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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: 900-3/2021/2 
                       Ljubljana, 31. 5. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 
 
1. redne konstitutivne seje sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 31. 5. 2021, ob 16.00 
uri v zbornici Centra IRIS.  
 
Prisotni: Detiček Anja, Kavčič Tjaša, Miklavčič Igor, Strnad Nastja, Škafar Dušan, Pišljar 
Mina, Prodanović Igor, Stariha Erika in Hlebec Valentina - preko MS Teams. 
  
Opravičeno odsotni:.  
 
Ostali prisotni: Katjuša Koprivnikar – ravnateljica, Marija Jeraša – sindikalna zaupnica - 
preko MS Teams in Magdalena Oletič -  zapisnikarica. 

 
K točki 1: 
 
Ravnateljica Katjuša Koprivnikar ugotovi sklepčnost seje in prične sejo. Prisotne pozdravi 
in pove, da je 1. seja Sveta zavoda Centra IRIS konstitutivna in da bo sejo vodila do 
izvolitve predsednika Sveta zavoda. Prejšnjemu Svetu zavoda je potekel mandat dne 30. 
5. 2021, zato je ravnateljica dolžna naslednji dan po izteku mandata prejšnjega sveta 
sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda (12. člen, 14. in 15. točka Sklepa o ustanovitvi 
Centra IRIS). 
Za nemoten potek seje ravnateljica predlaga potrditev dnevnega reda: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS. 
2. Seznanitev s poročilom o volitvah članov predstavnikov zaposlenih in staršev. 
3. Obravnava sklepov o izvoljenih članih ustanovitelja.  
4. Sprejem sklepa o konstituiranju sveta zavoda. 
5. Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. 
6. Seznanitev s pristojnostmi in poslovnikom sveta zavoda ter predpisi na področju 
vzgoje in izobraževanja. 
7. Razno. 
 
Na dnevni red ni pripomb. 
 
Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo naslednji 
 
SKLEP št. 1:  
Potrdi se predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje Sveta zavoda. 
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K točki 2: 
 
Ravnateljica prisotnim razloži, da so volitve članov predstavnikov zaposlenih potekale od 
12. do 16. aprila 2021 (priloga št. 1: Poročilo volilne komisije), volitve članov 
predstavnikov staršev pa so potekale od 16. do 31. marca 2021 (priloga št. 2: Zapisnik). 
 
K točki 3: 
 
Ravnateljica prisotne seznani, da smo iz Mestne občine Ljubljana, Mestni svet, dobili 
sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet zavoda dne 28. 4. 
2021, sklepov od ustanovitelja MIZŠ pa do danes še nismo prejeli (kljub zaprosilom – 
urgencam). Ravnateljica se je kljub temu odločila za sklic današnje konstitutivne seje. 
 
K točki 4: 
 
Na konstitutivni seji se najprej potrdijo imenovani in voljeni kandidati, naslednja naloga 
sveta je imenovanje oz. izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda. 
 
Ravnateljica Katjuša Koprivnikar zaprosi kandidate za predstavitev v smislu 
medsebojnega spoznavanja.  
 
Za predstavitve se kandidatom zahvali. 
 
Za zakonito odločanje Sveta zavoda o vseh današnjih točkah dnevnega reda, 
ravnateljica predlaga najprej potrditev vseh mandatov. Prebere poročilo o izvoljenih in 
imenovanih kandidatih za predstavnike v Svet zavoda Centra IRIS. 
 
V Svet zavoda Centra IRIS so bili izvoljeni in imenovani naslednji kandidati za 
predstavnike: 
 
1. s strani delavcev: 
 1. DETIČEK ANJA 
 2. KAVČIČ TJAŠA 
 3. MIKLAVČIČ IGOR 
 4. STRNAD NASTJA 
 5. ŠKAFAR DUŠAN 
 
2. s strani sveta staršev: 
 1. HLEBEC VALENTINA 
 2. PRODANOVIĆ IGOR 
 3. STARIHA ERIKA 
 
3. s strani ustanovitelja: 
 1. PIŠLJAR MINA (MOL) 
 
Izvoljene in imenovane kandidate – predstavnike ter njihove mandate verificira Svet 
zavoda na konstitutivni seji. 
 
