobraževanj, večjo knjižnico, delavnice za izdelovanje didaktičnega materiala, 
prostore za shranjevanje didaktične materiala in pripomočkov ter dodatne prostore za 
zaposlene. 
 
Slišati je, da za Center IRIS iščete novo lokacijo. Kaj je razlog in kako napreduje ta 
projekt? 
Odgovor: Zgradbi, v katerih domuje center IRIS, sta potresno nevarni in neprilagojeni 
trenutnim potrebam. Vodovodna in električna napeljava je stara in dotrajana. Zgradbi 
sta energetsko zelo potratni, ni ustrezne izolacije, fasada pa je močno poškodovana. 
Prostorska razporeditev je neustrezna tako za izvajanje prilagojenih programov kot 
za izvajanje podpornih programov za inkluzijo (mobilno službo). Na dotrajanost 
zgradb že dlje časa opozarjamo pristojno ministrstvo, ki pripravlja oceno stroškov za 
novogradnjo ali obnovo obstoječih zgradb. Pred letom dni smo bili povabljeni na 
ogled lokacije na Litostrojski, ki pa se je izkazala kot povsem neprimerna. Lokacijsko 
bi si želeli ostati na trenutni lokaciji, ki je z vidika varnosti in dostopnosti najboljša 
možna. 
 
Koliko zaposlenih je imela šola za slepe, ko so jo 1919 ustanovili? 
Odgovor: V zborniku Svetloba izpodriva temo iz leta 1969 najdemo članek Minke 
Skaberne z naslovom Prvi slovenski zavod za slepe, v katerem je zapisano, da je bila 
v šolskem letu 1919/20 odprta dvorazredna šola za slepe. Vodstvo šole je bilo 
zaupano prvi slovenski učiteljici za slepe, sestri Klari Vrhunc, nadzorstvo nad šolo pa 
Minki Skaberne.  
 

 
 

Foto arhiv centra Iris: slika zavoda za slepe v Ljubljani leta 1949 
 
Koliko zaposlenih pa ima Center IRIS sedaj in kje ti delujejo? 
Odgovor: V šolskem letu 2018/19 je bilo v Centru IRIS zaposlenih 79 oseb, od tega 
57 strokovnih delavcev. To so razredni in predmetni učitelji, tiflopedagogi, specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, vzgojitelji predšolskih otrok, pomočnik vzgojitelja 
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predšolskih otrok ter psihologinja in socialna delavka. Delujejo na področju 
prilagojenih programov za slepe in slabovidne v vrtcu, osnovni in srednji šoli, na 
področju mobilne službe, zgodnje obravnave, knjižnice ter prilagajanja pripomočkov 
in učnih gradiv. Poleg strokovnih delavcev kolektiv dopolnjujejo tudi spremljevalci, 
varuhi in negovalci ter administrativno tehnično osebje. 
 
 
Koliko otrok in mladostnikov imate v obravnavi v okviru Centra IRIS? 
Odgovor: Dodatno strokovno pomoč v inkluziji se izvaja za 225 slepih in slabovidnih, 
od tega 45 v vrtcu, 45 v zavodih za otroke s posebnimi potrebami, 104 v osnovni šoli 
in 31 v srednji šoli. V Centru IRIS izvajamo prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja od vrtca do srednje šole, ki jih obiskuje 47 otrok in mladostnikov z 
okvaro vida. Dodatno se izvaja program zgodnje obravnave, ki ga obiskuje 30 
predšolskih otrok z okvaro vida in kompleksnimi težavami. 
 
Kako poteka sodelovanje mobilne tiflopedagoške službe s starši otrok in učitelji na 
šolah, v katerih se šolajo otroci? 
Odgovor: Šola, v katero je vključen otrok, na Center IRIS pošlje zaprosilo za izvajanje 
dodatne strokovne pomoči. Na osnovi potreb učenca se določi matičen mobilni 
tiflopedagog, ki naveže stik s šolo in starši. Sledi priprava individualiziranega 
programa, v katerem se opredelijo cilji, ki jih vsi strokovni delavci zasledujejo med 
šolskim letom. Glede na potrebe otroka se določi področja izvajanja dodatne 
strokovne pomoči, kot npr. računalništvo, vaje vida, orientacija in mobilnost, 
vsakodnevne spretnosti, tuj jezik, šport, socializacija, matematika,… Kot izhodišče za 
pripravo individualiziranega programa nam služi Razširjeni kurikul za slepe in 
slabovidne. Matični mobilni tiflopedagog predstavlja povezavo med šolo, starši in 
Centrom IRIS. Poleg individualnega izvajanja dodatne strokovne pomoči pa Center 
IRIS nudi še celo vrsto podpornih aktivnosti: ocena funkcionalnosti vida, izposoja 
prilagojene opreme in pripomočkov, prilagajanje učnih gradiv in tekmovanj, celostno 
oceno funkcioniranja, strnjene oblike dodatne strokovne pomoči, udeležbo na 
mednarodnih taborih, izobraževanja za strokovne delavce, predstavitve 
posameznega otroka na šoli,… Center IRIS ponuja veliko podpornih aktivnosti, a je 
uspešnost inkluzije v veliki meri odvisna od sodelovanja med vsemi deležniki. Tukaj 
pa nastajajo velike razlike.  
 
