
 

 

                                                                                                                                                Ljubljana, 26. 5. 2017 
 
RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM VODENJE AKTIVA 2 

  
Spoštovane kolegice in kolegi! 
 
Z veseljem vas obveščamo, da razpisujemo program Vodenje aktiva 2, ki smo ga najavili 
kot nadgradnjo programa Vodenje aktiva 1, ki ste ga že obiskovali. Z obiskovanjem 
programa Vodenje aktiva 1 ste nam pomagali orati ledino na področju usposabljanja vodij 
aktiva. Danes lahko trdimo, da program dosega zastavljene cilje, o čemer pričajo tudi 
številni vpisi vaših kolegov v program, ki ga sedaj izvajamo 2-krat letno.  
 
Vodje aktiva kot nosilci distribuiranega vodenja pomembno prispevate k vodenju vzgojno-
izobraževalnega zavoda ter dosežkom otrok, učencev. Vaše kakovostno vodenje odpira več 
priložnosti, da zaposleni prispevajo k skupnemu dobremu, izboljšuje možnosti za trajnost 
izboljšav, spodbuja večjo skupno odgovornost in učenje, zmanjšuje ravnateljevo osamo itd. 
Usposabljanje za vodenje aktiva odpira možnosti za vaš profesionalni razvoj kot enega 
ključnih vzvodov kakovostnega vodenja ter uspešnega učenja in poučevanja.  
 
Program Vodenje aktiva 2 nadgrajuje program, ki ste ga že obiskovali. Pri vsebinski 
zasnovi programa smo izhajali iz dobrih praks prvega usposabljanja ter tujih praks in 
spoznanj.  
Glavni cilji programa so: 
  Opolnomočenje udeležencev za timsko delo, motiviranje sodelavcev in uvajanje izboljšav 
  Spoznavanje sebe kot vodje 
  Izmenjava primerov dobre prakse z metodo mreženja  
  Razmislek o zagotavljanju podpore vodjem aktivov v prihodnosti 

 
Program obsega 2 srečanji in 2 mreženji. Izvedli ga bomo v času od novembra 2017 do 
marca 2018: 

- prvo srečanje 30. november 2017  
- drugo srečanje 13. marec 2018.  

 
Hkrati vas z veseljem obveščamo, da smo za izvedbo usposabljanja pridobili finančna 
sredstva iz Evropskih socialnih skladov, kar pomeni, da bomo program izvajali 
brezplačno, a je število mest omejeno na 40. 
 
NOVOST: v program se prijavite preko spletne strani MIZŠ, program KATIS / Katalog 
programov, dostopen na povezavi https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 
V iskalnik pod kategorijo Izvajalec vpišite Šola za ravnatelje in izberite program Vodenje 
strokovnega aktiva II (2. skupina) - (glej sliko 1 spodaj). Rok prijave je 30. 6. 2017.    
 

https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx


 

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorico programa Leo Avguštin, na 
elektronski naslov lea.avgustin@solazaravnatelje.si ali telefon 031 615 524. 
 
Verjamemo, da se boste nadaljevalnega programa udeležili. Veselimo se srečanja z vami in 
vas lepo pozdravljamo.  
 
 
dr. Mihaela Zavašnik Arčnik          dr. Vladimir Korošec  
vodja programa                        direktor 
 
 
 
 
Priloga:  
 
Slika 1: Program KATIS / Katalog programov 
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