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

Številka:
Ljubljana, 2. 6. 2022

ZAPISNIK
6. seje sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 1. 6. 2022, ob 16.00 uri v spletnem
okolju ZOOM.
Prisotni: Detiček Anja, Miklavčič Igor, Strnad Nastja, Škafar Dušan, Pišljar Mina,
Prodanović Igor.
Opravičeno odsotni: Tjaša Kavčič, Stariha Erika, Hlebec Valentina, Helena Žnidaršič in
Kaja Kralj.
Ostali prisotni: Romana Kolar – ravnateljica, Marija Jeraša – sindikalna zaupnica.
Predsednica Sveta zavoda Nastja Strnad pozdravi zbrane, ugotovi sklepčnost in začne
sejo.
DNEVNI RED:
1. Seznanitev članov Sveta zavoda z revizijo.
K 1. točki
Ravnateljica Romana Kolar je povedala, da Center IRIS že nekaj let ni opravil revizije,
moral pa bi jo imeti vsako leto. Razlog za to je bilo vedno pomanjkanje finančnih
sredstev, saj je revizijski postopek potrebno plačati in je njegova cena med 3.000,00
EUR brez DDV in 4.000,00 EUR brez DDV. Poleg tega so se zaposleni v računovodstvu
zamenjali in Center IRIS je bil pozvan z nekaj strani, da bi bilo dobro opraviti revizijo, saj
jo je Center IRIS dolžan imeti. Ravnateljica je poizvedovala in na koncu prišla do
revizijske hiše Loris d.o.o. v Slovenj Gradcu. Omenjena revizijska hiša je pri nas
pripravljena začeti z delom že v začetku junija 2022 in so nam po zaključku in podanem
revizijskem poročilu (ki bo predstavljeno na zadnji seji sveta zavoda v juniju 2022)
pripravljeni nuditi še 3 mesece podpore pri morebitnih popravkih. Zahtevana cena za
izvedeno revizijo pa je 1.620,00 EUR brez DDV.
Vprašanj udeležencev seje Sveta ni bilo, so pa odločitev ravnateljice za revizijo podprli
Igor Prodanovič in Nastja Strnad, strinjali so se tudi drugi na seji Sveta udeleženi člani
Sveta zavoda.
Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.
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Nastja Strnad
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