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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: 900-6/2022/2 
                       Ljubljana, 23. 6. 2022 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
7. redne seje Sveta zavoda, ki je bila dne 23. 6. 2022, ob 16.00 uri na daljavo v spletnem okolju 
Zoom.  
 
Prisotni: Detiček Anja, Miklavčič Igor, Strnad Nastja, Škafar Dušan, Pišljar Mina, Prodanovič 
Igor, Helena Žnidaršič in Kaja Kralj. 
 
Odsotni: Tjaša Kavčič, Stariha Erika in Hlebec Valentina 
 
Ostali prisotni: Romana Kolar – ravnateljica, Marija Jeraša – sindikalna zaupnica in Magdalena 
Oletič -  zapisnikarica. 
 
Predsednica pozdravi prisotne ter ugotovi sklepčnost seje Sveta zavoda.  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrjevanje predlaganih in s strani Sveta staršev potrjenih učbenikov za šolsko leto 2022/23. 
2. Pregled šolskega leta 2021/22 (rezultati NPZ-jev, uspešnost učencev po razredih, realizacija 
pouka in ostale dejavnosti). 
3. Načrt za šolsko leto 2022/23 (predvideno število oddelkov, nadstandardne storitve za prihodnje 
šolsko leto). 
4. Predlogi, pobude, vprašanja članov sveta zavoda. 
5. Razno. 
 
Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo naslednji 
 
SKLEP št. 1:  
Potrdi se predlagani dnevni red 7. redne seje Sveta zavoda ter sklepe 6. redne seje. 
 
K točki 1: 
Gospa ravnateljica je prisotne člane obvestila, da je bil Svetu staršev je bil predan celoten 
seznam učbenikov, ki so ga soglasno sprejeli. Članom sveta zavoda se naknadno se pošlje še 
seznam učbenikov. 
 
Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo naslednji 
 
SKLEP št. 1:  
Potrdi se seznam učbenikov za šolsko leto 2022/23. 
 
K točki 2: 
 
Predsednica Sveta zavoda je predala besedo ravnateljici, ki je člane sveta zavoda seznanila z: 
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1. NPZ so letos potekali v 6. in 9. razredu. V 6. razredu so jih pisali trije učenci. Rezultati so 
bili nekoliko slabši od povprečja v Sloveniji. V 9. razredu sta NPZ pisala 2 učenca, k nam 
sta se prešolala prejšnje in letošnje šolsko leto, en učenec ima status tujca in so bili zato 
rezultati malce slabši.  

2. Napredovanje učencev: učenci in dijaki so uspešno zaključili šolsko leto, razen enega 
učenca, ki ima 2 negativni oceni. Ker pa na podlagi pravilnika lahko z dvema negativnima 
ocenama napreduje v višji razred, bo tudi ta učenec napredoval. V kolikor bo ta učenec 
imel v naslednjem letu pri istih predmetih negativno oceno, bo ponavljal.  
Ena učenka se bo iz EIS prepisala v NIS. Če bo odločba pravočasna, bomo to upoštevali. 

3. Realizacija pouka je bila več kot 95 %, v mobilni službi pa 98,6 %. Opravljeni so bili vsi 
dnevi dejavnosti. 
Zastavljene cilje smo uspešno izpeljali. 

 
K točki 3: 
 
Predsednica Sveta zavoda je besedo predala ravnateljici, ki je člane sveta zavoda seznanila z: 
- V prihajajočem šolskem letu bo povečano število otrok z avtistično motnjo. Članom sveta 
zavoda je predstavila le številke otrok, ki so že potrjene. Povpraševanj s strani šol in staršev pa je 
bistveno več. Ko dobimo povpraševanje uradno s strani Zavoda za šolstvo, jih lahko upoštevamo. 
Imamo načrtovani 2 skupini vrtčevskih oddelkov, v PPVIZ imamo trenutno 2 skupini, če se odloči 
še en fant za vpis, bomo imeli 3 skupine, sledita 2 oddelka slepih in slabovidnih učencev, 1 
oddelek v NIS, porast pa je opaziti v oddelkih otrok z avtistično motnjo, in sicer bo 8 oddelkov, 
glede srednje šole potekajo še dogovarjanja, ali bosta 2 ali 1 oddelek s povečanim številom ur 
poučevanja, domska vzgoja bo imela 2 skupini. 
- Nadstandardne storitve – načrtujemo podobne storitve, kot so bile v letošnjem šolskem letu 
(šola v naravi, tabori, projektne dejavnosti, Jadranje za jutri)…  
- Počitniško varstvo bo ostalo tako kot letos: en teden v juliju in en teden v avgustu. 
Prisotne člane je ravnateljica obvestila tudi, da imamo na centru kontrolo mobilne službe. 
Povpraševanja po tiflopedagoški pomoči je ogromno, vendar v centru ni več primernega kadra za 
delo v mobilni službi, zato skupaj z ministrstvom (MIZŠ) ter Zavodom za šolstvo iščemo rešitve, 
kako pomagati tem otrokom. 
 
