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Center IRIS 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  
in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8 
1000 LJUBLJANA 
telefon: +386 (01) 2442-750  
 
 
          
             Številka: 900-1/2018/4 
                      Ljubljana, 10. 10. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
6. seje Sveta zavoda, ki je bila dne 10. 10. 2018, ob 15.00 uri v zbornici Centra IRIS 
- Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 
slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.  
 
 
Prisotni: Klemen Bajc, Damijana Dušak, Igor Miklavčič, Dragana Žunič, Livija 
Pogačnik Jarec, Luka Bergant in Mihaela Rojht. 
  
Opravičeno odsotni: Tjaša Kavčič, mag. Marina Trampuš, Jasminka Erklavec, 
Mojca Ifko Pinosa, Snežana Gole in Darijan Vizjak. 
                                     
Neopravičeno odsotni:  - 
 
Ostali prisotni: Katjuša Koprivnikar – ravnateljica in Magdalena Oletič -  
zapisnikarica. 
 
Ostali opravičeno odsotni: Marija Jeraša – sindikalna zaupnica 
 
Predsednica pozdravi prisotne ter ugotovi sklepčnost seje Sveta zavoda. Od 13 
članov Sveta zavoda je bilo prisotnih 7 članov. 
 
Predlaga naslednji  
  
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje Sveta zavoda.  
2. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta  zavoda,  
    15. 03. 2018. 
3. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta  zavoda,  
    25. 09. 2017. 
4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko    
    leto 2017/2018. 
5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019. 
6. Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019. 
7. Razno.  
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K točki 1: 
Predsednica je razložila, da so prejeli člani Sveta zavoda vabilo in gradivo k točkam 
dnevnega reda po elektronski pošti. Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo 
naslednji 
 
SKLEP št. 49:  
Potrdi se predlagani dnevni red 6. redne seje Sveta zavoda. 
 
K točki 2: 
 
Pregled izvršitve sklepov 5. redne seje Sveta zavoda z dne 15. 03. 2018 poda 
predsednica Sveta zavoda in pove, kateri sklepi so bili sprejeti na seji: 
 
SKLEP št. 36:  
Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 06. 11. 2017. 
 
Potrdi se sestava predstavnikov staršev v upravnem odboru šolskega sklada: 
1. Igor Prodanovič – predšolska vzgoja, 
2. Katja Podobnik – osnovna šola, 
3. Anita Erzetič – osnovna šola, 
4. Marija Banfič – srednja šola, domska vzgoja. 
 
SKLEP št. 37:  
Potrdi se predlagani dnevni red 5. redne seje Sveta zavoda. 
 
SKLEP št. 38: 
Sprejme se rebalans finančnega in kadrovskega načrta za leto 2017. 
 
SKLEP št. 39: 
Predlagana osnovna sredstva se izloči iz evidence.  
 
SKLEP št. 40: 
Popisana osnovna sredstva se prenesejo na nove zadolžence oz. nahajališča.  
 
SKLEP št. 41:   
Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2017 znašajo 46.163,93 EUR.   
 
SKLEP št. 42:   
Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 znašajo 90.503,29 EUR.   
 
SKLEP št. 43:   
Predlagani drobni inventar se izloči iz evidence.  
 
SKLEP št. 44:   
Drobni inventar se odpiše v letu 2018.  
 
SKLEP št. 45: 
Svet zavoda sprejme Letno poročilo Centra IRIS za leto 2017. 
 
SKLEP št. 46: 
Presežek nad prihodki v višini 2.215 EUR, kot je prikazano iz bilance se nameni za 
kritje odhodkov  nad prihodki  iz prejšnjih let.  
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SKLEP št. 47: 
Svet zavoda sprejme program dela, Kadrovski in Finančni načrt Centra IRIS za leto 
2018. 
 
SKLEP št. 48: 
Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar dosegla 100 % 
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2017. 
 
