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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: 900-6/2022/5 
                       Ljubljana, 15. 9. 2022 
 
 

Z A P I S N I K 
 

9. seje Sveta zavoda, ki je bila dne 15. 9. 2022, ob 17.00 uri na daljavo v spletnem okolju Zoom.  
 
S sejo smo začeli ob 17.05. 
 
Prisotni člani Sveta zavoda : Detiček Anja, Erika Stariha, Valentina Hlebec, Mina Pišljar, 
Helena Žnidaršič, Prodanovič Igor, Miklavčič Igor, Škafar Dušan, Nastja Strnad. 
 
Ostali prisotni: Romana Kolar, ravnateljica, Nastja Strnad, nekdanja predsednica Sveta zavoda 
in Katja Kastelic, pomočnica ravnateljice. 
 
Odsotni: Tjaša Kavčič in Kaja Kralj ter sindikalna zaupnica Marija Jeraša. 

 

Nekaj članov Sveta zavoda je imelo težavo s povezavo, vendar se nam je uspelo srečati 
v večini. Strinjali smo se, naj Erika Stariha, predstavnica staršev v Svetu zavoda, ki je 
imela težave s povezavo, ostane prisotna preko telefonskega klica in s pomočjo zvočnika 
in mikrofona na telefonu tudi ona sodeluje na tej seji. V ta namen se nam je predstavila z 
imenom, priimkom, funkcijo, ki jo opravlja kot predsednica Sveta staršev.  
 
Sejo je to pot sklicala Mina Pišljar, namestnica dosedanje predsednice Sveta zavoda 
Centra IRIS, predstavnica MOL. Zahvalila se je članom Sveta za udeležbo in ugotovila 
sklepčnost (8 članov Sveta zavoda brez dosedanje predsednice Sveta zavoda. Od tega 7 
preko zooma, Erika Stariha preko telefona.) 
 
Mina Pišljar je povedala, da bodo člani Sveta zavoda v prihodnosti sprejeli tudi odstopno 
izjavo Erike Stariha, ki pričakuje otroka, vendar na tej seji še ne, da bo imela Erika še 
lahko polno glasovalno pravico. Svet Centra IRIS bo v prihodnje torej potrdil odstop Erike 
Stariha, potem pa bodo morali člani sveta staršev poiskati novega predstavnika (ta pa ne 
sme imeti posebne vloge, funkcije kot npr. v šolskem skladu…). Erika je dodala, da se 
Svet staršev v začetku leta na novo formira in se torej njen odstop kot članice Sveta 
zavoda še ne bo zgodil čisto takoj.  
 
Mina je  pohvalila dosedanje delo članov Sveta zavoda, trud ravnateljice in predsednice 
Sveta zavoda. Nato smo prešli k točkam dnevnega reda: 
 
1. točka: glasovanje o strinjanju s prenehanjem mandata predsednice Sveta zavoda 
Centra IRIS - Nastje Strnad na dan 7. 9. 2022 
2. točka: glasovanje oz. potrjevanje nove predsednice Sveta zavoda Centra IRIS.  
 
K 1. točki: glasovanje o strinjanju s prenehanjem mandata predsednice Sveta zavoda 
Centra IRIS - Nastje Strnad na dan 7. 9. 2022. 
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Prisotni člani sveta zavoda so z dvigom rok ter Erika Oblak - glasovno preko telefona (na 
zvočniku, da so vsi slišali) soglasno potrdili 1. ugotovitveni sklep 1. točke dnevnega 
reda: Nastji Strnad preneha mandat predsednice Sveta zavoda Centra IRIS 7. 9. 
2022. 
 
K 2. točki: namestnica Mina Pišljar je predlagala za predsednico Sveta zavoda Centra 
IRIS Anjo Detiček in pozvala prisotne člane, da z dvigom rok glasujejo o strinjanju s 
kandidatko za predsednico Sveta zavoda. 
 
Prisotni člani Sveta zavoda so vsi z dvigom rok (in gospa Erika Starih glasovno – kot pri 
1. točki) izrazili strinjanje s predlogom in soglasno potrdili 1. ugotovitveni sklep 2. 
točke 9. seje Sveta zavoda: nova predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je Anja 
Detiček, zaposlena na Centru IRIS. 
 
Namestnica predsednice Sveta zavoda, gospa Mina Pišljar, čestita novi predsednici ob 
nastopu funkcije ter ostali člani tudi. Anja Detiček pa se članom Sveta zavoda ob tem 
zahvali za zaupanje.  
 
Namestnica Mina Pišljar je povedala , da se bo verjetno na prihodnji seji Sveta zavoda 
odločalo o odstopu Erike Stariha s funkcije članice Sveta zavoda ter o sprejetju rednih 
vsakoletnih dokumentov. 
 
Seja seje zaključila ob 17.30.   
 

Zapisnik napisala                                                          Predsednica Sveta zavoda 

Nastja Strnad                                                                        Anja Detiček 

 
 
 
                       

 

 