Prodanovič Igor je vprašal, kako je z zaposlitvijo logopeda v naslednjem šolskem letu? 
Ravnateljica je prisotnim razložila, da so imeli to debato tudi na svetu staršev, da so na MIZŠ in 
bilo je uspešno, ima ustno zagotovilo, da v kolikor bomo predložili odločbe in strokovna mnenja, v 
katerih piše, da potrebujejo logopeda, nam ga bodo dali, na tej podlagi zaprosili za odobritev 
sistemiziranega delovnega mesta logopeda. V veliko odločbah in strokovnih mnenjih tega ni 
zapisanega. Še enkrat poziva starše, da zaprosijo za spremembe. 
 
Prodanović Igor je še vprašal, kako bo z oddelki slepih in slabovidnih v prihodnjem šolskem letu. 
Ravnateljica je odgovorila, da bomo verjetno imeli pri oddelkih EIS slepi in slabovidni en razred 
kombinacijo od 1. do 4. razreda (skupaj 5 otrok), v drugem razredu pa bo kombinacija 5. in 9. 
razreda (skupaj 5 otrok), normativ je 10 otrok, v višjih razredih 12, zato ne uspemo priti do več 
oddelkov. 
 

 
K točki 4: 
 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je prosila za pobude, vprašanja in ideje prisotnih članov. 
Teh ni bilo. 
 
K točki 5: 
 
Pri točki razno je predsednica Sveta zavoda Centra IRIS obvestila člane, da smo dolžni imeti 
Komisijo za kakovost, ker imamo srednješolske programe. Komisijo za kakovost sestavlja 
predsednik s še dvema članoma učiteljskega zbora, enega starša, enega dijaka in enega tujega 
člana (podjetnika, gospodarstvenika). Komisijo smo oblikovali: predsednica Helena Medved 



3 

 

Ivanuš, člana Mateja Jenčič in Grega Hribar, vključila bi se še en dijak oz. dijakinja, članstvo je 
potrdila tudi gospa Katjuša Koprivnikar (kot zunanji član). Prosili smo, da se predlaga še enega 
od staršev. Za člana komisije se je javil gospod Igor Prodanovič, vendar smo ugotovili, da mora 
biti član nekdo izmed staršev dijakov v prihodnjem šolskem letu.  
 
Ravnateljica je pod točko razno zbrane seznanila še s sledečimi dejstvi: 

- Odločili smo se, da v prihodnjem šolskem letu uvedemo e-Asistenta, preko e-Asistenta 
bomo vodili tudi evidenco delovnega časa za zaposlene ter prehrano za učence in dijake. 

- Zbrane je obvestila, da revizijskega poročila še nima, da pa je ravno tega dne dobila 
osnutek poročila, ki ga bodo morali še dopolniti in ko bo narejeno, ga bo posredovala 
članom sveta zavoda. 

- Ravnateljica je napovedala še eno izredno, lahko korespondenčno sejo, da bi potrdili nove 
cene šolskega cenika. Ker imamo del tržne dejavnosti, smo dolžni po novem pravilniku 
oblikovati naš notranji pravilnik in cenik, te cenike mora sprejeti svet zavoda najkasneje 
do 12. 8 2022. To obvestilo smo prejeli pred kratkim, zato je ravnateljica prosila zbrane 
člane, da bi se odzvali na korespondenčno sejo v začetku julija.   

- Vsa ponudba prehrane, ki jo imamo sklenjeno preko javnih naročil, se je pretirano 
povišala. S posameznimi ponudniki smo se uspeli dogovoriti, da smo ostali na dosedanji 
ceni. Z ravnatelji je bil sklenjen dogovor, da bi dobili skupne dobavitelje in poenotili cene 
prehrane. 
 

Seja je bila zaključena ob 16.30  uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 

Magdalena Oletič 

 Predsednica Sveta zavoda 

Nastja Strnad 

                       

 

 


