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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: 900-12/2022/2 

                      Ljubljana, 17. 10. 2022 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
10. seje Sveta zavoda, ki je bila dne 17. 10. 2020, ob 17.00 uri v spletnem okolju 
ZOOM. 
 
Prisotni: ga. Anja Detiček, g. Jurij Stariha, ga. Mina Pišljar, g. Igor Prodanovič, g. 
Igor Miklavčič, g. Dušan Škafar, ga. Dragana Žunič, dijakinja Kaja Kralj 
 
Opravičeno odsotni: ga. Tjaša Kavčič, ga. Valentina Hlebec, dijakinja Helena 
Žnidaršič 
 
Neopravičeno odsotni:  - 
 
Ostali prisotni: ga. Romana Kolar, ravnateljica Centra IRIS, ga. Marija Jeraša, 
sindikalna zaupnica sindikata Centra IRIS 
 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS preveri število navzočih članov Sveta (8 
članov Sveta zavoda Centra IRIS) ter ugotovi sklepčnost 10. redne seje Sveta 
zavoda Centra IRIS. 
 
K točki 1: 
Predsednica Sveta zavoda ga. Anja Detiček predlaga Svetu zavoda Centra IRIS v 
potrditev naslednji dnevni red:  
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta zavoda. 
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 15. 9. 2022. 
3. Seznanitev članov Sveta zavoda z odstopno izjavo članice sveta, ga. Erike 
Stariha. 
4. Predstavitev in potrditev novih članov Sveta zavoda. 
5. Izvolitev namestnika predsednice Sveta zavoda. 
6. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023. 
7. Seznanitev članov Sveta zavoda o aktualnih razmerah glede finančnega stanja 
Centra IRIS. 
8. Razno. 
 
Soglasno se sprejme 1. ugotovitveni sklep k 1. točki dnevnega reda redne 10. 
seje Sveta zavoda Centra IRIS, da člani Sveta zavoda Centra IRIS soglasno 
potrjujejo predlagani dnevni red 10. redne seje Sveta zavoda. 
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K točki 2: 
 
Pregled izvršitve sklepov 9. redne seje Sveta zavoda z dne 15. 9. 2022 poda 
predsednica Sveta zavoda in pove, kateri sklepi so bili sprejeti na 9. redni seji: 
 

1. ugotovitveni sklep 1. točke dnevnega reda: Nastji Strnad preneha mandat 
predsednice Sveta zavoda Centra IRIS z dne 7. 9. 2022. 
 

1. ugotovitveni sklep 2. točke dnevnega reda: za novo predsednico Sveta 
zavoda Centra IRIS se soglasno sprejme in potrdi ga. Anja Detiček, zaposlena na 
Centru IRIS. 

 
Predsednica poda zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda z dne 15. 9. 2022 v razpravo 
članom Sveta zavoda Centra IRIS. Pripomb na zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda 
z dne 15. 9. 2022 ni bilo. 
 
Soglasno se sprejme 
 

1. ugotovitveni sklep 2. točke dnevnega reda 10. redne seje Sveta zavoda 
Centra IRIS, da se je Svet zavoda seznanil z izvršitvijo sklepov 9. redne seje 
Sveta zavoda z dne 15. 9. 2022 ter potrdil zapisnik 9. redne seje.  

 
 
K točki 3: 
 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je člane Sveta zavoda seznanila z odstopno 
izjavo predstavnice sveta staršev, go. Eriko Stariha, ki je bila napovedana že na 9. 
redni seji Sveta zavoda Centra IRIS z dne 15. 9. 2022.  
Po podanem pojasnilu o razlogu za odstop ge. Stariha iz Sveta zavoda Centra IRIS 
je ga. predsednica podala članom Sveta zavoda na glasovanje sprejetje odstopne 
izjave ge. Stariha.  
Prisotni člani Sveta zavoda so z javnim glasovanje z dvigom rok in glasovno 
soglasno sprejeli naslednji sklep: 
 

1. ugotovitveni sklep k točki 3. dnevnega reda 10. redne seje Sveta zavoda, 
da se soglasno sprejme odstopna izjava ge. Erike Stariha, predstavnice Sveta 
staršev v Svetu zavoda Centra IRIS. 
 

 
K točki 4: 
 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je člane Sveta seznanila s kandidati za nove 
člane Sveta zavoda: g. Jurij Stariha, predstavnik Sveta staršev in ga. Dragana Žunič, 
predstavnica delavcev Centra IRIS. Po uvodni predstavitvi novih članov Sveta 
zavoda Centra IRIS je ga. predsednica podala članom Sveta na glasovanje sprejetje 
in potrditev novih članov Sveta zavoda Centra IRIS. 
 
Prisotni člani Sveta zavoda so z javnim glasovanje z dvigom rok in glasovno 
soglasno sprejeli naslednji sklep: 
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1. ugotovitveni sklep k točki 4. dnevnega reda 10. redne seje Sveta zavoda, 
da se z dne 17. 10. 2022 potrdita nova člana Sveta zavoda Centra IRIS, g. 
Jurij Stariha iz vrst predstavnikov Sveta staršev in ga. Dragana Žunič, 
predstavnica učiteljskega zbora.  