Ga. predsednica povabi go. ravnateljico, da poda pojasnilo k sklepu št. 45, in sicer 
koliko je še terjatev do Centra, kar se tiče poravnave položnic dijakov za prejšnja 
leta. 
 
Ga. Katjuša Koprivnikar je obvestila prisotne člane, da smo ponovno pregledali 
neplačnike in je terjatev za okrog 9.000,00 EUR manj, novih dolžnikov ni. Vsem 
večjim dolžnikom smo poslali opomine in jih seznanili, da bomo v primeru neplačila, 
primorani postopati po sodni poti. 
 
SKLEP št. 50:  
Sveta zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 5. redne seje, potrdil sklepe in potrdil 
zapisnik 5. redne seje. 
 
K točki 3: 
 
Predsednica Sveta zavoda razloži prisotnim, da je po pomoti izpadla potrditev 
zapisnika 4. redne seje z dne 25. 09. 2017, zato poda predsednica Sveta zavoda in 
pove, kateri sklepi so bili sprejeti na seji: 
 
SKLEP št.: 28 
Potrdi se predlagani dnevni red 4. seje Sveta zavoda.   
 
SKLEP št.: 29  
Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 3. seje Sveta zavoda in potrdil sklepe. 
 
SKLEP št.: 30  
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda z dne 28. 08. 2017. 
 
SKLEP št.: 31  
Sprejme se Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Centra IRIS za šolsko leto 
2016/2017. 
 
SKLEP št.: 32  
Sprejme se Letni delovni načrt Centra IRIS za šolsko leto 2017/2018.  
 
SKLEP št.: 33  
Sprejme se Vzgojni načrt Centra IRIS za šolsko leto 2017/2018. 
 
SKLEP št.: 34  
Svet zavoda soglasno dovoljuje ga. Katjuši Koprivnikar, ravnateljici Centra IRIS, da 
izvaja strokovna predavanja v okviru projekta »Z roko v roki poMOČ – Krepitev 
kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s 
posebnimi potrebami«. 
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SKLEP št.: 35  
Ravnateljica obvešča člane Sveta zavoda o nadaljnjem poteku izbire lokacije in 
novogradnje.   
 
SKLEP št. 51:  
Sveta zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 4. redne seje, potrdil sklepe in potrdil 
zapisnik 4. redne seje. 
 
K točki 4:   
 
Predsednica Sveta zavoda je predala besedo ge. ravnateljici Katjuši Koprivnikar, da 
predstavi Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
 
Ravnateljica je poudarila, da smo izvajali naslednje programe: 

• 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 za slepe in slabovidne dijake (pomožni 
administrator, pomočnik v biotehniki in oskrbi) 

• prilagojen program srednjega poklicnega izobraževanja z enakovrednim 
izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne dijake (administrator) 

• prilagojen program srednjega strokovnega izobraževanja z 
enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne dijake 
(ekonomski tehnik) 

• vzgojni program doma za učence in dijake  
 
Poleg omenjenih programov smo izvajali tudi mobilno službo ter program zgodnje 
obravnave. 
 
Dodatno strokovno pomoč smo izvajali v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah ter 
zavodih za VIZ OPP na področju celotne Slovenije. 
 
Izvedli smo nacionalno preverjanje znanja, zaključni izpit, projektni teden, PUD.  
 
Pogoji za izvajanje VIZ dela niso bili zadovoljivi. Težave z zagotavljanjem sredstev za 
kritje materialnih stroškov, upošteva se zgolj število oddelkov in ne konkretno število 
otrok, s katerimi delamo (še vedno ni spremenjen način financiranja. 
 
