
Vabljeni k udeležbi!

XXVI. strokoVno srečanje raVnateljIc In raVnateljeV osnoVnega šolstVa
6. in 7. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vodenje za spodbudno in varno  
učno-vzgojno okolje

Ponedeljek, 6. november 2017

Torek, 7. november 2017

8.45‒10.00
dvorana Europa

Do več lokalne hrane v vrtcih in šolah 
z ukrepi in aktivnostmi MKGP ter 
elektronskim katalogom živil GZS

mag. tanja strniša, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
katarina jevšjak, gospodarska zbornica 
slovenije, Zbornica živilskih in kmetijskih 
podjetij

Soustvarjanje varovalnih dejavnikov,  ki 
zagotavljajo varno učno okolje v šoli: 
podpora in pomoč, visoka pričakovanja  
in udeleženost

dr. gabi čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za 
socialno delo, Univerza v ljubljani

10.00‒10.30 Odmor
10.30‒12.00 Simpoziji ‒ ponovitev
12.00‒12.30 Odmor
12.30‒14.00 Simpoziji ‒ ponovitev
14.00‒15.00 Odmor za kosilo
15.00‒17.00

dvorana Europa
Arnesove novosti za šole

Izvajanje šolskega programa v Noordung 
centru v Vitanju

Je vaš šolar Evropejec?

Dobre prakse projektov, s katerimi 
spodbujamo strpnost med mladimi

Marko Bonač, arnes

mag. nena Dokuzov, kulturno – 
gospodarsko središče evropskih 
vesoljskih tehnologij

nataša goršek Mencin, evropska 
komisija, Predstavništvo v sloveniji

Predstavnik Urada vlade rs za 
komuniciranje

Aktualne informacije in okrogla miza Predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport

Kulturni bazar v preddverju dvorane Europa, 12. nadstropje.

Predstavnice Sektorja za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo v ponedeljek in torek 
odgovarjale na vprašanja o kadrovskih pogojih v VIP salonu, v 12. nadstropju.

SIMPOZIJI
Ponedeljek, 6. november 2017: 14.00‒15.30

12. nadstropje

Položaj zaposlenih in delovni čas

mag. Gregor Mohorčič in  
Slavica Čebular Musar, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in predstavniki 
Združenja ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega in glasbenega šolstva slovenije

Europa A+C

razširjen program Tatjana Krapše in dr. Nataša Potočnik,  
Zavod rs za šolstvo Europa B

Preprečevanje in obvladovanje 
nalezljivih bolezni s cepljenjem in 
drugimi ukrepi

Boris Kopilović in dr. Alenka Trop Skaza, 
nacionalni inštitut za varovanje zdravja in 
predstavnik Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport

Europa D

11. nadstropje

etične dileme ravnatelja mag. Peter Markič, šola za ravnatelje in  
Rado Kostrevc, oš trebnje Mediteranea

Želimo varno okolje brez konfliktov? dr. Justina Erčulj, šola za ravnatelje in 
Doroteja Lešnik Mugnaioni Adria

sodobni pristopi k didaktiki pouka za 
ustvarjanje spodbudnega in varnega 
učnega okolja

dr. Fani Nolimal in mag. Sonja Zajc, Zavod rs 
za šolstvo Emerald 1

kako prehajajo otroci iz vrtca v 
osnovno šolo pri nas v primerjavi z 
vrstniki v drugih državah?

Nada Požar Matijašič in Mojca Štraus, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Nives Zore in mag. Janja Cotič Pajntar, 
Zavod rs za šolstvo,  
dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta Univerza 
na Primorskem in Pedagoški inštitut

Emerald 2

Torek, 7. november 2017: 10.30‒12.00 in 12.30‒14.00

12. nadstropje

Položaj zaposlenih in delovni čas
Izvedba le 10.30‒12.00

mag. Gregor Mohorčič in  
Slavica Čebular Musar, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in predstavniki 
Združenja ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega in glasbenega šolstva slovenije

Europa A

razširjen program Tatjana Krapše in dr. Nataša Potočnik,  
Zavod rs za šolstvo Europa B

sodobni pristopi k didaktiki pouka za 
ustvarjanje spodbudnega in varnega 
učnega okolja

dr. Fani Nolimal in mag. Sonja Zajc, Zavod rs 
za šolstvo Europa C

Preprečevanje in obvladovanje 
nalezljivih bolezni s cepljenjem in 
drugimi ukrepi

Boris Kopilović in dr. Alenka Trop Skaza, 
nacionalni inštitut za varovanje zdravja in 
predstavnik Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport

Europa D

11. nadstropje

etične dileme ravnatelja mag. Peter Markič, šola za ravnatelje in  
Rado Kostrevc, oš trebnje Emerald 1

Želimo varno okolje brez konfliktov? dr. Justina Erčulj, šola za ravnatelje in 
Doroteja lešnik Mugnaioni Emerald 2

kako prehajajo otroci iz vrtca v 
osnovno šolo pri nas v primerjavi z 
vrstniki v drugih državah?

Nada Požar Matijašič in Mojca Štraus, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Nives Zore in mag. Janja Cotič Pajntar, 
Zavod rs za šolstvo,  
dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta Univerza 
na Primorskem in Pedagoški inštitut

Mediteranea

simpozij za glasbene šole Marija Gregorc, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport Adria

razvojni projekti v podpori inkluziji

mag. Polona Šoln Vrbinc, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport,  
Irena Prašnikar, strokovni center za podporo 
inkluziji, Matjaž Barič, center za strokovno 
pomoč in Teja Šilc, coMPas

Pharos

9.00
preddverje 

kongresnega 
centra 

(12. nadstropje)

Sprejem udeležencev, predstavnikov 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport in javnih zavodov s področja šolstva

9.30‒11.00
dvorana Europa

Uvodni pozdrav in nagovor

Pogovor ravnateljev s predstavniki 
ministrstva za izobraževanje,  
znanost in šport

dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport in  
dr. Vladimir korošec, šola za ravnatelje

11.00-11.30 Odmor
11.30‒12.30

dvorana Europa
Čarobni trenutki ‒ ustvarjanje otrokom 
razumljivega in smiselnega učnega okolja

dr. gerry Macruairc, national University 
of Ireland galway

12.30‒14.00 Odmor za kosilo
14.00‒15.30 Simpoziji
15.30‒16.00 Odmor
16.00‒17.30

dvorana Europa
Poti do višje pismenosti v OŠ ali  
Prijazna šola je zahtevna šola!

dr. Igor saksida, Pedagoška fakulteta, 
Univerza v ljubljani, Univerza na 
Primorskem

Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za 
kršitev integritete v slovenskih osnovnih 
in srednjih šolah ter priporočila šolam 
glede upravljanja identificiranih tveganj 
– predstavitev Komisije za preprečevanje 
korupcije

Barbara FÜrst, komisija za preprečevanje 
korupcije

17.30‒18.30
dvorana Europa

Zbor Združenja ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije

Združenje ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega in glasbenega šolstva 
slovenije

18.30‒19.00 Odmor
19.00

dvorana Emerald, 
11. nadstropje

kulturni program
S pesmijo okrog sveta

ana Vipotnik in Igor leonardi

20.00
Restavracija 
Grand hotela 

Bernardin,  
10. nadstropje

Večerja z družabnim srečanjem
Rapoezija Igor saksida in trkaj


