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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: 900-3/2021/6 
                     Ljubljana, 5. 12. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. korespondenčne seje Sveta zavoda, ki je bila dne 2. 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 2. 12. 2021 do 15.00 in jim po telefonu pojasnila 

situacijo in potek postopka II. korespondenčne seje ter jih zaprosila, če bodo lahko nanjo 

odgovorili v roku 1 dne, torej do petka 3. 12. 2021 ob 19.00. Člani sveta zavoda so se s 

tem strinjali. 

DNEVNI RED: 

1. Potrjevanje dnevnega reda II. korespondenčne seje: Postopek imenovanja ravnatelja 

in predstavitev kandidatke za ravnateljico. 

2. Obvestilo članom sveta zavoda o ponovnem pozivu MIZŠ za imenovanje članov MIZŠ v 

sveta zavoda Centra IRIS. 

3. Obvestilo članom sveta zavoda o popolni vlogi kandidatke za ravnateljico. 

4. Potrjevanje sklepa o obliki/načinu predstavitve kandidatke svetu zavoda, svetu staršev 

in učiteljskemu zboru, o datumu in uri predstavitve ter obsegu.  

5. Potrjevanje sklepa o imenovanju moderatorjev pri predstavitvi kandidatke (zaradi 

tehničnih in zdravstvenih razlogov). 

 

K 1. točki 

Potrjevanje dnevnega reda II. korespondenčne seje Sveta zavoda: Postopek 
imenovanja ravnatelja in predstavitev kandidatke za ravnateljico. 
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SKLEP št. 1: 

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

K 2. točki 

Včeraj, 1. 12. 2021, smo ponovno poslali na MIZŠ in gospe Poloni Šoln Vrbinc 
zaprosilo za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Centra IRIS. S pojasnilom, da gre za situacijo imenovanja 
ravnatelja, kjer bi se nam zdelo primerno, da sodelujeta tudi predstavnika MIZŠ. 
Gospa Polona Šoln Vrbinc mi je odgovorila, da je dopis naslovila na odgovorne 
osebe.  

K 3. točki  

V petek, 26. 11. 2021, smo člani zasedbe komisije pri odpiranju vlog in 
administrativnih delih odprli eno prejeto vlogo. Zapisnik ob odpiranju vloge ste prejeli. 
Kandidatka je morala pridobiti še potrdilo iz kazenske evidence izbrisanih obsodb za 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kar smo mi v prijavitvenih pogojih 
pozabili dodati. Da bi šlo čim hitreje, nas je kandidatka pooblastila, da lahko zanjo 
pridobimo omenjeno potrdilo. Potrdilo smo prejeli z Ministrstva za pravosodje 1. 12. 
2021. (2. priponka) Sedaj je vloga gospe Romane Kolar, kandidatke za 
ravnateljico, popolna. 

K 4. točki 

Zaradi širjenja bolezni covid ter večje dostopnosti predstavitve kandidatke bo njena 
predstavitev v celoti potekala na daljavo. Predhodno bomo članom sveta zavoda, 
članom sveta staršev ter članom učiteljskega zbora poslali tudi vabilo z ustrezno 
povezavo na dogodek ter pisno predstavitev kandidatke ter njeno vizijo oz. program 
vodenja Centra IRIS. Kandidatka se bo v četrtek, 9. 12. 2021, ob 15.30 predstavila 
članom sveta zavoda in članom sveta staršev. Njena predstavitev bo trajala okoli 15 
minut, nato bo na voljo za vprašanja, ki ji jih bodo udeleženci lahko prosto zastavljali. 
Celoten dogodek ne sme trajati več kot do 16.30, torej eno uro. 

V četrtek, 9. 12. 2021, ob 17.30 bo potekala (zaradi nedostopnosti velike večine 
učiteljev v zgodnejšem času ter izobraževanj) predstavitev kandidatke na enak način 
za člane učiteljskega zbora. Kandidatka se jim bo predstavila v obliki 
videokonference: čas predstavitve - 15 minut, nato bo na voljo za vprašanja. 
Dogodek sem trajati največ eno uro, torej do 18.30.  

Člani učiteljskega zbora bodo imeli možnost glasovanja od petka 10. 12. 2021 v 
tajništvu zavoda v času uradnih ur z oddajo svoje glasovnice v skrinjico. Koliko časa 
bo skrinjica na voljo in možnost oddaje glasovnice po pošti pa bomo prepustili volilni 
komisiji, ki jo imenuje učiteljski zbor.  

Po obeh predstavitvah moramo člani sveta zavoda v 20 dneh pridobiti mnenje: 

- učiteljskega zbora (temelji na glasovanju), 

- mnenje sveta staršev (ti skličejo sejo in sveta staršev in podajo mnenje, tu ni 
potrebno tajno glasovanje), 
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- mnenje dijaške skupnosti (člani dijaške skupnosti - to so 3 članice, če se ne motim, 
2 od teh bosta prisotni na predstavitvi kandidatke za ravnateljico), kar pomeni, da 
skličejo sejo dijaške skupnosti ter oblikujejo mnenje ter nam ga posredujejo, 

- mnenje Mestne občine Ljubljana (prejeli bodo kandidatkino predstavitev ter vizijo 
oz. program vodenja in potem podali mnenje o njeni primernosti za ravnateljico). 

20 dni, kolikor je rok za pridobitev mnenj, se izteče po božično-novoletnih praznikih, 
zato lahko člani sveta zavoda že v tednu po omenjenih praznikih glasujemo o 
kandidatki na podlagi pridobljenih mnenj in svoje presoje.  

SKLEP št. 2: 

Sklep št. 2 o obliki/načinu predstavitve kandidatke svetu zavoda, svetu staršev 
in učiteljskemu zboru, o datumu in uri predstavitve ter obsegu (vse zgoraj 
opisano) je bil soglasno sprejet.  

K 5. točki: 

Po posvetovanju z našim informatikom, ki bo ustvaril povezavo za oba dogodka (obe 
videokonferenčni predstavitvi kandidatke), je pomembno, da imamo stabilno 
povezavo v zbornici, od koder naj predstavitev  kandidatke naznani ter jo pozdravi 
moderator. Nad dogodkom bo bdel tudi informatik. Zaradi zdravstvenega stanja, ki mi 
ne dopušča, da bi kot predsednica sveta zavoda lahko moderirala obe predstavitvi 
kandidatke ter ob strinjanju in zaradi obilice dela svoje namestnice, gospe Mine 
Pišljar, za to vlogo pooblaščam kolegico Tjašo Kavčič (za moderiranje ob predstavitvi 
kandidatke članom sveta zavoda ter članom sveta staršev) in kolega Dušana 
Škafarja (za moderiranje dogodka, ko se kandidatka predstavi učiteljskemu zboru). 
Vse tri osebe, torej gospa Mina Pišljar ter kolega Tjaša Kavčič in Dušan Škafar se 
strinjajo z razdelitvijo vlog. Moramo pa upoštevati tudi možnost nepredvidenih 
odsotnosti, zato bi v primeru morebitne odsotnosti Tjaše Kavčič ali Dušana Škafarja 
lahko moderiranje prevzel le eden od njiju dveh ali pa nekdo drug, ki je član sveta 
zavoda.  

SKLEP št. 3: 

Sklep št. 3, da dogodek moderirata Tjaša Kavčič in Dušan Škafar oz. v primeru 

njune nepredvidene odsotnosti drug član učiteljskega zbora, čeprav iz drugega 

prostora kot je zbornica, je bil soglasno sprejet.  

 

Zapisnik napisala 
Predsednica Sveta zavoda  
Nastja Strnad 
 
 


