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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: 900-3/2021/7 
                     Ljubljana, 26. 12. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 
 
3. korespondenčne seje Sveta zavoda, ki je bila dne 23. 12. 2021 (po el. pošti). 
 

Prisotni: Mina Pišljar, Erika Oblak, Valentina Hlebec, Kaja Kralj, Helena Žnidaršič, 
Tjaša Kavčič, Anja Detiček, Igor Prodanovič, Igor Miklavčič, Dušan Škafar in Nastja 
Strnad.  

Ugotavljanje sklepčnosti. Sklepčnost je bilo mogoče potrditi, saj so el. sporočilo I. 
korespondenčne seje prejeli vsi člani zavoda, zato je bilo pričakovati, da bodo vsi 
sodelovali pri podajanju mnenja oz. glasovanju. Vsi člani Sveta zavoda so potrdili vse 
sklepe, ki so bili nato sprejeti. 

*UZ Uradno imajo člani sveta zavoda vsaj 3 dni časa za odgovor na korespondenčno 
sejo. Ker se v trenutni situaciji mudi s sprejetjem spodaj imenovanih sklepov, sem 
vse člane sveta zavoda predhodno poklicala med 21. in 23. 12. 2021 in jim po 
telefonu pojasnila situacijo in potek postopka III. korespondenčne seje ter jih 
zaprosila, če bodo lahko nanjo odgovorili v roku 1 dne, torej do petka, 24. 12. 2021 
ob 18.00. Člani sveta zavoda so se s tem strinjali. 

DNEVNI RED: 

1. Potrjevanje dnevnega reda III. korespondenčne seje. 

2. Potrjevanje sklepa o datumu, uri in obliki seje zavoda, kjer bomo člani Sveta 
zavoda glasovali o kandidatki za ravnateljico Centra IRIS. 

3. Potrjevanje sklepa o obliki glasovanja (tajno ali javno) članov Sveta zavoda glede 
kandidatke za ravnateljico Centra IRIS.  

4. Razno. 

K 1. točki 

Potrjevanje dnevnega reda III. korespondenčne seje Sveta zavoda. 
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SKLEP št. 1: 

Dnevni red III. korespondenčne seje (kot zgoraj zapisan) je bil soglasno sprejet.  

K 2. točki 

Na podlagi dostopnosti posameznikov med božično-novoletnimi prazniki sem 
predlagala sklic seje Sveta zavoda z namenom glasovanja o primernosti kandidatke 
za ravnateljico Centra IRIS v torek, 28. 12. 2021, ob 16.15 v obliki 
videokonference (srečanje na daljavo). Povezavo bodo člani sveta zavoda prejeli 
do ponedeljka, 27. 12. 2021. 

SKLEP št. 2: 

Sklep št. 2, da bo seja Sveta zavoda, kjer bomo glasovali o primernosti 
kandidatke za ravnateljico Centra IRIS v torek, 28. 12. 2021, ob 16.15, v obliki 
videokonference s prejemom povezave do dogodka do 27. 12. 2021, je bil 
soglasno sprejet. 

K 3. točki  

Ker bo seja sveta zavoda, kjer se bomo člani sveta zavoda odločali o kandidatki za 
ravnateljico, potekala na daljavo in ker nimamo nikjer določeno, v kakšni obliki je 
predvideno glasovanje članov sveta zavoda, se odločamo kar za javno glasovanje. 
Skrbi me namreč, če bi se odločili za tajno glasovanje v pollsih znotraj zooma, da bi 
šlo kaj narobe, čeprav je malo možnosti. Člani sveta zavoda v predhodnem mailu 
niste imeli nič proti javnemu glasovanju, zato bi se odločili kar za to opcijo. Glasovali 
bomo z vklopljenimi kamerami in dvigom rok (ZA in PROTI), v primeru, da bi 
kateremu od članov odpovedala kamera, pa bi lahko podal glas v klepetalniku 
(chat) ali glasovno.  

SKLEP št. 3: 

Sklep št. 3 pod 3. točko dnevnega reda, da se odločamo za zgoraj opisano 
javno glasovanje o kandidatki za ravnateljico, je bil soglasno sprejet. 

K 4. točki 

V 1. priponki el. sporočila, ki so ga člani Sveta zavoda prejeli, je bilo tudi mnenje 
učiteljskega zbora, mnenje dijaške skupnosti ter pojasnilo, kako je z mnenjem MOL. 
MOL bi lahko mnenje podal šele 31. 1. 2022 zato nam ga ni potrebno upoštevati, ker 
smo nanj dolžni čakati le 20 dni od dne, ko smo na MOL poslali zaprosilo za mnenje. 
V tem primeru, ko so nas z MOL obvestili, da ga do 31. 1. 2022 ne bo, lahko prej 
skličemo tudi sejo sveta zavoda za glasovanje o kandidatki za ravnateljico.  

Poleg tega želim sporočiti še, da je prišlo do nasprotujočih si mnenj o tem, ali 
dijakinji, kot predstavnici dijaške skupnosti, ki sta sicer polnopravni članici Sveta 
zavoda, glasujeta na seji Sveta zavoda o kandidatki za ravnateljico ali ne. Center za 
pravno pomoč si Okrožnico o imenovanju ravnatelja razlaga drugače kot MIZŠ. 
Dokumente, ki kažejo, da sta dijaka glasovala na seji Sveta zavoda o kandidatki za 
ravnateljico leta 2017 sem posredovala Centru za pravno pomoč ter MIZŠ. Na 
Centru za pravno pomoč so rekli, da lahko upoštevamo mnenje MIZŠ. Te dokumente 
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sem članom sveta zavoda posredovala v priponki. Poleg tega pa tudi obveščam 
dijakinji Kajo Kralj in Heleno Žnidaršič, da bosta tudi oni dve glasovali 28. 12. 2021 
ob 16.15.  

Vsi predlagani sklepi so bili soglasno sprejeti. 

Zapisnik napisala 
Predsednica Sveta zavoda  
Nastja Strnad 
 
 