Za potrebe mobilne službe smo imeli na voljo eno vozilo, ki ga nam je odstopilo 
MIZŠ. Ker je vozilo zelo dotrajano in neprimerno za dolge poti v okviru mobilne 
službe, smo v ta namen uporabljali centrsko osebno vozilo Škoda kombi, ki smo ga 
dobili v uporabo kot donacijo Porsche Leasing in krili vse stroške, ki so nastali iz te 
uporabe. Ministrsko vozilo smo v marcu 2018 vrnili, ob zaključku šolskega leta pa za 
namen izvajanja mobilne službe prejeli 5 novih osebnih avtomobilov Toyota Auris 
HIBRID. Stroške vzdrževanja in goriva bo krilo ministrstvo. 
 
Enota za pripomočke še vedno ne deluje optimalno, čeprav je njena vloga ravno 
zagotavljanje enakovrednih pogojev izobraževanja. Po naročilu šol smo prilagajali in 
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tiskali učna gradiva v brajici, tipne slike, zemljevide, zvezke in brajeve knjige za 
domače branje za učence v inkluziji. Zaposlitve v okviru projekta Mreža strokovnih 
centrov so omogočile več možnosti za prilagajanje gradiv in brezplačen tisk.  
 
Vedno bolj se kaže tudi potreba po prilagojenem dostopu za gibalno ovirane, saj 
zaradi neprilagojenega dostopa (ni dvigala in klančine) ne moremo sprejemati 
gibalno oviranih učencev z okvaro vida. 
 
Ob zaključku šolskega leta 2017/2018 smo preko razpisa IKT in iz naslova projekta 
Mreža strokovnih centrov, uspeli zagotoviti sredstva za nakup opreme za učence. 
 
Z uspešno kandidaturo na razpisu Investicijsko vzdrževalna dela na MIZŠ smo 
pridobili sredstva v višini 49.939,79 eur. To nam je omogočilo obnovo dveh kopalnic 
v dijaškem domu, prepleskati ter zamenjati keramiko v kuhinji. Sredstva so bila 
namenjena tudi kritju stroškov nabave, montaže in demontaže starega pomivalnega 
stroja ter dodatni sanaciji elektro inštalacij v posameznih učilnicah in sobah doma. 
Celotno šolsko leto smo skrbeli za nujna vzdrževalna dela kot: sanacija napak na 
oknih, sanacija okvar na dvižni rampi, vzdrževanje vozil, gasilni aparati, 
prezračevanje, vodovodni sistem…in tako zagotavljali varno učno in delavno okolje. 
 
Center IRIS kot edino vzgojno-izobraževalno inštitucijo za slepe je odprla navzven in 
omogočila možnost za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi skupinami (Fakultete, 
Zveza društev slepih in slabovidnih, Medobčinska društva slepih in slabovidnih, 
Porsche Leasing, Lions klubi, Rotary klubi, AmCham zbornica, RTV SLO, 
mednarodne agencije, drugi zavodi za otroke s posebnimi potrebami, Cmepius, 
SOUS, Vidim Cilj, Zavod Vid, Rittmayer Institutio, Muzeji in galerije, Fakulteta za 
defektologijo v Zagrebu, Sorodne inštitucije s področja bivše Jugoslavije, Visio 
International, Srednje šole, Očesna klinika, Zdravstvenimi domovi po celotni 
Sloveniji, Slovenska filantropija,…). Posebno pozornost je namenila zagotavljanju 
pogojev za izvajanje zgodnje obravnave in mobilne službe, posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja, počitniškemu varstvu, potrebam staršev po jutranjem 
varstvu, podaljšanemu bivanju in odpiralnemu času v vrtcu.  
 
Ker je bil primanjkljaj učne opreme za učence v Centru in inkluziji tako velik, smo 
zadnjih nekaj let, skoraj vsa sredstva namenjali le za nakup pripomočkov, ki so 
namenjeni učencem in šolam v inkluziji. Boljše pogoje dela pa bi si zaslužili tudi 
zaposleni. Poleg računalniške opreme, službenih telefonov, tiskalnikov in 
primernejših prostorov, bi nujno potrebovali tudi opremo za prilagajanje in izdelavo 
učnih  in didaktičnih gradiv kot: profesionalni tiskarski stroj, napravo za vezavo 
učbenikov, dodatne programe za oblikovanje, stroj za laserski razrez materialov (za 
izrez modelov, zemljevidov) in večje število elektronskih lup ter brajevih strojev.  
Uspešna kandidatura na projektih in povečano število učencev v inkluziji je bil razlog 
za dodatne zaposlitve kar pa žal ne pomeni dodatnega finančnega priliva z naslova 
materialnih stroškov. 
 
