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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: 900-3/2020/4 
                      Ljubljana, 13. 10. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. seje Sveta zavoda, ki je bila dne 13. 10. 2021, ob 15.30 uri v zbornici Centra IRIS.  
 
Prisotni: Detiček Anja, Kavčič Tjaša, Miklavčič Igor, Strnad Nastja, Škafar Dušan, 
Prodanović Igor, Stariha Erika, Kralj Kaja in Žnidaršič Helena. 
  
Opravičeno odsotni: Pišljar Mina in Hlebec Valentina.  
 
Ostali prisotni: Katjuša Koprivnikar – ravnateljica, in Magdalena Oletič -  
zapisnikarica. 
 
Ostali odsotni: Marija Jeraša – sindikalna zaupnica. 
 
Predsednica Nastja Strnad je na začetku seje pozdravila prisotne ter predstavila novi 
članici srednje šole: Kajo Kralj in Heleno Žnidaršič. 
  
Predsednica je člane sveta zavoda obvestila, da, kljub ponovnemu zaprosilu 27. 9. 
2021, še vedno nimamo predstavnikov ministrstva.  
 
Predsednica ugotovi, da je prisotnih 9 članov od 11 članov, tako da je svet zavoda 
sklepčen in sejo zato nadaljujemo. 
  
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta zavoda.  
2. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta  zavoda, 31. 5.     
    2021. 
3. Sprejem in potrditev Poslovnika o delu Sveta zavoda. 
4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko    
    leto 2020/2021. 
5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022. 
6. Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta za šolsko leto 2021/2022. 
7. Razno.  
 
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 
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SKLEP št. 6:  
Potrdi se predlagani dnevni red 2. redne seje Sveta zavoda. 
 
K točki 2: 
 
Pregled izvršitve sklepov 1. redne seje Sveta zavoda z dne 31. 5. 2021 poda 
predsednica Sveta zavoda in pove, kateri sklepi so bili sprejeti na seji: 
 
SKLEP št. 1:  
Potrdi se predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje Sveta zavoda. 
 
SKLEP št. 2: 
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili mandate vsem izvoljenim in imenovanim 
članom. Mandat članov traja 4 leta (do 30. 5. 2025).  
 
SKLEP št. 3: 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je Nastja Strnad. 
 
SKLEP št. 4: 
Namestnica predsednice Sveta zavoda Centra IRIS je Mina Pišljar.  
 
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.  
 
Soglasno se sprejme 
 
SKLEP št. 7:  
Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 1. redne seje Sveta zavoda z dne 31. 
5. 2021 ter potrdil zapisnik 1. redne seje. 
 
K točki 3: 
 
Člani Sveta zavoda so prejeli v pregled čistopis Poslovnik o delu Sveta zavoda. Na 
čistopis ni bilo pripomb.  
 
Soglasno se sprejme 
 
SKLEP št. 8:  
Svet zavoda potrjuje Poslovnik o delu Sveta zavoda. 
 
K točki 4: 
 
Predsednica Sveta zavoda je predala besedo ge. ravnateljici Katjuši Koprivnikar, da 
predstavi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 
(glej prilogo št. 1).  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP št. 9:  
Sprejme se Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. 
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K točki 5: 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 predstavi ravnateljica Katjuša 
Koprivnikar (glej prilogo št. 2).  
 
V šolskem koledarju je navedena delovna sobota, 27. 11. 2021, ki jo morajo v sklopu 
LDN-ja potrditi člani sveta zavoda. Na to soboto bi izvedli dan odprtih vrat, novoletni 
sejem, ki bi ga nadomestni za prost dan v petek, 24. 12. 2021. 
 
Ga. Strariha je vprašala, da ni zasledila, če imamo kakšen projekt namenjen 
otrokom, ki imajo kombinirane motnje ali za otroke z motnjami avtističnega spektra. 
Ravnateljica je odgovorila, da smo oddelke otrok z motnjami avtističnega spektra 
prvič dobili lansko šolsko leto in da bomo imeli tudi projekte na temo avtizma. Kar se 
pa tiče izobraževanj na temo dela z otroki z več motnjami ter motnjo avtističnega 
spektra jih pa opravljamo, se jih udeležujemo in obiskujemo inštitucije, ki izobražujejo 
otroke z avtistično motnjo, strokovni delavci sodelujejo v aktivu učiteljev, ki poučujejo 
učence z avtističnimi motnjami na področju vse Slovenije.  
 
