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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: 900-1/2019/3 
                      Ljubljana, 10. 10. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
8. seje Sveta zavoda, ki je bila dne 10. 10. 2019, 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, Mojca Ifko 
Pinoza, Darijan Vizjak, Mihaela Rojht. 
  
Opravičeno odsotni: Tjaša Kavčič, mag. Marina Trampuš, Zupančič, Luka Bergant, 
Snežana Gole, Livija Jarec. 
 
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 8. redne seje Sveta zavoda.  
2. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta  zavoda, 6. 3. 
2019. 
3. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2018/2019. 
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 
5. Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 
6. 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. 76:  
Potrdi se predlagani dnevni red 8. redne seje Sveta zavoda. 
 
K točki 2: 
 
Pregled izvršitve sklepov 7. redne seje Sveta zavoda z dne 6. 3. 2019 poda 
predsednica Sveta zavoda in pove, kateri sklepi so bili sprejeti na seji: 
 
SKLEP št. 56:  
Potrdi se predlagani dnevni red 7. redne seje Sveta zavoda. 
 
SKLEP št. 57: 
Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 6. redne seje, potrdil sklepe in potrdil 
zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda z dne 10. 10. 2018. 
 
SKLEP št. 58: 
Svet zavoda potrjuje go. Lidijo Zupanič za novo predstavnico Sveta staršev v Svet 
zavoda. 
 
SKLEP št. 59: 
Predlagana osnovna sredstva se izloči iz evidence.  
 
SKLEP št. 60: 
Popisana osnovna sredstva se prenesejo na nove zadolžence oz. nahajališča.  
 
SKLEP št. 61:   
Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2018 znašajo 34.540,00 EUR.   
 
SKLEP št. 62:   
Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 znašajo 34.060,00 EUR.   
 
SKLEP št. 63:   
Predlagani drobni inventar se izloči iz evidence.  
 
SKLEP št. 64:   
Drobni inventar se odpiše v letu 2019.  
 
SKLEP št. 65: 
Ga. ravnateljica organizira srečanje s predstavniki staršev, članov Svet zavoda in 
delavcev Centra IRIS s predstavniki ministrstva glede prihodnosti centra (programi in 
odpiranje centra na vzven, klančina in hostel). 
 
SKLEP št. 66: 
Svet zavoda sprejme Letno poročilo Centra IRIS za leto 2018. 
 
SKLEP št. 67: 
Presežek nad prihodki v višini 4.215 EUR,  nameni za kritje izgube iz prejšnjih let. 
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SKLEP št. 68: 
Svet zavoda sprejme program dela, Kadrovski in Finančni načrt Centra IRIS za leto 
2019. 
 
SKLEP št. 69: 
Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar dosegla 96,92 % 
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2018. 
 
SKLEP št. 70: 
Svet zavoda sprejme cenik presojanja za skotopični sindrom Irlen, ki znaša 40 EUR 
na uro za presojanje. 
 
SKLEP št. 71: 
Svet zavoda potrjuje, da se Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil 
male vrednosti iz leta 2006 (november) preneha veljati.  
 
SKLEP št. 72: 
Svet zavoda sprejme nov Pravilnik o računovodstvu št. 007-1/2019/1, z dne 31. 8. 
2018. 
 
SKLEP št. 73: 
Svet zavoda sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz šolskega sklada. 
 
SKLEP št. 74: 
Hišni red in domska pravila se pošljejo po e-pošti in člani se na podlagi 
korespondenčne seje odločijo oz. potrdijo hišni red in domska pravila.  
 
SKLEP št. 75:  
Sveta zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 7. redne seje, razen sklep št. 75, 
kjer ga bomo dali na glasovanje na današnji seji, potrdil sklepe in potrdil zapisnik 7. 
redne seje. 
 
K točki 3: 
 
Predsednica Sveta zavoda je predala besedo ge. ravnateljici Katjuši Koprivnikar, da 
predstavi Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 
(glej prilogo št. 1). 
 
