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ZAPISNIK 
3. seje Sveta zavoda v zvezi z izbiro ravnateljice zavoda Centra IRIS 

 
 
Člani Sveta zavoda Centra IRIS so se srečali na 3. seji Sveta zavoda z namenom izbire 
oz. glasovanja o primernosti edine prijavljene kandidatke Romane Kolar za ravnateljico 
Centra IRIS. 3. redna seja je potekala v obliki videokonference v ZOOMu in z vključenimi 
kamerami članov Sveta zavoda. Člani sveta zavoda so na predhodni III. korespondenčni 
seji potrdili datum, uro in obliko srečanja (videokonferenca, 28. 12. 2021 ob 16.15) ter 
obliko glasovanja (javno glasovanje z dvigom rok in glasovno). 
 
Datum: 28. 12. 2021  
Ura začetka: 16.15 
Zaključek: 16.30 
 
Prisotni: Anja Detiček, Tjaša Kavčič, Erika Stariha, Mina Pišljar, Kaja Kralj, Helena 
Žnidaršič, Igor Prodanovič, Igor Miklavčič, Dušan Škafar, Marija Jeraša (sindikalna 
zaupnica – brez pravice glasovanja), Nastja Strnad. 
 
Upravičeno odsotni: Valentina Hlebec  
 
Dnevni red:  
 
1. Ugotavljanje sklepčnosti. 
 
2. Potrditev dnevnega reda.  
 
3. Predstavitev mnenj o kandidatki za ravnateljico s strani dijaške skupnosti, Sveta 
staršev, učiteljskega zbora ter sporočilo MOL o izdaji mnenja. 
 
4. Pojasnitev pravil glasovanja in glasovanje članov Sveta zavoda o kandidatki Romani 
Kolar za ravnateljico. Glasovanje in potrjevanje Sklepa o izbiri kandidatke za ravnateljico 
(go. Romane Kolar). 
 
K 1. točki 
 
Prisotnih nas je bilo 11 (vključno s sindikalno zaupnico). Od tega 10 s pravico glasovanja. 
Torej smo bili sklepčni. 
 



SVET ZAVODA 
Center IRIS 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  
in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8 
1000 LJUBLJANA 
telefon: +386 (01) 2442-750  

e-mail: info@center-iris.si; Zakladni podračun: 01100-6030689853 pri UJP Ljubljana 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT.: SI94559899; MATIČNA ŠTEVILKA: 5051134, spletna stran: www.center-iris.si 

    
 

 
K 2. točki 
 
Prisotni člani sveta zavoda so soglasno potrdili dnevni red 3. seje Sveta zavoda. 
 
K 3. točki 
 
Prisotnim članom Sveta zavoda sem predstavila mnenja učiteljskega zbora, dijaške 
skupnosti, Sveta staršev ter sporočilo Mestne občine Ljubljana o izdaji mnenja. 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, smo lahko prej sklicali tudi sejo 
sveta zavoda za glasovanje o kandidatki za ravnateljico. Mnenje učiteljskega zbora, Sveta  
staršev in dijaške skupnosti je izrazilo podporo kandidatki za ravnateljico. (Člani sveta 
zavoda so predhodno za III. korespondenčno sejo mnenja tudi prejeli v pregled.) 
 
K 4. točki 
 
Najprej sem pojasnila pravilo, da bo sklep o izbiri kandidatke za ravnateljico potrjen, če bo 
zanjo glasovala večina članov Sveta zavoda, ne le prisotnih članov. Glasovali smo javno, z 
vklopljenimi kamerami in dvigom rok (ZA in PROTI) ter glasom. Glasove smo sproti 
zabeležili oz. prešteli. Vsakega sem poimensko poklicala, in ga vprašala, če je za, 
kandidatko, naj dvigne roko in/ali pove (za) ter tisti, ki je proti (ne dvigne roke – pove, da je 
proti). Od 11 članov Sveta zavoda z glasovalno pravico (moralo bi jih biti 13, vendar 2 
predstavnikov MIZŠ (ustanovitelja) še nismo dobili v Sveta zavoda) je glasovalo 10 članov 
Sveta zavoda. Kandidatka ga. Romana Kolar je dobila 9 glasov ZA in 1 glas PROTI.  
 
Ugotavljanje rezultatov je bilo zaključeno ob 16.30 uri. 
 
SKLEP št. 1: 
 
S tem smo člani Sveta zavoda izrazili podporo kandidatki za ravnateljico ter sprejeli 
1. sklep 4. točke 3. redne seje Sveta zavoda: Sklep o izbiri kandidatke Romane Kolar 
za ravnateljico. 
 
Prisotnim sem pojasnila, da bo zahtevana dokumentacija s sklepom o izbiri kandidatke 
Romane Kolar naslovljena na ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter da bodo o 
sledečih postopkih obveščeni. 
 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS 
Nastja Strnad                                                                               
 
 
 

 


