
Vzgoja in izobražeVanje V 
republiki SloVeniji daneS – 

kako pa jutri? 

Plenarna predavanja bodo v 11. nadstropju v dvorani Emerald.

XXVI. strokoVno srečanje raVnateljIc In raVnateljeV srednjega šolstVa
18. in 19. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

Šola za ravnatelje, Vojkova cesta 63, 1000 ljubljana, slovenia, info@solazaravnatelje.si, www.solazaravnatelje.si

9.00‒9.30 Sprejem udeležencev
9.30‒10.00 Uvodni pozdrav in nagovor

Od table do tablice

dr. jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 
dr. Vladimir korošec, direktor, šola za 
ravnatelje 

mag. Marijana Bednaš, direktorica, Urad 
rs za makroekonomske analize in razvoj
prof. dr. lučka kajfež Bogataj, Univerza v 
ljubljani, Biotehniška fakulteta 
Martin Pivk, direktor,  
šolski center škofja loka
prof. dr. danica Purg, dekanja in 
direktorica, Iedc Poslovna šola Bled
Herman Pušnik, ravnatelj, Prva gimnazija 
Maribor
sekumady conde, moderator

10.00‒11.30

11.30‒12.00 Odmor
12.00‒13.00 Vodena razprava z ravnatelji ravnatelji

Predavatelji šole za ravnatelje

13.00‒14.30 Odmor
14.30‒16.00 Dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport na področju digitalnega 
izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

dr. Borut čampelj in aleš ojsteršek, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, sektor za razvoj izobraževanja
dr. andrej Brodnik, Univerza v ljubljani, 
Fakulteta za računalništvo in informatiko
simon konečnik, ravnatelj, šolski center 
Velenje, elektro in računalniška šola
Zvonko kustec, ravnatelj, gimnazija 
Franca Miklošiča ljutomer

16.00‒16.30 Odmor
16.30‒17.15 Cirkus Škrlec! Med znanostjo in umetnostjo, 

uprizoritveno predavanje 
nik škrlec, dramski igralec;  
idejna zasnova: nik škrlec in špela šinigoj

17.15‒19.00 Mreženje ravnateljev
19.00 InterKlepec, 

interaktivna, interžanrska, intergeneracijska in 
intermedijska predstava za otroke, 5–99 let

Žiga golob, ciril Horjak aka dr. Horowitz, 
rok kušlan;  
izvršna producentka: Mojca Zupanič

20.00 Večerja z družabnim srečanjem

ponedeljek, 18. november 2019



Vzgoja in izobražeVanje V 
republiki SloVeniji daneS – 

kako pa jutri? 

Plenarna predavanja bodo v 11. nadstropju v dvorani Emerald.

XXVI. strokoVno srečanje raVnateljIc In raVnateljeV srednjega šolstVa
18. in 19. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

torek, 19. november 2019

Šola za ravnatelje, Vojkova cesta 63, 1000 ljubljana, slovenia, info@solazaravnatelje.si, www.solazaravnatelje.si

8.30‒9.15 Nova perspektiva programa Erasmus+  
(2021-2027) in podvojen finančni okvir

dr. alenka Flander, direktorica, cMePIUs

Predstavitev Evropske šole Ljubljana darinka cankar, ravnateljica,  
evropska šola ljubljana

9.15‒10.00 Sporočila o poučevanju in učenju v slovenskih 
šolah iz mednarodne raziskave med učitelji in 
ravnatelji, TALIS 2018

Barbara japelj Pavešič, mag. ana Mlekuž, 
Pedagoški inštitut

10.00‒10.30 Odmor
10.30‒11.15 Kohezijska politika 2021 – 2027: Naložbene 

prioritete na področju izobraževanja
mag. tanja Vertelj, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, služba za 
izvajanje kohezijske politike

11.15‒11.30 Odmor
11.30‒13.00 Umestitev vsebin aktivnega državljanstva v 

srednješolske programe
Zavod republike slovenije za šolstvo

13.00‒13.30 Odmor
13.30‒14.00

Emerald

Mediteranea 1

Mediteranea 2

Adria 1

Adria 2

Pharos

Daphnia
(pritličje)

PrEDSTAVITVE

Hrup in zdravje v šolah

Le z drugimi smo

PUM-O, Priložnost za dijake, ki jim preti osip
MEPI povezuje, nadgrajuje in opolnomoči

Arnes - podpora digitalizaciji v izobraževanju

Ozaveščanje o EU in o aktivnem državljanstvu
Multimedijske izobraževalne vsebine za 
senzibilizacijo na področjih priseljevanja, izseljevanja 
in mednarodne zaščite

Mladinsko delo – popestritev pouka in nadgradnja 
učnih učinkov

dr. sonja jeram, nacionalni inštitut  
za javno zdravje

dr. Marina lukšič Hacin, dr. alenka gril, 
dr. Marijanca ajša Vižintin, Zrc saZU in 
Pedagoški inštitut

natalija Žalec, andragoški center slovenije

gregor deleja, gimnazija celje- center, 
aleksander Verhovšek, III. osnovna šola celje

mag. Marko Bonač, arnes

nataša Pavšek, nataša Bušljeta, damjan lajh, 
Meta novak, Urad Vlade rs za komuniciranje
saša Petejan, Zavod apis

tin kampl, Urad za mladino

14.00‒14.15 Odmor
14.15‒16.00 Okrogla miza Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport
Martina Vuk, državna sekretarka, s sodelavci
dr. simon slokan, glavni inšpektor, Inšpektorat 
republike slovenije za šolstvo in šport