Sprejme se naslednji 
 
SKLEP št. 2: 
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Člani sveta zavoda so soglasno potrdili mandate vsem izvoljenim in imenovanim članom. 
Mandat članov traja 4 leta (do 30. 5. 2025).  
 
K točki 5: 
 
Ravnateljica v zvezi z imenovanjem predsednika sveta pove, da ravnatelj vodi sejo do 
izvolitve novega predsednika, nato vodenje seje prevzame predsednik Sveta zavoda.  
 
Ravnateljica pove, da izvolijo predsednika Sveta zavoda Centra IRIS in njegovega 
namestnika člani izmed svojih vrst. V prejšnjem mandatu je bila predsednica izvoljena iz 
vrst predstavnikov delavcev. Takšna praksa se je pokazala za dobro, saj je bil 
predsednik v povezavi s tajništvom, ki je pripravljalo vabila in gradiva za seje, lažje je bilo 
tudi samo podpisovanje potrebnih dokumentov, itd. Možno je, da bi se tudi v prihodnje 
posluževali te prakse, torej da predsednik Sveta zavoda izhaja iz vrst delavcev, njegov 
namestnik pa bi bil zunanji član.   
 
V razpravi je bila predlagana za predsednico Sveta zavoda Centra IRIS Nastja Strnad, za 
namestnico predsednice pa Mina Pišljar.  
 
Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo 
 
SKLEP št. 3: 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je Nastja Strnad. 
 
SKLEP št. 4: 
Namestnica predsednice Sveta zavoda Centra IRIS je Mina Pišljar.  
 
Predsednica Sveta zavoda prevzame vodenje seje. Prisotnim se zahvali za zaupanje in 
pove, da bo vestno in odgovorno opravljala svojo funkcijo. Ravnateljici se zahvali za 
dosedanje vodenje seje.  
 
K točki 6: 
Predsednica Sveta zavoda Nastja Strnad pove, da je za nemoteno opravljanje dela 
Sveta zavoda potreben poslovnik, ki ureja pristojnosti Sveta zavoda. Predlog poslovnika 
so člani sveta predhodno prejeli. Predsednica predlaga naslednje dopolnitve in predloge 
poslovnika: 
 

- (4. člen) dogovor o načinu komunikacije, obveščanja,  
- (7. člen) da bi člani sveta Zavoda predhodno sporočali tako svojo prisotnost kot 

odsotnost na sejah v tajništvo oz. po mailu, zaradi sklepčnosti, 
- doda se nov člen št. 13 za možnost poteka seje na daljavo (v primeru epidemije in 

omejitev), 
- (14. člen) dopolnimo v primeru, da je potrebno anonimno glasovanje in da je 

organizirana seja na daljavo ter torej ni mogoče glasovanje z glasovnicami, 
temveč s spletno aplikacijo za anketiranje, ki omogoča anonimnost. 

 
Pove tudi, da bodo člani prejemali gradiva v pdf in Word obliki zaradi članice, ki je slepa 
in so zanjo dokumenti berljivi predvsem v Word obliki. 
 
Predsednica prosi člane, da se dogovorijo o uri sklicevanja sestankov. Predhodno so bile 
seje sveta ob 15. uri, kar se je izkazalo, za dobro prakso. Člani so predlagali uro sklica 
seje ob 15.30.  
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Člani Sveta zavoda so obravnavali in sprejeli spremembe ter dopolnitve Poslovnika o 
delu Sveta zavoda (priloga št. 3: Poslovnik sveta zavoda).  
 
Svet zavoda soglasno sprejme 
 
SKLEP št. 5: 
Pripravi se čistopis Poslovnika o delu Sveta zavoda in se ga pošlje članom Sveta 
zavoda. Svet zavoda ga bo obravnaval in sprejel na naslednji seji Sveta zavoda.  
 
K točki 7: 
 
Na točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 
 
 
 
Zapisala: 

Magdalena Oletič 

 Predsednica Sveta zavoda 

Nastja Strnad 

                       

 

 


