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PREDLOG 
26.3.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne ... .. sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Gimnazije Ljubljana Siska
 

I. 

V Svet Gimnazije Ljubljana Siska 5 e i men u j e : 

Ivan BIZJAK. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloz.itev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 66/07 - UPB5) v 
46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavnik lokalne skupnosti , na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni elen doloca tudi, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

Na podlagi poziva Sveta Gimnazije Ljubljana Siska za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasala, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja . 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Ivana BIZJAKA, 
rojenega leta 1953, ki je po izobrazi gimnazijski maturant in dela kot zavarovalnski zastopnik ter 
stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in irnenovania Je na 19. seji 26. 3. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavn ika Mestne obcine Ljubljana v Svet Gimnazije Ljubljana 
Siska in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26. 3.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizacij i in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPS5) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana
 

I. 

V Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana 5 e i men u j e : 

dr. Joief KUNIC. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPS) v 
46. clenu med drugim doloca , da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavnik lokalne skupnosti, na obmocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni clen doloca tudi, da so clani imenovani za mandatno obdobje stlrih let. 

Na podlagi poziva Srednje ekonomske sole Ljubljana za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasa]a, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati mestnega svetnika 
dr. Jozefa KUNICA. Imenovani se je radii leta 1946. Po izobrazbi je doktor informacijsko 
upravljavskih znanost in je upokojen . 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in irnenovania je na 19. seji 26. 3. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje ekonomske 
sole Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26.3.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 
uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Crnuce 

Andreji KLOPCIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Crnuce. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5) si mora svet zavoda pred odlocitviio 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju 
katere ima zavod svoj sedez, 

Na razpis za ravnatelja ozirama ravnateljico Vrtca Crnuce, ki je bil objavljen v Solskih razgledih 
dne 12. 1. 2008, so prispele tri vloge. Pri odpiranju vloge je bilo ugotovljeno, da vse kandidatke 
ustrezajo razpisnim pogojem. Svet vrtca je zaprasil za mnenje lokalno skupnost. 

Andreja KLOPCIC je zakljucila podiplomski specialisticni studf] na Fakulteti za management v 
Kopru, smer Management v izobrazevanju in si pridob ila naziv specialistka managementa v 
lzobrazevao]u. Predhodno pa je na Pedaqoski fakulteti diplomirala na studijskem programu 
predsolska vzgoja , dosegla visoko strakovno izobrazbo in si pridobila naslov diplomirana 
vzgojiteljica predsolskih otrak. Opravila je solo za ravnatelje in ravnateljski izpit ter strakovni izpit 
za vzgojitelja predsolskih otrok. Imenovana, rajena 20. 9.1965, je zaposlena v vrtcu Jarse od leta 
1984 kot vzgojiteljica predsolskih otrak; sedem let vodja enote vrtca ter nadornesca ravnateljico in 
pornocnico ravnateljice v casu njune odsotnosti. V njenem programu vodenja vrtca je pozornost 
namenjena pripravi letnega delovnega nacrta , sodelovanju v svetu vrtca in strakovnemu vodenju 
vrtca , sodelovanju s starsi, ustanoviteljem, poslovnemu in strakovnemu sodelovanju z okoljem in 
institucijami. Pri vodenju vrtca ne zeli uvajati nenadnih sprememb, ternvec graditi na dosedanjem 
dobrem in dobra postopoma dograjevati, njem poudarek je na strakovnem in profesionalnem 
izvajanju pragrama, za dobra pocul]e otrak , starsev in zaposlenih v vrtcu in dobra sodelovanje z 
ustanoviteljem. 

Karmen USAR je zakllucila studf na Pedaqoski fakulteti in si je pridobila strokovni naziv 
profesorica socialne pedagogike. Opravila je solo za ravnatelje in ravnateljski izpit ter strokovni 
izpit. Imenovana, rojena 24. 9.1956, ima v svoji strakovni praksi 18 letne delovne izkusnje 
vzgojiteljice predsolskih otrok v Vrtcu Najdihojca . Sedaj dvanajst let opravlja dela in naloge visje 
svetovalke za predsolsko vzgojo na Zavodu RS za solstvo, kjer si je pridobila uvid s strakovno 
prakso in se seznanila z najnovejsirni trendi predsolske vzgoje, tako pri nas, kot v tujini. Njen 
program vodenja Vrtca Crnuce v prihodnjih petih letih naslanja na lastne izkusn]e pri delu v vrtcu 
in na dobra poznavanje prakse slovenskih javnih vrtcev. Zavzemala se bo, da se bo kurikularna 



prenova v vrtcu razvijala v smeri , ki jo je vrtec zapisal v svojih razvojnih ciljih ter da bi vrtec 
Crnuce (p)ostal vrtec po meri otroka, starsev in vseh zaposlenih v vrtcu . Bistvene elemente 
uspeha pri vodenju vrtca vidi v razvijanju in vzdrzevanju pozitivne klime v vrtcu, z ustvarjanjem 
vzpodbudnega vzgojno - ucneqa okolja za otroke, v sodelovanju s starsi in drugimi institucijami 
ter z upostevanjern in izvajanjem zakonodajno pravnih zadev. 

