
XXIV. strokoVno srečanje raVnateljIc In raVnateljeV srednjega šolstVa
20. in 21. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vabljeni k udeležbi!

9.00‒10.20 Sprejem in pogovor ravnateljev s 
predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in javnih zavodov s 
področja šolstva

10.20‒12.30 Uvodni pozdrav in nagovor

Vzpostavljanje varnega in spodbudnega 
učnega okolja: vloga vodij

Arnesove novosti za šole

Ali je strah res votel, okrog ga pa nič ni? 
Preprečevanje radikalizacije med mladimi

Je vaš dijak Evropejec?

Izvajanje šolskega programa v Noordung 
centru v Vitanju

dr. andreja Barle lakota lakota, 
Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport
dr. Vladimir korošec, šola za ravnatelje

jacky lumby, University of southampton

mag. Marko Bonač, arnes

Brigita juhart, Urad Vlade za 
komuniciranje in režiser filma strah  
dejan Babošek

nataša goršek Mencin, Predstavništvo 
evropske komisije v sloveniji

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

12.30‒14.00 Odmor za kosilo
14.00‒15.00 Delovni čas učiteljev Predstavniki Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport in 
ravnatelji šol, vključenih v spremljanje 
učinka kolektivne pogodbe

15.00‒15.30 Odmor
15.30‒17.00 Poti do višje pismenosti: visoka 

pričakovanja, diferenciacija, zakonitost
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 

mag. Vita Habjan Barborič, komisija za 
preprečevanje korupcije

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

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

17.00‒17.30 Odmor
17.30‒18.30

dvorana 
Mediteranea

Seja upravnega odbora Zveze srednjih šol 
in dijaških domov Slovenije in izvršilnega 
odbora Društva Ravnatelj

19.00 kulturni program
Od baroka do Brazilije

duo limonium - Mladen Bucić in  
liljana kobal

20.00
Restavracija 
Grand hotela 

Bernardin,  
10. nadstropje

Večerja z družabnim srečanjem
Rapoezijia dr. Igor saksida in trkaj

Pisarna Sektorja za razvoj kadrov v šolstvu, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
v dvorani Pharos (ponedeljek in torek).

9.00‒10.00
dvorana Emerald

Pogled gospodarstva na izobraževalni sistem dr. Boris dular, krka, tovarna zdravil, d.d. 
novo mesto

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

dvorana Emerald
Nagovor ministrice za izobraževanje, 
znanost in šport

dr. Maja Makovec Brenčič

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

Kulturni bazar

Vodenje za spodbudno in varno  
učno-vzgojno okolje

Ponedeljek, 20. november 2017, dvorana Emerald

Torek, 21. november 2017

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

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

Jelka Čop, center rs za poklicno 
izobraževanje,  
Branko Slivar, Zavod rs za šolstvo in 
Gregor Deleja, gimnazija celje - center

Emerald