Še vedno smo imeli težavo s servisiranjem opreme, saj Center nima sredstev za 
servisiranje le te. Tako je nedelujočih več brajevih strojev in elektronskih lup. 
 
S pomočjo donacij smo uspeli nakupiti pripomočke za gospodinjstvo, igrače, knjige, 
LED svetila, športno opremo, ICC, izvedli šolo v naravi, logopedske obravnave in 
dokončati stensko tipanko. 
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Na dan 31. 8. 2018 je bilo v Centru IRIS zaposlenih 71 delavcev. 
 
Finančne možnosti, namenjene izobraževanju, so bile zelo omejene, zato je bilo 
organiziranih več predavanj na Centru, ki so bila namenjena celotnemu kolektivu. V 
primeru večjih kotizacij je v dogovoru s posamezniki omogočila udeležbo na 
izobraževanju le s polovičnim kritjem izobraževanja s strani Centra IRIS. Polovico so 
krili delavci sami. 
 
Zaposleni so imeli v šolskem letu 2017/18 veliko možnosti izobraževanj tudi v okviru 
projektov Z roko v roki poMOČ in Mreža strokovnih centrov, ki so brezplačna. 
 
Program Specialno-pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s 
posebnimi potrebami (modul za delo s slepimi in slabovidnimi), je zaključilo 7 
strokovnih delavcev, ki so tako pridobili osnovni pogoj za napredovanje v naziv.  
 
Delovali smo tudi na področju projektnega dela, ocene funkcionalnosti vida, promociji 
Vrta čutil, Večerje v temi, prilagajanju učbenikov, osveščanju javnosti o potrebah 
oseb z okvaro vida, izvajanju seminarjev in delavnic za učitelje, starše in otroke z 
okvaro vida. Ravnateljica je uspešno zagotavljala pogoje za nemoten potek 
projektov, v katere je Center IRIS  vključen. 
 
Okrepili smo sodelovanje s Pedagoško in Zdravstveno Fakulteto saj so študenti v 
prostorih Centra IRIS in pod vodstvom strokovnih delavcev Centra IRIS opravljali 
praktični del študija in prostovoljstva.  
Aktivno je sodelovala v organih SOUS, v skupini, ki je odgovorna za razvojno 
področje v okviru Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, v aktivu 
vodilnih delavcev zavodov za otroke s posebnimi potrebami ter pri posameznih 
nalogah na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport kot tudi na Zavodu RS za 
šolstvo. 
 
V poletnih mesecih je bilo največ pozornosti namenjene organizaciji mobilne službe, 
enakomerni razporeditvi dela, strokovnim skupinam in zaposlovanju novih 
sodelavcev.  
Ves čas pa smo se trudili ohranjati likvidno finančno stanje in pridobivati nova 
finančna sredstva s pomočjo donacij in oddaje prostorov. 
  
S pomočjo projekta Z roko v roki poMOČ smo izvedli izobraževanja za zunanje 
institucije. 
 
Sodelovanje v:  

- mednarodnih projektih: Zgodnja obravnava, Erasmus + Opeye, Mednarodni 
tabor komunikacije in računalništva (ICC), MDVI Euronet, ICEVI in 
Mednarodni tabor ustvarjalnosti  

- ESS projektih: Mreža Strokovnih centrov, Socialna vključenost, Z roko v roki 
poMOČ in Pomoč asistentov (zaključen) 

- domačih projektih: Jadranje za jutri, Tiflomuzej (zaključen), Zdrava šola, Eko 
vrt, Počitniško varstvo, Priprava programa za praznovanje 100 letnice, Slepi 
natakar, projekt Youth Hostel zaradi omejenih kadrovskih zmožnosti in slabših 
prostorskih pogojev nismo uspeli realizirati. 

