




















 

PREDLOG                                                                                                                                       
13. 3. 2013 

 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 
65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 

 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana 
 
 
Antonu GROSKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Joţeta Plečnika 
Ljubljana. 
 
 
Številka:  
Datum: 

                                                                                         Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v: 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na območju katere ima zavod svoj sedeţ. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije Joţeta Plečnika Ljubljana, ki je bil objavljen v 
časopisu Delo dne 10. 1. 2013,  se je prijavil en kandidat, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa 
 
Anton GROSEK, profesor pedagogike, ima 37 let delovnih izkušenj, naziv svetovalec, strokovni izpit 
in končano šolo za ravnatelje. Svojo poklicno pot je začel leta 1976 kot učitelj fizike na OŠ Valentina 
Vodnika, poučeval je tudi na OŠ Dušana Bordona in OŠ Majde Vrhovnik, kjer je bil sedem let  
pomočnik ravnateljice. V obdobju 1989 do 1999 je kot ravnatelj vodil OŠ Milana Šušteršiča in leta 
1999 postal ravnatelj Gimnazije Joţeta Plečnika Ljubljana. Pri svojem delu je sodeloval s Pedagoško 
in Filozofsko fakulteto v Ljubljani, skrbi za aktivno povezovanje s šolami v domovini in Evropi v okviru 
programov Comenius in Edumatics ter za povezovanje s partnerskimi šolami v Italiji in Franciji. Ob 
zaključku drugega mandata je prejel priznanje PRIMUS za uspešno ravnateljsko delo. Vizija šole 
kandidata temelji na dobri šoli, ki raste, se razvija in jo ustvarjajo generacije učiteljev, sodelavcev 
šole, dijakov in staršev. Zastavljene cilje ţeli doseči na podlagi kakovostnega sodelovanja s 
kolektivom, organi šole, ministrstvom in drugimi izobraţevalnimi institucijami ter lokalno skupnostjo, s 
spodbujanjem izobraţevanja zaposlenih, s skrbjo za kvalitetno izvajanje pouka, ki jo ţeli doseči na 
podlagi posvečanja večje pozornosti timskemu delu aktivov, usklajevanju kriterijev in oblikovanju 
skupnih pravil šole in njihovemu izvajanju, s skrbjo za boljše materialne pogoje, kot so dokončanje 
večnamenske jedilnice in spremljajočih prostorov ter pridobitev sredstev za energetsko sanacijo in 
celovito protipotresno obnovo šolske stavbe. 
 
Ţupan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Antona Groska. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatu 
za ravnatelja Gimnazije Joţeta Plečnika Ljubljana na 24. seji dne 13. 3. 2013 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Antona Groska ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 