Marjanca VERGILAS je zakjjucila studi] na Pedaqoski fakulteti in si je pridobila strokovni naziv 
diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Opravila je solo za ravnatelje, ravnateljski in strokovni 
izpit. Imenovana, rojena 12.12.1958, dela kot vzgojiteljica predsolskih otrok od leta 1978. V 
svojem programu vodenja zavoda poudarja zavedanje, da je vloga ravnatelja v vrtcu zelo 
pomembna in odgovorna, saj vrtec izvaja vzgojno-izobrazevalni proces za najbolj obcutljivo 
populacijo v druzbi. Cilje in vizijo Vrtca Cmuce, ki jih kandidatka pozna in na teh temeljih bi 
gradila svoj program tudi vnaprej. Pri delegiranju nalog bi kot ravnateljica upostevala osebnostne 
lastnosti posameznikov in nacelo postopnosti dajanja nalog. Poskusala bo vplivati na pozitivno 
klimo vrtca, avtonomijo strokovnih delavcev, preprecevala bi tekmovalnost in spodbujala 
medsebojno sodelovanje in timsko delo. Odprta bi bila za komunikacijo s starsi, ki sodelujejo pri 
organizaciji zivljenja in dela v vrtcu, strokovne delavke pa bo spodbujala k iskanju novih, 
druqacnih oblik sodelovanja, ki bodo ustvarjali odnos zaupanja . Poudarja sodelovanje z zunanjimi 
sodelavci - lokalno skupnostjo, predstavitev zaposlenih sirsi javnosti, ki bi se predstavili na 
razlicne nacine: sejmi, casoplsi, mednarodni projekti, eke-sola, internetna stran. .. Ce bo 
imenovana, se bo zavzemala za bofjse materialne pogoje dela za katere bo poskusala pridobiti 
vee donatorskih financnih sredstev. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi Andreje Klopcic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnateljico Vrtca Crnuce na 19. seji dne 26. 3. 2008 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Andreji Klopcie in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26.3.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/01 
uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Organizacijske enote Gimnazije Beiigrad 

Mag. Cirilu DOMINKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Organizacijske enote 
Gimnazije Bezigrad. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 i i t e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere 
ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Organizacijske enote Gimnazije Beziqrad, ki je bil 
objavljen v Solskih razgledih dne 1. 2. 2008 in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje , se je 
prijavil en kandidat, ki izpolnjuje formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja 
omenjenega zavoda. 

Mag. Ciril DOMINKO, je v vzgoji in izobrazevanju zaposlen 26 let, od teh 24 let na Gimnaziji 
Beziqrad. Po nazivu je svetnik, po osnovni izobrazbi profesor fizike . Na svojem osnovnem 
poklicnem podrocju je ob delu tudi magistriral. Delo pornocnika ravnatelja je na gimnaziji Bezlqrad 
opravljal 16 let, od lanskega septembra pa je vrsilec dolznosti ravnatelja . Na gimnaziji je 
sodeloval in se sodeluje pri vseh pomembnih nalogah, vodil je in se vodi projekte, v katere je sola 
vkljucena, vsebinsko je izpeljal internetni portal gimnazije , zelo pomemben pa je tudi njegov 
mentorski prispevek pri dljasklh raziskovalnih nalogah ter pripravah na tekmovanja iz fizike, ki je 
obrodil stevilne dobre uvrstitve. Kot zunanji sodelavec Zavoda za solstvo , je za razlicne novosti 
pri vpisih in preverjanjih znanj izobrazeval svetovalne delavke srednjih sol iz vse Siovenije. Je 
avtor racunalniske podpore sistema skupinskih eksternih preverjanj znanj za osnovne sole. Pri 
Drustvu matematikov , fizikov in astronomov Siovenije (DMFA) je od leta 1991 vodja tekmovanj iz 
fizike. Vodil je slovenske olimpijske ekipe na petnajstih Mednarodnih fizikalnih olimpijadah. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi imenovanega. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatu za ravnatelja Organizacijske enote Gimnazije Beziqrad, na 19. seji dne 26. 3. 2008 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi mag. Cirilu Dominku in 9a predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26.3.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5) in 27 . elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/01 
uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Organizacijske enote Mednarodna sola 

Barbari GOSTISA PRETNAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Organizacijske enote Mednarodna sola. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organ izaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidatih , ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti , na obmocju katere 
ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Organizacijske enote Mednarodna sola, ki je bil 
objavljen v Solskih razgledih dne 1. 2. 2008 in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, se je 
prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnateljico 
omenjenega zavoda. 