 
Pomembni dogodki: karierni sejem, prednovoletno srečanje z LK Ljubljana VIVA, 
masažna miza in štipendije za 2 dijaka in mentorja, večerje v temi in vrt čutil. 
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V okviru 100 letnice bomo uredili celostno podobo, in sicer: grafična podoba 
(zastava, logo, podlage za PowerPoint predstavitve, mape), spletna stran, FB stan, 
brošure. 
 
Po predstavitvi poročila in razpravi nanj Svet zavoda soglasno sprejme   
 
SKLEP št. 52:  
Sprejme se Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
 
K točki 5: 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 predstavi ravnateljica Katjuša 
Koprivnikar. 
 
Ravnateljica poudari vizijo Centra IRIS – sodelovati, povezovati in delovati za dvig 
kakovosti življenja slepih in slabovidnih ter njihovih družin in nas zaposlenih; 

- postati strokovni center za pomoč in podporo slepim in slabovidnim (tudi z 
dodatnimi motnjami) ter gluho – slepim v vseh življenjskih obdobjih, njihovim 
staršem, sorodnikom, okolici, izvajalcem vzgojno izobraževalnih programov, 
delodajalcem ter širši javnosti, 

- postati center, ki bo v svoje programe vključeval otroke glede na potrebe in ne 
na diagnozo, 

- postati središče za izmenjavo in nadgradnjo znanj na področju vzgoje, 
izobraževanja in rehabilitacije slepih in slabovidnih (tudi z dodatnimi motnjami) 
ter gluho - slepih 

- postati prostor za raziskovanje in iskanje inovativnih rešitev na področju 
zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok (tudi z dodatnimi motnjami) ter 
gluho – slepih otrok, na področju vzgoje, izobraževanja, specialno pedagoških 
pristopov, zaposlovanja ter tehnoloških rešitev. 

Prioritetno področje za: 
- zaposlene je sodelovanje in timsko delo (medsebojne hospitacije, projektno 

delo, izobraževanje), 
- učence je sodelovanje in socialno učenje (vključujoča šola, projektno delo). 

 
Na dan 1. 9. 2018 je bilo v Centru IRIS zaposlenih 74 delavcev, od tega je 52 
strokovnih delavcev. Novost v šolskem letu je pomočnik ravnatelja ter strokovni 
delavec za prilagajanje gradiv za slepe in slabovidne. 
 
V šolskem letu 2018/19 je 12 oddelkov (46 otrok) v domu (13), poleg omenjenih 
programov bomo izvajali tudi mobilno službo (217 otrok z odločbo oz. 350 ur) ter 
program zgodnje obravnave (35 otrok). 
 
Kratkoročni cilji Centra IRIS so: 
- ohraniti in kvalitetno izvajati naslednje programe vzgojne in izobraževanja: 

• 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 
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• prilagojen program nižjega poklicnega izobraževanja z enakovrednim 
izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne dijake (pomožni administrator, 
pomočnik v biotehniki in oskrbi) 

• prilagojen program srednjega poklicnega izobraževanja z enakovrednim 
izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne dijake (administrator) 

• prilagojen program srednjega strokovnega izobraževanja z enakovrednim 
izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne dijake (ekonomski tehnik) 

• vzgojni program doma za učence in dijake  

- v razvid srednješolskih programov vpisati program Gastronomija in turizem, 
smer turizem, 

- izvajati del programa samostojnega življenja na vzgoji za skupino učencev, ki bi 
se vključili v trajno obliko stanovanjske skupine, 

- povečati število didaktičnih pripomočkov, tipnih knjig in strokovnih člankov, 
prilagojenih učbenikov ali didaktičnih kompletov, 