 
 

K točki 5: 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je člane Sveta zavoda seznanila s predlogi 
za izvolitev novega namestnika/ce predsednice Sveta zavoda. Po razpravi o pogojih 
za funkcijo namestnika/ce predsednice Sveta zavoda je predsednica Sveta povabila 
go. Mino Pišljar k ponovnem sprejetju oz. nadaljevanju funkcije namestnice 
predsednice Sveta zavoda Centra IRIS. 
Ga. Mina Pišljar se je zahvalila za ponovno zaupanje članov Sveta zavoda Centra 
IRIS in je funkcijo namestnice predsednice Sveta zavoda ponovno sprejela. 
  
Prisotni člani Sveta zavoda so z javnim glasovanje z dvigom rok in glasovno 
soglasno sprejeli naslednji sklep: 
 

1. ugotovitveni sklep k 5. točki dnevnega reda 10. redne seje Sveta zavoda, 
da se ga. Mina Pišljar potrdi za namestnico predsednice Sveta zavoda Centra 
IRIS. 

 
 
K točki 6: 
 
Predsednica Sveta zavoda je predala besedo ge. ravnateljici Romani Kolar, da 
predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 (glej prilogo št. 1).  
 
Ga. Kolar pove, da je bil Letni delovni načrt za šolsko službo 2022/23 potrjen na 
učiteljskem zboru z dne 29. 9. 2022 ter na Svetu staršev Centra IRIS z dne 10. 10. 
2022. Na začetku predstavitve Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 je 
ga. Kolar podala predlog oz. naslovilo prošnjo na člane Sveta zavoda Centra IRIS, 
da osnutek Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 posodobi z novimi člani 
Sveta zavoda, g. Jurijem Stariha in go. Dragano Žunič.  
Ga. Kolar poroča, da v Svetu zavoda Centra IRIS še deluje v nepopolni sestavi oz. 
da s strani MIZŠ niso bili doslej predlagani predstavniki v Svet zavoda. Poroča, da je 
dosežen dogovor z MIZŠ, da vodstvo Centra IRIS samostojno poišče potencialne 
kandidate iz vrst vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih ali srednjih šol, zavodov, ipd. 
Po krajši razpravi so člani Sveta zavoda Centra IRIS podprli predlog ge. Kolar.  
G. Prodanovič je podal predlog, da prošnjo za imenovanje dodatnih članov Sveta 
zavoda Centra IRIS naslovimo še na MOL.  
Med predstavitvijo Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 se je razvila 
razprava glede predmetov, ki so bili izbrani za NPZ za 9. razred v š. l. 2022/23. 
Po navedbah ge. Marije Jeraša je bila v šolskem letu 2021722 kot tretji predmet 
določen tuji jezik- angleščina, v šolskem letu 2022/23 je izbrana državljanska kultura 
in etika, kar je potrebno spremeniti v osnutku Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2022/23.  
 
Po predstavitvi Letnega delovnega načrta za šolsko  leto 2022/23 in razpravi nanj so 
prisotni člani Sveta zavoda z javnim glasovanje z dvigom rok in glasovno soglasno 
sprejeli naslednji sklep: 
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1. ugotovitveni sklep k 6. točki dnevnega reda 10. redne seje Sveta zavoda, 
da se prejme se Letni delovni načrt Centra IRIS za šolsko leto 2022/23 z 
naknadnimi dogovorjenimi dopolnitvami osnutka dokumenta.  
 
 

 
 
K točki 7: 
 
Ravnateljica Centra IRIS, ga. Romana Kolar seznani člane Sveta zavoda o aktualnih 
razmerah glede finančnega stanja Centra IRIS.  
Zaradi likvidnostnih težav, je vodstvo Centra IRIS v mesecu septembru in v mesecu 
oktobru vzelo likvidnostno posojilo v skupni vrednosti 100.000€. Likvidnostno posojilo 
je potrebno poplačati do konca meseca decembra 2022. Finančna sredstva so bila 
namenjena izplačilu plač zaposlenih ter poplačilu zapadlih finančnih obveznosti. V 
začetku meseca novembra se pričakuje nakazilo sredstev za poplačilo storitev IVD 
za leto 2022 v vrednosti 53.000€. Dodatna sredstva v višini 20.000€ pričakujemo še 
iz naslova zaključka projekta Socialne vključenosti. Urejamo tudi pretekle terjatve ter 
izdajo položnic za plačilo različnih storitev, ki v preteklih obdobjih niso bile 
izstavljene. 
Največja težava povezana z likvidnostjo se kaže predvsem zaradi nepravilnih 
obračunov (osnov) zaposlenih in posledičnih zavrnitev izplačil nadomestil za bolniške 
in druge odsotnosti. Veliko zahtevkov ni bilo izdanih, posledično ni bilo prihodka za 
nek odhodek. 
Največji poudarek v računovodstvu je trenutno na urejanju ustreznih podatkov, ki so 
osnova za izplačila zaposlenih ter odkrivanje vseh finančnih tokov. Istočasno se 
trudimo terjati vse zahtevke, ki jih zakonsko še lahko. 
 
