
 

NAČRT IZPELJAVE NALOG / DEJAVNOSTI ZA LETO 2013 

Komisija / Sekcija     TIFLO SEKCIJA 

Zap. 

Št. 

Naloga / dogodek Izvajalci, 

sodelavci 

Predviden 
čas in način 
izpeljave 

Predviden 

strošek v 

EUR 

1 

 

 

Seje/srečanja TIFLO 

sekcije z obravnavo 

različnih strokovnih 

vprašanj 

Predsednica, 
člani TIFLO 
sekcije, zunanji 
gosti 

3-4 krat v letu 
(februar, junij, 
avgust, 
november) 

3 - 4  x 50EUR 

2 

Delo komisij: 
- Komisija za 

slovensko brajico, 
- Komisije za oceno 

didaktičnih 
materialov za slepe 
in slabovidne, 

- Komisije za pregled 
terminologije na 
področju tiflo stroke 
- priprava 
terminološkega 
slovarja 

- Komisija za oceno 
uporabnosti 
zaslonskega 
bralnika NVDA 

- 4 člani,  
- 3 člani,  
- 6 članov 
- 4 člani 

januar – 
december 
2013 

 

3 

Tiflološki  muzej v 
Zavodu za slepo in 
slabovidno mladino 
Ljubljana 

4 člani 

januar – 
december 
2013 

 

4  Sodelovanje na 
kulturnem bazarju 

 
12. marec 
2013 

 

5 

Strokovno posvetovanje 
Bralnega društva 
Slovenije 
(Razvijanje branja pri 
skupinah prebivalcev s 
posebnimi potrebam) 

4 člani 

September 
2013 

 

6 

Konferenca o položaju 
slepih in slabovidnih na 
Slovenskem v različnih 
zgodovinskih obdobjih 
do danes 

 

April 2013 

 



7 

Ohranjanje stikov s 
sorodnimi institucijami v  
tujini in iskanje novih 
partnerstev za skupno 
delo v projektih 

Vsi člani 

januar – 
december 
2013  

8 

Udeležba na 
mednarodnih kongresih, 
strokovnih konferencah 
(ICEVI – 8th European 
Conference Istanbul, …) 

 

januar – 
december 
2013  

9 
Sodelovanje v projektu 
Early Intervention 
(Zgodnja obravnava) 

4 strokovni 
delavci Zavoda 
za slepo in 
slabovidno 
mladino 
Ljubljana 

januar – 
december 
2013 

 

10 Sodelovanje v projektu 
STEP UP  

7 strokovnih 
delavcev 
Zavoda za slepo 
in slabovidno 
mladino 
Ljubljana 

januar – 
december 
2013 

 

 

11 

Skupinsko članstvo v 
ICEVI (International 
Council for Education of 
People with Visual 
Impairment) 

Vsi člani TIFLO 
sekcije 

januar – 
december 
2013 200 EUR 

12 
Sodelovanje v MDVI 
Euronet in udeležba na 
letnem sestanku  

Vsi člani TIFLO 
sekcije  
En predstavnik 

januar – 
december 
2013  
(sestanek – 
april 2013) 

 

 

13 

 

Priprave in sodelovanje 
na mednarodnem 
taboru za slepe in 
slabovidne mladostnike 
-  ICC 2013 
na Češkem 
(International Camp on 
Communication and 
Computers)  
 

1 -2 člana 

Priprave: 
februar – julij 
Izvedba: Julij 
2013 

 

14 Športne aktivnosti slepih 
in slabovidnih  

 
januar – 
december 
2013 

 

 

15 

Aktivno sodelovanje na 
Izobraževalnih dnevih 
specialne in 
rehabilitacijske 
pedagogike: Zgodnje 

Nekaj članov  

April 2013 

 



odkrivanje in 
obravnavanje oseb s 
posebnimi potrebami  

16 

Udeležba na dnevu 
specialnih in 
rehabilitacijskih 
pedagogov 2013 

Nekaj članov 

 

 

17 

 

Priprava predlogov za 
sekcijska priznanja 
Minke Skaberne  in 
plaketo Antona Skale 

Komisija za 
priznanja 

februar 2013 
avgust 2013 

 

 

 

Predsednica / predsednik:   Marija Jeraša 

 