- organizirati in izvajati dodatno strokovno pomoč v drugih vzgojno-izobraževalnih 
zavodih (mobilna služba na področju Republike Slovenije v vseh programih 
vzgoje in izobraževanja) – razvojni vrtci, šole s prilagojenim programom, 
socialnovarstveni zavodi, 

- izvajati program zgodnje obravnave, 
- izvajati svetovalno storitev (pomoč pri izdelavi individualiziranih programov, 

evalvaciji, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, strokovna pomoč za 
predšolske otroke, poklicno usmerjanje, prilagajanje domačega, učnega in 
delovnega okolja), 

- izdelati  Oceno funkcionalnosti vida za vse otroke z okvaro vida, predvsem pa 
tiste, ki jih šele pričenjamo spremljati, 

- organizirati in izvajati nadaljnja strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja 
strokovnih delavcev v okviru ESS projektov, 

- izdelovati in izposojati didaktični material, pripomočke, učbenike in strokovna 
gradiva, 

- aktivnosti izvajati v skladu z razširjenim kurikulum, 
- spodbujati profesionalni razvoj zaposlenih,  
- zagotavljati osnovne pogoje za delo (urejenost prostorov, didaktični pripomočki, 

organizacija delovnega časa), 
- imenovati skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo pripravila 

program za leto 18/19, 
- nadaljevati s projektnim delom v okviru mednarodnih in domačih projektov, 
- urediti prostor za izvajanje Ocene funkcionalnosti vida, 
- nadaljevati z aktivnostmi za spremembo načina financiranja Centra IRIS, ki se 

nanaša na kritje materialnih stroškov, 
- povečati prepoznavnost in pomen Centra IRIS v domačem in mednarodnem 

okolju s sodelovanjem na različnih kongresih, posvetih, delovnih srečanjih, 
- zaključiti s celostno novo podobo Centra (mape, vizitke, zastava, table, spletna 

stran), 
- pripraviti podlage za izvedbo dveh poskusov: vključitev učencev s PPPU v 

prilagojen program OŠ na Centru IRIS  ter analiza izvajanja DSP za slepe in 
slabovidne z različnimi strokovnjaki, ne le tiflopedagogi, 

- na osnovi programa stanovanjske skupine nadaljevati z aktivnostmi na MDDSZ 
za pridobitev sredstev za izvajanje programa in namestitve, 

- izvajati program praznovanja Centra IRIS ob 100 letnici (2019), 
- skupaj z MIZŠ sprejeti sklep o novogradnji Centra,   



9 
 

- poenotiti dokumentacijo na področju individualiziranih programov – projekt e-
dokumentacije, 

- pripraviti predlog za prijavo projekta ERASMUS – K2 (strateška partnerstva) na 
področju socialnih veščin ali zaposlovanja. 

 
Nadaljevalo se bo sodelovanje z zunanjimi ustanovami: fakultete (praksa, hospitacije, 
vaje), sorodne inštitucije v tujini, humanitarna društva (Lions klubi, Rotary klubi, 
District, drugi), ZDSSS, Medobčinska društva slepih in slabovidnih, URI Soča, 
Očesna klinika, druge inštitucije, ki se obračajo na nas. 
 
Zagotavljanje pogojev dela: prizadevanje za spremembo načina financiranja – v 
sklopu projektov, neprilagojenost za gibalno ovirane, oprema za učitelje – v primeru 
pogodbe za IKT opremo, ureditev prostorov (ocena vida, dodatna igralnica, 
logopedska oz. masažna soba), zdravje na delovnem mestu, zaposlovanje 
strokovnih delavcev iz različnih področji dela. 
 
Izobraževanja bodo interna (prenos znanja med sodelavci), iz predmetnih področij, v 
okviru projektov, glede na posamezna predmetna področja, funkcionalna ocena vida 
(Mali dom), GDPR, HACCP, aktivna udeležba na posvetih in kongresih, Special 
Team, Retorika in javno nastopanje. 
 
Pomembni dogodbi bodo priprava na praznovanje 100 letnice Centra IRIS, zaključni 
sestanki v okviru Opeye, MDVI Euronet – srečanje v Ljubljani. 
 
Projektna dejavnost – nadaljujejo se ESS projekti: Mreža strokovnih centrov, 
Socialna vključenost in Z roko v roki poMOČ. 
 
Mednarodni projekti, v katere se vključujemo: Zgodnja obravnava – Lions District 
(delovna skupina), SMILE!, ICEVI – članstvo, ICC projekt – London in X5gon. 
 
Domači projekti bodo: Jadranje za jutri, Večerja v temi, Stanovanjske skupine – 
notranji poskus in Vrt čutil, Eko vrt, Kompost gre v šolo, Tradicionalni slovenski zajtrk, 
Zdrava šola, Počitniško varstvo in Hostel (julij – avgust 2019). 
 
Predvidevamo naslednje investicije: poseg v prilagojeno računalniško opremo in 
internetno povezavo, nadaljevanje obnove dijaškega doma, nakup plinskega 
kuhalnika v kuhinji. Donacijska sredstva bomo namenili nakupu igrač, knjig, LED 
svetil, potreba po dodatnih didaktičnih in diagnostičnih pripomočkih (lupe, zvočni 
kalkulatorji, programska oprema,…). 
 
V tem šolskem letu bodo delovale naslednje komisije: komisija za izbor učbenikov, 
inventurna komisija, šolski sklad, komisija za uničenje dokumentov in komisija za 
arhiviranje dokumentov. 
 
V razpravi o vsebini LDN so sodelovali vsi prisotni člani. Razpravljalci so izražali 
naslednja stališča in predloge: 
- v tekom leta bi lahko oddajali 2 sobi, da bi jih morali pripraviti otroci v domu. Ga. 

ravnateljica je razložila, da smo s tem že začeli. Problem je edino, ker med vikendi 
center zapiramo. 

- Ali bo center finančno kos stroškom, ki bodo nastajali čez celo leto ob 100 letnici 
zavoda? Ga. ravnateljica je pojasnila, da se ob vsaki dejavnosti zberejo 
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donatorska sredstva. Slavnostno akademijo, ki bo 19. 9. 2019, bomo financirali iz 
lastnih sredstev.  

 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP št. 53: 
Sprejme se Letni delovni načrt Centra IRIS za šolsko leto 2018/2019. 
 
K točki 6: 
 
Ravnateljica predstavi tudi Vzgojni načrt za šolsko leto 2018/2019. 
 
Vzgojni načrt Centra vsebuje: 
- temeljne vrednote in vzgojna načela, 
- vzajemno sodelovalni odnos s starši, 
- vzgojne dejavnosti šole, 
- vzgojne postopke in ukrepe. 
 
Temeljna vrednota:  
- gradnja dobro povezane in delujoče skupnosti otrok, mladostnikov, njihovih družin 
in zaposlenih, 
- samostojnost, dobra samopodoba, izraba svojih potencialov, 
- dobro poznavanje samega sebe, medsebojno spoštovanje, razumevanje 
drugačnosti, 
- izobraževanje zaposlenih, 
- odgovornost, 
- spoštljiv odnos, nenasilje, pomoč, sobivanje. 
 
Vzgojne dejavnosti: 
- proaktivne dejavnosti (razvijanje ugodne socialne klime, občutek varnosti, 
sprejetosti) 
- razvijanje veščin samokontrole in samokritičnosti. 
- preventivne dejavnosti (pogovori) 
- svetovanje in usmerjanje (poklicno usmerjanje, družinam, otrokom,…) 
 
Proaktivne dejavnosti: 
- oblikovanje temeljnih pravil skupnega življenja in sodelovanja (pri pouku, na šoli, v 
domu,…) 
- vzpodbujanje k samostojni organizaciji dogodkov 
- reakcije na neprimerno vedenje in ozaveščanje le tega 
- cilji vzgojnih aktivnosti: 

- razvijati socialne veščine (prostovoljno delo, pomoč mlajšim, dobrodelne 
prireditve) 

- vljudnost (pozdraviti, opravičiti se, zahvaliti, počakati) 
- razvijati samostojnost (ORI, VOS, socialne veščine) 
- kakovostno preživljanje prostega časa 
- zdrav način življenja, osebna higiena, zdrava prehrana, gibanje, razumna 

uporaba telefonov, sprostitev in reševanje stisk  
- skrb za zdravo okolje – EKO vrt 
- vzpodbujanje strpnosti (pogovori) 
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Preventivne dejavnosti: opazovanje otrok in mladostnikov in takojšnja reakcija, 
pogovori – razgovori – načrt pomoči. 
 
Svetovanje in usmerjanje: 
- pomoč svetovalne službe - pomoč pri reševanju pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj 
- pomoč drugih strokovnih delavcev - pomoč pri učenju, gradnji šolske kulture, klime 
in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, poklicne orientacije. 
- cilji:  - oblikovati lastne cilje in strategije za dosego ciljev 

- spremljati uspešnost 
- razmišljati, presojati in ukrepati v primeru neustreznih vedenj 
- prevzemati odgovornost in posledic dejanj 

 
Pravila šolskega reda: pravila hišnega reda, pravila domskega reda, vzgojni ukrepi 
za kršitve, tudi alternativni. Učenci in mladostniki so seznanjeni s pravili. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP št. 54: 
Sprejme se Vzgojni načrt za šolsko leto 2018/2019. 
 
K točki 7: 
 
1. Ga. predsednica Sveta zavoda je informirala člane, da je šla Tjaša Kavčič na 

porodniški dopust. Za 1 leto moramo dobiti drugega člana. Možnosti sta dve: 
- nadomestni član bi bil prvi naslednji, ki je imel na volitvah največ glasov. V tem 

primeru moramo dopolniti z določbo Poslovnik Sveta zavoda. Naslednja 
kandidatka, ki je imela največ glasov je Tina Kastelic ali 

- izvesti nadomestne volitve za novega člana v Svet zavoda do vrnitve delavke 
Tjaše Kavčič. 

Prisotni člani se strinjajo s prvim predlogom, da se doda določba v Poslovnik Sveta 
zavoda. 
 
Predsednica Sveta zavoda je prisotne seznanila, ko bo Poslovnik Sveta zavoda 
dopolnjen, bo preko korespondenčne seje poslala v potrditev dopolnitev Poslovnika 
Sveta zavoda ter člana za dobo enega leta oz. do vrnitve Tjaša Kavčič iz 
porodniškega dopusta. 
 
2. Ga. ravnateljica je prisotne člane obvestila, da smo morali dati dopolnitev 
rebalansa finančnega načrta in sicer smo v načrt dodali investicijska sredstva, ki smo 
jih dobili na razpisu IVD v vrednosti 37.963,89 EUR. Sredstva smo porabili za 
sanacijo kopalnice in WC-ja pred telovadnico, obnovitev pionirske sobe in nabavo 
konvektomata. 
 
Sprejme se naslednji 
 
SKLEP št. 55: 
Sprejme se rebalans finančnega načrta. Rebalans se pošlje skupaj z zapisnikom tudi 
drugim članom Sveta zavoda. 
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3. Člani Sveta zavoda so podali pohvalo za celostno grafično podobo Centra IRIS. 
Predlagajo tudi, da bi nahrbtnike ponudili na bazarju. Ga. ravnateljica je povedala, da 
smo o tem že razmišljali in jih bomo ponudili na bazarju. 
 
Seja je zaključena ob 16.45 uri. 
 
 
 

Zapisala: 
Magdalena Oletič 

 Predsednica Sveta zavoda 
Dragana Žunič 

                       
 