Kako je z zaposlovanjem dijakov, ki končajo učne programe v okviru Centra IRIS? 
Odgovor: V Centru IRIS trenutno izvajamo 4 srednješolske programe in sicer: 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Pomožni administrator, Administrator in Ekonomski 
tehnik. Natančne evidence o zaposlovanju naših dijakov nimamo. Iz izkušenj in 
poznavanjem razmer na trgu dela pa lahko rečem, da večina slepih in slabovidnih, ne 
glede na izobrazbo, ne dobi zaposlitve. Veliko slepih in slabovidnih se obrne tudi na 
nas, zato smo v zadnjih dveh letih posebno pozornost namenili tudi zaposlovanju in 
ozaveščanju delodajalcev. Pripravljamo pa tudi nov srednješolski program Turistični 
tehnik. Program je zelo obetaven in omogoča zaposlovanje na področju turizma, ki 
pa je ena najperspektivnejših panog v Sloveniji. Naša želja je, da oblikujemo 
programe, v katerih bodo slepi in slabovidni po zaključku izobraževanja pridobili 
ustrezne kompetence za določeno delovno mesto, delodajalci pa pomoč v obliki 
mentorja, ki jim bo na voljo pri uvajanju slepega ali slabovidnega na delovno mesto.  
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V okviru centra IRIS imate zanimive projekte, kot so »restavracija v temi« in 
mladinski hostel 6 pik. Kako ste prišli do teh idej in kako ste v tem uspešni? 
Odgovor: Neprestano iščemo nove možnosti, preko katerih bi širši javnosti in 
delodajalcem pokazali, kaj slepi zmorejo, če le imajo ustrezne prilagoditve in pomoč, 
ko jo potrebujejo. Tako smo pred dobrimi petimi leti začeli z večerjo v temi, kjer 
strežejo slepi natakarji. Program vodi učiteljica gospodinjstva z dolgoletnimi 
izkušnjami Damijana Dušak. Večerjo izvajamo v prostorih Centra IRIS. Termini so 
razpisani 1-2 mesečno, pogosto pa se zgodi, da izvedemo tudi dodatne večerje za 
zaključene skupine. Projekt lahko ocenim kot zelo uspešen, saj je zanimanje za 
večerje veliko. Hostel šest pik ali Hostel at six dots smo letošnje poletje odprli prvič. 
Sobe v dijaškem domu so poleti proste in odločili smo se, da poskusimo z oddajo 
prek Booking.com. Prek študentskega dela smo v mesecu juliju in avgustu zagotovili 
delo sedmim slepim in slabovidnim, ki so opravljali delo receptorja in nočno 
dežurstvo. Dodatno pa sta se v delo vključila še dva zaposlena z okvaro vida. Vsi 
skupaj smo se iz dneva v dan učili, kakšne prilagoditve delovnega mesta so 
potrebne, katera znanja potrebuje receptor in kako dinamično je lahko delo v hostlu. 
Po dveh mesecih obratovanja lahko ugotovimo, da nas je obiskalo več kot 550 
gostov s celega sveta, slepi in slabovidni pa so lahko na omenjenih delovnih mestih 
skoraj povsem samostojni. Dodana vrednost hostla pa je tudi osveščanje o slepoti in 
slabovidnosti, saj smo goste seznanjali s pripomočki za slepe in slabovidne, 
predstavljali brajico, otroci so imeli možnost igre s prilagojenimi družabnimi igrami, 
povabili smo jih na Vrt čutil in podobno. Poleg večerje v temi in hostla, v Centru IRIS 
poskusno deluje tudi masažni salon, razmišljamo o odprtju manjše trgovinice, 
ponudbi programov različnih tečajev, izvajanju team building programov ter "escape 
room" v temi. Vse to so priložnosti za zaposlovanje slepih in slabovidnih. 
 

 
 

Foto arhiv centra Iris: slika novejše stavbe Centra IRIS 
 
Kakšne načrte imate v Centru IRIS za prihodnost? 
Odgovor: Vizija Centra IRIS je: Sodelovati, povezovati in delovati za dvig kvalitete 
življenja slepih in slabovidnih ter njihovih družin. V skladu z vizijo bomo še naprej 
delovali na področju zagotavljanja prilagojenih programov osnovne in srednje šole, ki 
se izvajajo v Centru IRIS, programov za podporo inkluziji ter programu zgodnje 
obravnave. Prizadevali si bomo za ustanovitev Strokovnega centra za slepe in 
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slabovidne, kjer bomo ponujali raznovrstne programe za otroke, mladostnike in 
odrasle. Posebno pozornost bomo namenili celostni oceni funkcioniranja, 
gluhoslepoti, zaposlovanju slepih in slabovidnih, ustanovitvi Edukacijskega centra, 
ustanovitvi stanovanjskih skupin, podjetniškega inkubatorja in programom socialnega 
vključevanja. Predvsem pa se bomo trudili, da nadaljujemo dobro delo v korist slepim 
in slabovidnim, ki so ga zastavili naši kolegi pred 100 leti. 
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