V LDN-ju so člani zasledili nekaj tipkarskih napak. Dogovorili smo se, da ugotovitve 
pošljejo po elektronski pošti, da jih popravimo in jim z zapisnikom pošljemo čistopis. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP št. 10: 
Sprejme se Letni delovni načrt Centra IRIS za šolsko leto 2021/2022. 
 
K točki 6: 
 
Ravnateljica predstavi tudi Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/2022 (glej prilogo št. 3). 
 
Soglasno je sprejet je naslednji 
 
SKLEP št. 11: 
Sprejme se Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/2022. 
 
K točki 7: 
 
Pri točki razno imamo naslednje točke: 
 
1. Cenik (glej prilogo št. 4) 
Ravnateljica je razložila, da je MIZŠ sprejel višjo subvencijo za prehrano za 0,30 
EUR. Na podlagi tega smo se tudi mi odločili, da povečamo ceno obrokov za 0,30 
EUR, predvsem, kjer gre za zunanje obiskovalce, zaposlene, kosila z dostavo ter 
kosilo s kavo – zunanji. Odločili smo se tudi, da razdelimo znesek malice v OŠ na 
mlajše (od 1. do 5. razreda) in starejše (od 6. do 9. razreda). Za mlajše otroke (od 1. 
do 5. razreda) cena kosila ostaja 2,42 EUR, za starejše otroke (od 6. do 9. razreda) 
pa bi bila cena 2,73 EUR.  
 
Ostalo ostaja nespremenjeno. 
 
Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo 
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SKLEP št. 12: 
Potrjuje se cenik z zgoraj omenjenimi spremembami. 
 
2. Pobuda s strani sveta staršev za zaposlitev logopeda 
Ga. Stariha je prisotnim članom sveta zavoda obrazložila, da so se na seji sveta 
staršev, ki je bila v ponedeljek, 11. 10. 2021, domenili in sprejeli sklep, da se 
ravnateljico pooblasti, da na MIZŠ pošlje zahtevo za zaposlitev logopeda. Prisotnim 
je še obrazložila, da se staršem ne zdi sprejemljivo, da imajo otroci, ki so na enakih 
nivojih v drugih zavodih, možnost logopeda, pri nas pa ne. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji 
 
SKLEP št. 13: 
 
Na pobudo članov sveta staršev, svet zavoda pooblašča ravnateljico, da sproži 
ustrezne razgovore s pristojnimi ministrstvi za enakovredno obravnavo otrok s 
pridruženimi boleznimi in potrebami, saj v primerjavi z drugimi otroci s podobnimi 
primanjkljaji, ki se šolajo v nekaterih drugih centrih, zavodih, otrokom, ki se šolajo v 
Centru IRIS niso zagotovljene logopedske obravnave, delovna terapija in 
fizioterapija. Člani sveta zavoda tudi zahtevajo, da jih ravnateljica sprotno obvešča, 
poroča glede postopka pridobivanje logopeda oz. dodatnih zaposlitev. 
 
3. Obvestilo glede pritožbe na svet zavoda  
Predsednica sveta zavoda je člane obvestila, da je bivši zaposleni v poletnem 
mesecu poslal pritožbo na svet zavoda, zaradi odpravnine.  
Ravnateljica je podala obrazložitev: ker je bivši zaposleni predčasno prekinil delovno 
razmerje (pogodbo je imel sklenjeno do 30. 9. 2021) in pri nas ni bil zaposlen polnih 
5 let, je bila pravna služba mnenja, da ne dobi odpravnine, ker je sam dal odpoved. 
Nato je zadevo še enkrat proučila, pridobili smo mnenje tudi z MIZŠ in nekdanji 
zaposleni je odpravnino dobil ter je sedaj pritožba nepredmetna. 
 
4. Februarja se začnejo odvijati postopek o razpisu ravnatelja. 
 
Predsednica sveta zavoda se vsem zahvaljuje za prisotnost in sodelovanje. 
 
Seja je zaključena ob 17.20 uri. 
 
 
 
 

Zapisala: 

Magdalena Oletič 

 Predsednica Sveta zavoda 

Nastja Strnad 

                               
 