Barbara GOSTISA PRETNAR je profesorica anqlescine in francosclne , po nazivu svetnica s 
sedemintridesetletnimi pedaqoskirni delovnimi izkusnjarni . Pornocnica ravnatelja na Bezigrajski 
gimnaziji je bila od leta 1992 . Ker je del svojega solanja opravila v tujini (Indija) in del svoje 
mladosti v Alziriji, je njeno obvladanje tujih jezikov odlicno . Njena aktivnost izven sole sega tudi v 
mednarodne kroge. Program mednarodne mature je vpeljala pray ona v sodelovanju z vodstvom 
gimnazije Beziqrad in kolegi profesorji. Eno leta pred pricetkorn izvedbe programa je vodila tece] 
anqlesclne za ucitelje , ki poucujejo v programu . Organizirala je tudi poletne teca]e zanje v Veliki 
Britaniji. Program mednarodne mature vodi se danes, koordinirala je vse dele v zvezi z njegovo 
izvedbo, se povezovala s centrom v Zenevi in z izpitnim centrom v Cardiffu. Pray tako je 
sodelovala pri vpeljavi sole za tujce tako na gimnaziji Beziqrad, kjer je se vedno koordinatorica, 
odgovorna pa je bila tudi za razvoj programa za tujce v OS Danile Kumar do septembra 2007 . 
Tudi po njeni zaslugi ima gimnazija Beziqrad odlicne zveze s priznanimi univerzami v tujini 
(Oxford, Cambridge, LSC, Harvard , Princeton). Imenovana je izvedenka pedaqoske stroke za 
anqlescino, dodatno se je izobrazevala v stevilnih seminarjih in imela razlicne funkcije tako v 
sindikatu (predsednica) , v svetu sole (predsednica) in aktivu anglistov (vodja). 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi imenovane. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatki za ravnateljico Organizacijske enote Mednarodna sola , na 19. seji dne 26. 3. 2008 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Barbare Gostisa Pretnar in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26.3.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/01 
uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije .Jozeta Plecnlka 

Antonu GROSKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Jozeta Plecnika . 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS,st. 16/07- UPB5) mora svet zavada pred odlocitvl]o a izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice a 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti , na obrnocju katere 
ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije Jozeta Plecn ika, ki je bil objavljen v 
casopisu Delo dne 5. 2. 2008, se je prijavil en kandidat, ki izpolnjuje formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja omenjenega zavada. 

Anton GROSEK, svetovalec po nazivu , je ravnatelj Gimnazije Jozeta Plecnika ze dye mandatni 
obdobji. Na pedaqoskern podrocju dela ze 32 let, prvotno je pouceval fiziko in tehnicno vzgojo , 
kasneje pa je prevzel naloge pornocnika ravnateljice na OS Majde Vrhovnik. Delo pornocnika 
ravnatelja je opravljal sedem let, deset let pa je bil ravnatelj na OS Milana Sustersica . Odlikoval 
se je z izjemnim posluhom za resevanje kadrovske problematike, ucltelie je spodbujal k 
nadaljnjemu izobrazevanju in dodatnem usposabljanju. V dveh mandatih , kolikor je ravnatelj , vodi 
gimnazijo Jozeta Plecnlka kat dober gospodar, sola je vzdrzevana, opremljena s sodobno ucno 
tehnologijo in tudi po njegovi zaslugi njen ugled raste. V casu njegovega vodenja je bila 
sporazumno z Ursulinskirn samostanom razresena zahtevna problematika denacionalizacije 
solske stavbe . Gimnazija Jozeta Plecnika se danes povezuje s sorodnimi salami po Evropi, 
profesorji pa uspesno sodelujejo s fakultetami in se na pobudo vodstva yes cas dodatno 
izobrazujejo. Imenovani je prejemnik priznanja PRIMUS za uspesno ravnateljsko delo . 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi imenovanega. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a 
kandidatu za ravnatelja Gimnazije Jozeta Plecnika na 19. seji dne 26. 3. 2008 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Antonu Grosku in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


