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mag. Roman Rener je zaposlen na Geodetskem 
inštitutu Slovenije kot svetovalec direktorja ter skrbi 
za prijavo in vodenje evropskih projektov. S 
področjem slepote in slabovidnosti se ukvarja že 25 
let in je uveljavljen strokovnjak v mednarodnem 
prostoru. Za svoje delo je prejel več mednarodnih in 
državnih nagrad.

dr. Luj Šprohar je zaposlen na Direktoratu za 
zdravstveno varstvo kot pomočnik direktorja, kjer 
skrbi za zdravstveni in socialni položaj invalidov. Je 
nekdanji direktor Urada vlade RS za invalide in 
bolnike, predsednik Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Ljubljana ter pisatelj. Prve tri knjige je 
posvetil slepoti in njenemu družbenemu položaju.

Mira Potokar, mag. posl. ved, je direktorica v podjetju 
za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva, d. 
o. o. V tem podjetju se je zaposlila leta 1996, od takrat 
dalje pa se intenzivno ukvarja z iskanjem možnosti za 
usposabljanje in zaposlovanje invalidov na različnih 
področjih.

Polona Car, univ. dipl. pedagoginja, je na Zvezi 
društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) 
zaposlena kot izvajalka izobraževanja in promocije 
na projektu Knjižnica slepih in slabovidnih. S 
področjem slepote in slabovidnosti se strokovno 
ukvarja zadnji dve leti, med drugim ima tudi 
mednarodne izkušnje na področju izobraževanja 
slepih in slabovidnih.

Jožef Gregorc je zaposlen na projektu Knjižnica 
slepih in slabovidnih. Ukvarja se z načrtovanjem 
prilagojenih spletnih vsebin za slepe in slabovidne ter 
izobraževanji. Njegovo temeljno področje delovanja 
je prilagoditev pripomočkov, da so ti dostopni slepim 
in slabovidnim. Piše za revijo RIKOSS.

Po strokovnih ocenah živi v Sloveniji okoli deset tisoč 
ljudi, ki po definiciji slepote in slabovidnosti, sodijo v 
to skupino. Od teh jih je približno polovica včlanjenih 
v Zvezo društev slepih in slabovidnih. Gledano širše, 
stroka ocenjuje, da v Sloveniji živi okoli trideset tisoč 
oseb z resnejšo okvaro vida. Slepi se poleg 
komunikacijskih in orientacijskih ovir pogosto soočajo 
še s problematiko zaposlovanja zaradi družbenih 
stereotipov o slepoti. S pomočjo posebnih 
pripomočkov in novih tehnoloških rešitev lahko slepi 
in slabovidni delajo z najsodobnejšimi 
komunikacijskimi sredstvi. S tem so si v zadnjem 
desetletju pridobili možnost večje socialne 
vključenosti, hkrati pa so se jim odprle nove oblike in 
možnosti zaposlovanja.

Z namenom ozaveščanja delodajalcev in strokovne 
javnosti o slepih in slabovidnih smo organizirali 
brezplačno delavnico Možnosti zaposlovanja 
slepih in slabovidnih. Upamo, da bo delavnica 
pripomogla k zmanjšanju predsodkov pri delodajalcih 
ter povečanju možnosti za vstop slepih in slabovidnih 
na trg dela. Uveljavljeni predavatelji ponujajo 
kakovostne vsebine, ki bodo delodajalcem v podporo 
in pomoč pri lažji odločitvi za zaposlitev slepega ali 
slabovidnega.

Delavnico organizira Geodetski inštitut Slovenije v 
okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. 
Predvidenih je sedem ponovitev delavnice v štirih 
slovenskih mestih: Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in 
Novo mesto.

Vabljeni vsi, ki vas tovrstna tematika zanima in bi radi 
aktivno pristopili k povečanju stopnje zaposljivosti te 
ranljive skupine.

mag. Roman Rener
Geodetski inštitut Slovenije

O DELAVNICI O PREDAVATELJIHPROGRAM DELAVNICE

8.30–9:00 Prihod in registracija udeležencev

9:00–9:15 UVODNI NAGOVOR

9:15–10.30 1. SKLOP PREDAVANJ  
Predstavitev projekta Knjižnica slepih in slabovidnih
mag. Roman Rener, Geodetski inštitut Slovenije

Posebnosti pri delu s slepimi – pogled videče 
populacije
mag. Roman Rener, Geodetski inštitut Slovenije

10.30–10.45 Odmor za kavo

10.45–12.45 2. SKLOP PREDAVANJ 
Kolikšna je sposobnost in kje so meje hendikepa
dr. Luj Šprohar, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Ljubljana

Možni načini zaposlovanja slepih in slabovidnih
Mira Potokar, ŽELVA, podjetje za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov, d. o. o.

12.45–13.30 Odmor za kosilo

13.30–16.00 PRAKTIČNI DEL
Predstavitev prilagojene tehnične in programske 
opreme za uporabo pri delu ali izobraževanju
Polona Car, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Praktični preizkus pripomočkov, ki jih slepi in 
slabovidni uporabljajo pri delu ali izobraževanju
Polona Car, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Jožef Gregorc, Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije


