Center IRIS
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo
in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750

Številka: 900-1/2021/2
Ljubljana, 3. 3. 2021

ZAPISNIK
11. seje Sveta zavoda, ki je bila dne 3. 3. 2021, ob 15.00 uri na daljavo preko MS
Teamsov.
Prisotni: Tjaša Kavčič, Damijana Dušak, Klemen Bajc, Dragana Žunič, Livija Pogačnik
Jarec, Darijan Vizjak, mag. Mojca Ifko Pinoza in Snežana Gole, ki se je pridružila malo
kasneje.
Opravičeno odsotni: Igor Miklavčič, Valentina Hlebec in Marina Trampuš.
Ostali prisotni: Katjuša Koprivnikar – ravnateljica, Katja Savković - računovodja, Miha
Kapš – predsednik komisije za popis osnovnih sredstev, Danijel Turecki – predsednik
komisije za popis drobnega inventarja, Polona Knific – predsednica komisije za popis
terjatev in obveznosti ter dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastarelih terjatev, Marija
Jeraša – sindikalna zaupnica in Magdalena Oletič - zapisnikarica.
Predsednica pozdravi prisotne ter ugotovi sklepčnost seje Sveta zavoda.
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje.
2. Potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje z dne 14. 10. 2020.
3. Obravnava in sprejem poročil inventurnih komisij.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2020 (zaključni račun).
5. Obravnava in sprejem finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2021.
6. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja zavoda.
7. Obravnava in sprejem sklepa v zvezi z razpisom volitev oz. imenovanje v Svet zavoda.
8. Razno.
K točki 1:
Za nemoten potek seje predsednica Sveta zavoda predlaga v potrditev dnevni red.
Soglasno se sprejme naslednji
SKLEP št. 108:
Potrdi se predlagani dnevni red 11. redne seje Sveta zavoda.
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K točki 2:
Predsednica Sveta zavoda poda pregled izvršitve sklepov 10. redne seje z dne 14. 10.
2020:
Svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep št. 102:
V šolskem letu 2020/21 bo v svet zavoda deloval v sestavi 11 članov.
Predsednica ugotovi, da je prisotnih 8 članov od 11 članov, tako da je svet zavoda
sklepčen in sejo zato nadaljujemo.
Predsednica Sveta zavoda se je prisotnim opravičila, ker smo morali prestaviti termin
seje, zaradi nujnih službenih obveznosti ravnateljice in predsednice, ki bi moral biti 7. 10.
2020.
SKLEP št. 103:
Potrdi se predlagani dopolnjen dnevni red 10. redne seje Sveta zavoda.
SKLEP št. 104:
Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 9. redne seje Sveta zavoda z dne 4. 3.
2020 ter potrdil zapisnik 9. redne seje.
SKLEP št. 105:
Sprejme se Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.
SKLEP št. 106:
Sprejme se Letni delovni načrt Centra IRIS za šolsko leto 2020/2021.
SKLEP št. 107:
Sprejme se Vzgojni načrt za šolsko leto 2020/2021.
Soglasno se sprejme
SKLEP št. 109:
Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 10. redne seje Sveta zavoda z dne 14.
10. 2020 ter potrdil zapisnik 10. redne seje.
K točki 3:
Ga. predsednica Sveta zavoda je povedala, da so člani inventurnih komisij v decembru
izvedli popis inventure. Besedo je predala predsednikom inventurnih komisij, da podajo
poročila.
1. Komisija za popis osnovnih sredstev – poročilo je podal predsednik komisije, Miha
Kapš (priloga št. 1).
Komisije je delovala v sestavi: Miha Kapš – predsednik ter Dušan Škafar in Stane
Petrovčič - člana.
Soglasno se sprejmeta naslednja sklepa.
Poročilo komisije se v celoti sprejme in je sestavni del tega zapisnika.
SKLEP št. 110:
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Popisana osnovna sredstva se prenesejo na nove zadolžence oz. nahajališča.
2. Komisija za popis terjatev in obveznosti ter dvomljivih, spornih, neizterljivih in
zastarelih terjatev – poročilo je podala Polona Knific (priloga št. 2).
Komisije je delovala v sestavi: Polona Knific – predsednica ter Tanja Rudolf in Tina
Cortes Simoes - članici.
Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP št. 111:
Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2020 znašajo 15.091,63 EUR.
SKLEP št. 112:
Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 15.615,80 EUR.
3. Komisija za popis drobnega inventarja – je delovala v sestavi: Danijel Turecki predsednica ter Manca Urbanc in Asima Brkić - članici. Poročilo je podal Danijel Turecki
(priloga št. 3).
Soglasno se sprejmeta naslednja sklepa.
Poročilo komisije se v celoti sprejme in je sestavni del tega zapisnika.
SKLEP št. 113:
Predlagani drobni inventar se izloči iz evidence.
SKLEP št. 114:
Drobni inventar se odpiše v letu 2021.
Ga. Žunič se je predsednikom inventurnih komisij zahvalila za sodelovanje in so sejo
zapustili.
K točki 4:
Predsednica Sveta zavoda, ga. Dragana Žunič, prosi gospo ravnateljico Katjušo
Koprivnikar za predstavitev letnega poročila (zaključni račun) Centra IRIS za leto 2020
(priloga št. 4).
Po predstavitvi letnega poročila za leto 2020, ravnateljica preda besedo še
računovodkinji ge. Katji Savković, da predstavi finančno poročilo.
Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP št. 115:
Svet zavoda sprejme Letno poročilo Centra IRIS za leto 2020.
SKLEP št. 116:
Presežek nad prihodki v višini 9.000,89 EUR, se nameni za kritje izgube iz prejšnjih let.
K točki 5:
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Predsednica Sveta zavoda, ga. Dragana Žunič, prosi gospo ravnateljico Katjušo
Koprivnikar za predstavitev kadrovskega in finančnega načrta Centra IRIS za leto 2021
(priloga št. 5).
Po predstavitvi kadrovskega dela načrta za leto 2021, ravnateljica preda besedo še
računovodkinji ge. Katji Savković, da predstavi finančni načrt za leto 2021.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 117:
Svet zavoda sprejme program dela, Kadrovski in Finančni načrt Centra IRIS za leto
2021.
K točki 6:
Iz MIZŠ je bila posredovana okrožnica številka: 6030-1/2021/13 z dne 3. 2. 2021, da
postopek ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev v letu 2020 poteka
enako kot v prejšnjih letih. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja temelji na izpolnitvi
letnega programa dela zavoda, druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem
ter ovrednotenje finančnih rezultatov poslovanja (priloga št. 6).
Predsednica Sveta zavoda, ga. Dragana Žunič, seznani prisotne, da mora Svet zavoda
sprejeti ugotovitveni sklep, s katerim se določi doseganje delovne uspešnosti po
posameznih kriterijih ter skupni odstotek delovne uspešnosti ravnateljice.
Prisotnim je predstavila, da se glasuje javno z dvigom roke, če se pa odločijo pa lahko
tudi tajno; in sicer tako, da izpolnijo obrazec in ji sken pošljejo po mailu.
Člani Sveta zavoda so se odločili za javno glasovanje.
Kriteriji za ugotavljanje delovne uspešnosti so:
1. Realizacija obsega programa - do 25 %
2. Kakovost izvedbe programa - do 35 %
3. Razvojna naravnanost Zavoda - do 35 %
4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %
Vsota vseh doseženih odstotkov:

25 %
35 %
35 %
5%

vsi za
vsi za
vsi za
vsi za

100 %

Člani Sveta Zavoda so na podlagi izračuna delovne uspešnosti ravnateljice ge. Katjuše
Koprivnikar ugotovili skupno oceno 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
delovno uspešnost za leto 2020.
Svet zavoda soglasno sprejme
SKLEP št. 118:
Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar dosegla 100 %
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2020.
K točki 7:
Predsednica Sveta zavoda ga. Dragana Žunič je seznanila člane, da so nam na ŠPS-ja
pripravili dokumentacijo v zvezi z razpisom volitev oz. imenovanjem v Svet zavoda.
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Prisotnim je predstavila rokovnik (priloga št. 6)
Glede na predlagan rokovnik so člani sveta soglasno sprejeli Sklep o razpisu volitev
delavcev (priloga št. 7).
SKLEP št. 119:
Sprejmejo se sklep o začetku volitev v Svet zavoda Centra IRIS in sklep o imenovanju
volilne komisije. Sklep o razpisu volitev je priloga zapisnika.
K točki 8:
Ravnateljica Centra IRIS, predsednica in člani so se vsem zahvalili za dobro
sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 16.55 uri.

Zapisala:
Magdalena Oletič

Predsednica Sveta zavoda
Dragana Žunič
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