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Z  A  P  I  S  N  I  K  
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,  

ki je bila v torek, 13. marca 2018 ob 19.30 uri  

v sejni sobi Občine Velike Lašče 

 

 

Prisotni člani občinskega sveta: Rok BORŠTNIK, Uroš CENTA, mag. Polona CVELBAR, Ladka 

DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Jakob JAKLIČ, Roman JEGLIČ, Tina KADENŠEK, Srečko 

KNAFELC, Ivan LEVSTIK, Cirila MARINČIČ 

Odsotni: župan Anton ZAKRAJŠEK, Breda KOŠIR 

Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Nika PEROVŠEK – članica občinske 

uprave, Tanja URŠIČ - članica občinske uprave, Zdenka ŠKRABEC – predstavnica ustanovitelja v 

Svetu zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.  

 

Sejo je sklical župan Anton Zakrajšek, po pooblastilu jo je vodila podžupanja dr. Tatjana 

Devjak.  

 

 Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z: 

 

Ugotovitev sklepčnosti:  

 Prisotnih 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.  

 

 

Dr. Tatjana Devjak je predlagala v potrditev naslednji dnevni red. 

1. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 

 

 

Predlog sklepa: 

Potrdi se dnevni red 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče. 

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov. 

  ZA – 11 svetnikov,  PROTI – nihče.  

Predlagani dnevni red je sprejet.  

__________________________________________________________________________________ 

Ad 1. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 

Tatjana Devjak je povedala, da je Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče objavil razpis za 

prosto delovno mesto ravnatelja. Na razpisano delovno mesto so se pravočasno javile in izpolnjujejo 

vse pogoje razpisa tri kandidatke. Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja je na podlagi 53. a člena Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dne 1.3.2018 zaprosil Občino Velike Lašče za 

mnenje o kandidatih za razpisano prosto delovno mesto za ravnatelja.  

Tatjana Devjak je predlagala, da svetniki na začetku seje določijo pravila na kakšen način bodo sprejeli 

mnenje k imenovanju ravnateljice.  

 

Na glasovanje je dala predlog, da bo glasovanje o podpori kandidatkam tajno. 
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Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov. 

  ZA – 11 svetnikov,  PROTI – nihče.  

Predlog o tajnem glasovanju je sprejet. 

 

V nadaljevanju je Tatjana Devjak predstavila možnosti glasovanja: lahko dajo podporo samo eni 

kandidatki; lahko vsem trem izrečejo podporo ali pa vse tri kandidatke rangirajo (1 – je največja 

podpora, 3 – je najmanjša podpora).  

Svetniki so najprej glasovali o predlogu, da izrečejo podporo le eni kandidatki tako, da obkrožijo 

številko pred njenim imenom.  

 

Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov. 

  ZA – 11 svetnikov,  PROTI – nihče.  

Predlog je sprejet. 

 

Na koncu je sledilo še glasovanje o predlogu, da se glasovanje opravi brez volilne komisije.  

 

 Glasovanje: 

  Glasovalo 11 svetnikov. 

  ZA – 11 svetnikov,  PROTI – nihče.  

Predlog je sprejet. 

 

 

Na seji so se svetnikom kratko predstavile vse tri kandidatke: Andreja Cebe Mandič, Metoda Kolar in 

Barbara Rodica.  

 

Kandidatka Andreja Cebe Mandič, stanujoča Gradišče XXIV 16, Škofljica se je predstavila 

občinskemu svetu in mu predstavila razvojni načrt in program vodenja. Povedala je, da se je z OŠ 

Primoža Trubarja Velike Lašče in Vrtcem Sončni žarek seznanila že pred leti, saj je bila v vrtcu 

zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice. V razvojnem načrtu in programu vodenja je dala poudarek na  

ustrezno delovno okolje, prijetno klimo, avtonomijo zaposlenih, njihovo napredovanje. Ravnatelja vidi 

kot spodbujevalca, povezovalca in koordinatorja. 

