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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v ponedeljek, 17. marca
2008 ob 18. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
dr. Tatjana DEVJAK, Ladka DETERDING, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN, Sonja RATEJ PIRKOVIČ (od točke 3 dalje),
Anton B. STRAH
Odsotni člani občinskega sveta: /
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN - občinska uprava, mag. Marko ŽUŽEK – nadzorni
odbor občine, Majda Kovačič Cimperman, Manfred Deterding – člana sveta šole, predstavniki
kabelske TV Velike Lašče, radia Urban in radia Zeleni val.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je
seja sklepčna, saj je na seji prisotnih enajst svetnikov. Predlagal je naslednji dnevni red.
1. Predlog sklepa o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine
Velike Lašče
2. Predlog 1. spremembe proračuna za leto 2008
3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja/ravnateljico OŠ Primoža Trubarja in obrazloženo
mnenje lokalne skupnosti o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje
Dnevni red je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno potrjen.
Ad 1. Predlog sklepa o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju
Občine Velike Lašče
Matjaž Gruden je pojasnil, da je Javni zavod Trubarjevi kraji predlagal nov predlog
cenika vstopnin za oglede v želji, da bi poenotili način določanja vstopnine. Za vodenje je
predlagana minimalna velikost skupine 10 oseb, manjše skupine naj bi plačale fiksno ceno
vodenja za 10 oseb. Individualni ogledi ne bodo več možni, pač pa samo ogledi z vodenjem.
Med tednom bodo možni ogledni na podlagi predhodne najave, ob sobotah, nedeljah in
praznikih pa bodo možni vodeni ogledi vsako uro, vstopnina pa bo določena na osebo.
Tatjana Devjak je predlagala prost vstop tudi za protokolarne obiske v interesu občine.
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali še Polona Cvelbar, Anton Benjamin Strah,
Matjaž Gruden in Jože Pirman.
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Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep o višini vstopnin za
oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče.
Vstopnina se določi za naslednje objekte: TRUBARJEVA DOMAČIJA, TURJAŠKI
GRAD, SPOMINSKE SOBE V LEVSTIKOVEM DOMU. Ogledi so možni samo ob
vodstvu vodiča.
Vstopnina znaša:
1. dogovorjeni ogled z vodenjem (spominska soba na Trubarjevi domačiji, Turjaški
grad, Levstikov dom)
šolske skupine do 10 oseb: 20 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne
obiskovalce)
šolske skupine nad 10 oseb: 2 EUR na osebo
ostale skupine do 10 oseb: 25 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne
obiskovalce)
ostale skupine nad 10 oseb: 2,5 EUR na osebo
2. dogovorjeni ogled z vodenjem v spominski sobi, žagi in mlinu na Trubarjevi
domačiji
šolske skupine do 10 oseb: 30 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne
obiskovalce)
šolske skupine nad 10 oseb: 3 EUR na osebo
ostale skupine do 10 oseb: 35 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne
obiskovalce)
ostale skupine nad 10 oseb: 3,5 EUR na osebo
3. ogled z vodenjem ob sobotah, nedeljah in praznikih po urniku
učenci, dijaki, študenti: 2 EUR
odrasli: 3 EUR
družine s šolskimi otroki: 5 EUR
predšolski otroci, invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM,
protokolarni gostje: prost vstop
Za programe v organizaciji ali soorganizaciji Javnega zavoda Trubarjevi kraji, ki vključujejo
oglede več lokacij z vstopnino, lahko Javni zavod Trubarjevi kraji določi tudi nižjo skupno
vstopnino.
Sklep velja od 1. aprila 2008. S tem datumom preneha veljati Sklep o višini vstopnin za
oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče, številka 0301-17/2006
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/06).
Navzočih: 10 (eden ni glasoval)
ZA: 10
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 2. Predlog 1. spremembe proračuna za leto 2008
Župan Anton Zakrajšek je predstavil prvo spremembo proračuna za leto 2008. Zaradi
stroškov investicijske dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis Ministrstva za
gospodarstvo za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij je
potrebno dodati novo proračunsko postavko.
Zaradi novonastalih stroškov z vzdrževanjem športne dvorane je potrebno dodati novo
proračunsko postavko vzdrževanje in čiščenje športne dvorane.
Da bi se Občina Velike Lašče na poziv Službe RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko lahko prijavila samo z eno investicijo, župan predlaga povečanje
proračunske postavke – asfaltiranje po Rutah.