Po podanem pojasnilu je predsednica Sveta zavoda podala informacije o finančnem 
stanju Centra IRIS v razpravo. V razpravi je sodeloval g. Stariha, ki je izpostavil da 
ga skrbi neurejeno financiranje centra na sistemski ravni s strani ustanovitelja 
zavoda. Obenem gospod naproša za dodatne informacije in dokumente o finančnem 
stanju Centra IRIS. Ga. ravnateljica pojasnjuje, da trenutno v Centru IRIS aktivno 
raziskujejo in ugotavljajo kakšne stroške Center IRIS ima in koliko od teh stroškov bi 
naj financiral ustanovitelj MIZŠ. Hkrati potekajo intenzivni pogovori z MIZŠ ter iskanju 
možnosti za odpravljanje težav. Ga. Kolar, ravnateljica Centra IRIS pove, da v tem 
trenutku še ne more podati jasnih informacij in natančen presek finančnega stanja 
Centra IRIS. V tem trenutku še ne razpolagamo z dejanskimi podatki, ki bi izkazovali 
trenutno finančno situacijo Centra. Še vedno zbiramo podatke o rednih prilivih in 
vseh fiksnih stroških, ki jih imamo. 
G. Prodanovič izpostavi težavo z obračuni plač za nazaj, predvsem pri delavcih, ki 
bodo morali vračati presežek izplačil. Ravnateljica centra IRIS poda pojasnilo, da se 
o vseh finančnih stvareh dogovarjamo z MIZŠ, ki nam je obljubilo tudi finančno 
pomoč, ko bomo uspeli s številkami predstaviti finančno stanje Centra.  
Predsednica Sveta zavoda, ga. Detiček povpraša ravnateljico ali drži, da ne bodo vse 
refundacije izplačane za nazaj. Ravnateljica pojasni kaj pomeni refundacija in da 
bomo naredili vse, da se izplačajo vse, ki jih še lahko zahtevamo. Ravnateljica zatrdi, 
da se Center IRIS ne bo zaprl, čeprav le-ta ni v zavidljivi poziciji.  
g. Prodanovič povpraša glede šolskih skladov ali so postavljeni na nulo. Ravnateljica 
izpostavi, da v papirjih je denar v šolskem skladu prikazan, vendar ga dejansko ni. Je 
nesoglasje med dejanskim stanjem in stanjem na papirju in to je ena izmed stvari, ki 
jo bo potrebno urediti v prihodnje. Trenutno delamo vse, da oblikujemo upravni 
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odbor, da se bo lahko tudi naš šolski sklad uvrstil med upravičence za donacije. Vsa 
sredstva, ki v skladih manjkajo, bomo zavedli v poročila, ko bomo predstavljali 
finančno situacijo Centra IRIS. Bomo pa v prihodnje morali govoriti tudi o reševanju 
te problematike.  
 
 
K točki 8: 
 
Predsednica Sveta zavoda Centra IRIS je uvodoma k 8. točki dnevnega reda 
povabila k besedi g. Prodanoviča, ki je prosil za besedo pod točko Razno.  
Razprava je tekla okrog uvedbe prilagojenih programov za otroke z motnjo 
avtističnega spektra oz. okrog spremembe strukture učencev v Centru IRIS. Prosi, za 
dopis MIZŠ iz katerega je razvidno, da morajo biti oddelki združeni (kot primer poda 
združevanje 5. in 9. razreda) ali pa na kateri strokovni podlagi temelji vključevanje 
otrok z motnjami avtističnega spektra v prilagojene programe Centra IRIS. Člane 
Sveta zavoda je zanimalo mnenje zaposlenih v Centru o trenutnih razmerah v 
Centru.  
 
Ga. Ravnateljica je podala svojo pojasnilo na vprašanja in pomisleke g. Prodanoviča. 
Prošnjo za dva oddelka je ravnateljica podala na pristojno ministrstvo, vendar je bila 
vloga zavrnjena. Dva oddelka nista bila odobrena, z obrazložitvijo, da gre za bistveno 
premalo število otrok za 2 oddelka. Uspeli smo pridobiti le 7 ur za ločeno poučevanje. 
Podobno težavo z združevanjem oddelkov na različnih nivojih izobraževanja, 
različnih programih in letnikih izobraževanja imamo na srednji šoli. Kjer je 6 otrok 
združenih v 1 oddelke in jih zaradi normativov ne moremo razdeliti v 2 ločena 
oddelka. V obeh primerih se MIZŠ sklicuje na Pravilnik o normativih in standardih za 
izvajanje VIZ programov za otroke s posebnimi potrebami. 
 
 
Seja je zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 

Zapisala: 

Dragana Žunič 

 Predsednica Sveta zavoda 

Anja Detiček 

                       

 