Po predstavitvi poročila in razpravi nanj Svet zavoda soglasno sprejme   
 
SKLEP št. 77:  
Sprejme se Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019. 
 
K točki 4: 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 predstavi ravnateljica Katjuša 
Koprivnikar (glej prilogo št. 2).  

 
Ravnateljica je prisotne obvestila, da je napaka v kazalu in sicer napačna letnica ter v 
šolskem koledarju (datum zimskih počitnic), na to je opozoril g. Vizjak na sestanku 
Sveta staršev. To bomo ustrezno popravili. 
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Predlog g. Vizjaka je tudi, da bi na spletni strani Centra IRIS dodali v osnovi meni  
vodstvo centra in vse zaposlene. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP št. 78: 
Sprejme se Letni delovni načrt Centra IRIS za šolsko leto 2019/2020. 
 
K točki 5: 
 
Ravnateljica predstavi tudi Vzgojni načrt za šolsko leto 2019/2020 (glej prilogo št. 3). 
 
1. V vzgojni načrt smo vnesli spremembo glede polnoletnosti dijakov in obveščanje 
staršev. Po uvedbi GDPR so lahko dijaki z izjavo določili, če se starše lahko 
obvešča. Novost pa je, da kljub podpisani izjavi polnoletnega dijaka, šola razkrije 
oziroma posreduje staršem podatke o odsotnosti dijaka, podatke o zaznanih hujših 
kršitvah šolskega reda in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja ter tiste osebne 
podatke, ki bi lahko imeli za posledico izgubo statusa dijaka zaradi negativnega 
učnega uspeha, izključitve ali izpisa iz šole. S tem so dijaki seznanjeni. 
 
Na svetu staršev je bila še ena pripomba glede zapisa pri razumni uporabi telefonov 
in interneta (uporaba telefonov, tablic, interneta je prepovedana med poukom, v 
domu med 15.00 uro ter vse do konca večerje in ponoči). In sicer, da naj bi se 
besedilo preoblikovalo, da ni prepovedano za šolske potrebe.  
 
Soglasno je sprejet je naslednji 
 
SKLEP št. 79: 
Sprejme se Vzgojni načrt za šolsko leto 2019/2020. 
 
K točki 7: 
 
1. Gospa ravnateljica podaja predlog spremembe cenika glede večerje v temi ter 

ovrednotenje knjig in priročnikov za prodajo: 
 

A: Predlog s strani knjižnice za prodajo knjig je naslednji: 
- Kakšne barve je tema – 15 eur,  
- Pokaži kaj vidiš, 3 EUR,  
- Kaj piše na tabli – 15 EUR,  
- ABC – 3 EUR. 

 
B: Predlog glede spremembe cenika za večerjo v temi je:  

- Povečanje za 5 EUR, skupna vrednost večerje v temu bi bila 20 EUR. 
 
Soglasno se sprejme   
 
SKLEP št. 80: 
Sprejmejo in potrdijo se zneski, navedeni v predlogi ravnateljice, za prodajo knjig in 
priročnikov. 
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SKLEP št. 81: 
Sprejme se predlog za zvišanje cene Večerje v temi na 20 EUR. 
 
2. Gospa predsednica Sveta zavoda je prisotnim obrazložila, da bi morali dobiti v 
pregled hišni red Centra IRIS že pred časom (tako smo se domenili na prejšnji seji) in 
bi ga sprejeli na korespondenčni seji. Ker ga nismo prej poslali, so ga člani dobili z 
gradivom za to sejo.  
 
Člani Sveta zavoda sprejmejo naslednji  

 
SKLEP št. 82: 
Soglasno se sprejme Hišni red, ki z današnjim dnem začne veljati, preneha pa veljati 
Hišni red Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ki ga je sprejel Svet 
zavoda dne 12. 6. 2008. 

 
 
Seja je zaključena ob 16.25 uri. 
 
 
 

Zapisala: 
Magdalena Oletič 

 Predsednica Sveta zavoda 
Dragana Žunič 

                       
 