Po predstavitvi so sledila še vprašanja s strani naslednjih svetnikov: Ivana Levstika, Jakoba Jakliča, 

Roka Borštnika, Ladke Deterding, Tine Kadenšek, Srečka Knafelca in Tatjane Devjak. Kandidatka ni 

bila suverena in prepričljiva pri odgovorih na vsa vprašanja. Nekatera področja ustanovitelja so ji bila 

slabše poznana. Prav tako ni posebej poudarjala povezave med javnim zavodom in ustanoviteljem. 

 

Kandidatka mag. Metoda  Kolar, stanujoča Cereja 2, Velike Lašče je v svojem programu in  viziji dela 

izpostavila kakovost učno vzgojnega procesa, saj je cilj, da se otroci čim več naučijo in da se pri tem 

dobro počutijo. Poudarila je pomembnost sodelovanja tako s starši na eni, kot z ustanoviteljem na 

drugi strani ter uravnoteženost med pravicami in dolžnostmi. Izpostavila je tudi veliko investicijo – 

gradnjo podružnične šole in vrtca na Turjaku, ki se ji zdi nujno potreba in se je veseli. Zavzema se za 

vodenje, ki temelji na odgovornosti in zaupanju, za dosego cilja, ki je skupen vsem – delati dobro za 

otroke. 

Po predstavitvi so sledila še vprašanja s strani naslednjih svetnikov: Ivana Levstika, Jakoba Jakliča, 

Tine Kadenšek, Srečka Knafelca, Polone Cvelbar, Roka Borštnika, in Tatjane Devjak. Kandidatka je 

na vprašanja odgovarjala suvereno. Razvidno je bilo, da so ji poznana področja dela, saj je v preteklih 

dveh mandatih na mestu ravnateljice pridobila veliko izkušenj. Na vprašanje glede upravljanja športne 

dvorane, kandidatka ni podala jasnega in konkretnega odgovora, pač pa je predlagala skupni dogovor 

glede pravil in pooblastil, ki se na upravljanje nanašajo.   
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Kandidatka Barbara Rodica, stanujoča Cesta Cankarjeve brigade 22, Grosuplje, je v predstavitvi 

svojega programa vodenja zavoda povedala, da v ravnateljevanju vidi razvoj svoje kariere, strokovni 

in osebnostni izziv. Dodala je, da bi na tem delovnem mestu lahko veliko doprinesla okolju. Poudarila 

je pomembnost čuta do kulturne in naravne dediščine v naši občini. V svoji predstavitvi je poudarila 

tako sodelovanje in povezanost z ustanoviteljem, kot starši, otroki in okoljem. Izpostavila je tudi »biti 

dober manager«, kar je po njenem mnenju nujna lastnost ravnatelja. 

Po predstavitvi so sledila še vprašanja s strani naslednjih svetnikov: Ivana Levstika, Polone Cvelbar, 

Jakoba Jakliča, Roka Borštnika, Srečka Knafelca, Tine Kadenšek in Tatjane Devjak. Kandidatka je na 

vprašanja odgovarjala jasno in suvereno. Z odgovori je pokazala poznavanje naše občine in njene 

problematike in široko znanje, ki je za to delovno mesto potrebno. V svoji viziji je predstavila 

projektno vodenje in možnosti pridobivanja finančnih sredstev iz različnih virov za financiranje 

programa, življenja in dela šole – s poudarkom na prepoznavanju znanj, potencialov in kompetenc 

zaposlenih.   

 

Po predstavitvi programov dela vseh kandidatk je sledilo tajno glasovanje.  

Jerica Tomšič Lušin je predstavila rezultate: kandidatka Barbara Rodica je prejela 6 glasov, Metoda 

Kolar pa 5 glasov svetnikov.  

Glede na sprejeto odločitev svetnikov, da bodo podporo dali le eni kandidatki, daje Občinski svet 

Občine Velike Lašče pozitivno mnenje Barbari Rodica za imenovanje na mesto ravnateljice OŠ 

Primoža Trubarja Velike Lašče. 

 

   

  

Zapisala: Tanja Uršič                      dr. Tatjana Devjak 

          podžupanja 

  