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Del sredstev, namenjenih za ureditev kanalizacije na Rašici in sredstev, namenjenih
zimski službi, bi se v letošnjem letu prerazporedil za ureditev parkirišča na Trubarjevi
domačiji.
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme 1. spremembo proračuna za
leto 2008.
Navzočih: 11
ZA: 11
PROTI: nihče
SKLEP JE SPREJET.
Ad 3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja/ravnateljico OŠ Primoža Trubarja in
obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje
Kandidati za ravnatelja/ravnateljico Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče so se
občinskemu svetu predstavili posamezno po naslednjem (abecednem) vrstnem redu:
- mag. Metoda Kolar,
- mag. Ana Porenta,
- Nataša Turšič,
- Boštjan Železnik.
Vsi kandidati so se kratko predstavili in predstavili svojo vizijo dela in razvoja OŠ Primoža
Trubarja in predvideno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Vsak kandidat je tudi odgovarjal na
zastavljena vprašanja članov občinskega sveta in župana.
Po končani predstavitvi in razpravi (zaprti za javnost) so člani občinskega sveta z večino
glasov (10 glasov za mag. Metodo Kolar, 2 glasova za Natašo Turšič) izoblikovali naslednje
mnenje.
Občinski svet Občine Velike Lašče je na 4. izredni seji, dne 17. marca 2008 na podlagi
predstavitev kandidatov/kandidatk za ravnatelja/ravnateljico Javnega zavoda OŠ
Primoža Trubarja, njihovih vizij in odgovorov na zastavljena vprašanja, izrazil večinsko
podporo (10 glasov za, 2 proti) in izdal pozitivno mnenje kandidatki mag. Metodi
Kolar.
Obrazložitev:
Kandidatka, mag. Metoda Kolar, stanujoča Cereja 2, Velike Lašče je v svoji viziji po
mnenju občinskega sveta pomembno poudarila obe vlogi ravnatelja, ravnatelj kot pedagoški
vodja in ravnatelj kot menedžer Njena vizija ravnateljice kot pedagoškega vodje je bila
usmerjena v kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa, v osredotočanje na učenca, najbolj od
vseh kandidatov/kandidatk za ravnatelja/ravnateljico osnovne šole v Velikih Laščah je
izpostavila pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo na vseh področjih, zlasti na področju
sodelovanja šole pri kulturnem in socialnem življenju. Izpostavila je ravnatelja kot partnerja
pri organizacijskem in finančnem planiranju predšolske vzgoje, osnovnošolske vzgoje in
izobraževanja z lokalno skupnostjo.
Kandidatka Nataša Turšič, Reboljeva 13, Ljubljana je po mnenju občinskega sveta glede na
svojo vizijo dela in predstavitev uvrstila na drugo mesto (za njo sta glasovala 2 od 12
občinskih svetnikov) in zato dobila negativno mnenje občinskega sveta. To ne pomeni, da
kandidatka ne ustreza pogojem. Določena izhodišča življenja in dela šole, ki se vežejo
neposredno na pouk so bila predstavljena izredno zanimivo, manjkal je vidik t.i. »dodane
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vrednosti« življenja in dela šole z vidika lokalne skupnosti (prireditve v kraju, sodelovanje z
drugimi društvi in zavodi, skupno načrtovanje investicij in ostalih kratkoročnih in dolgoročnih
planov dela šole in vrtca v povezavi z lokalno skupnostjo).
Kandidatka mag. Ana Porenta, Kukmaka 1, Velike Lašče se ni uvrstila v ožji izbor za
glasovanje o podpori, zato negativno mnenje lokalne skupnosti. Vsi občinski svetniki so bili
mnenja, da je njena vizija dela preveč osredotočena na vlogo ravnateljice kot pedagoške
vodje in premalo na vlogo ravnateljice kot menedžerja. Kandidatka je premalo natančno
opredelila tiste naloge in dela, katerih kakovostna realizacija je odvisna oziroma soodvisna od
lokalne skupnosti.
Kandidat Boštjan Železnik, Fabianijeva 35, Ljubljana se ni uvrstil v ožji izbor za glasovanje
o podpori, zato negativno mnenje lokalne skupnosti. Njegova predstavitev dela in življenja
osnovne šole Primoža Trubarja v Velikih Laščah je bila predstavljena preveč avtokratsko.
Kandidatu je bilo vse izredno jasno in samoumevno, tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Tudi ta kandidat je premalo natančno opredelil tiste naloge in dela, katerih kakovostna
realizacija je odvisna oziroma soodvisna od lokalne skupnosti.
Seja je bila končana ob 21.uri.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan
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