
Šola za ravnatelje, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@solazaravnatelje.si, www.solazaravnatelje.si

Program šole za ravnatelje je namenjen kandidatom za ravnatelje in že imenovanim ravnateljem, ki morajo v skladu s 5. 
odstavkom 53. člena ZOFVI ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od imenovanja. Program je izveden v skladu s 
Splošnim delom programa šole za ravnatelje in vsebin ravnateljskega izpita. Udeleženci bodo lahko opravili vse obveznosti 
za ravnateljski izpit in pridobili 4 točke v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Program obsega naslednje vsebinske sklope:

1. Uvod v vodenje v izobraževanju
2. Teorije organizacij in vodenje
3. Načrtovanje
4. Ravnatelj kot pedagoški vodja
5. Ljudje v organizaciji
6. Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju
7. Izbirni vsebini
8. Enodnevno senčenje ravnatelja
9. Projektna naloga

Program bo potekal v kombinirani obliki, to je v živo in na daljavo. Del, ki bo potekal v živo, bo izveden v prostorih Šole za ravnatelje, 
Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana. Organiziran bo v 22 dnevih. V šolskem letu 2021/2022 bosta potekali dve izvedbi programa:  

•	 od junija 2021 do junija 2022, praviloma ob petkih in sobotah,
•	 od septembra 2021 do septembra 2022, praviloma ob petkih in sobotah.

Število vpisnih mest je 85. Prijavijo se lahko kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za ravnatelja. Prednost pri 
izbiri bodo imeli kandidati, ki so že imenovani za ravnatelja in morajo opraviti ravnateljski izpit v enem letu po imenovanju. 
V primeru prevelikega števila prijav, bomo opravili izbor med kandidati. Upoštevali bomo kandidate, ki imajo prednost pri 
izbiri in vrstni red prijav, glede na čas oddane prijavnice v informacijskem sistemu ŠRIS.

Cena programa je 445 EUR brez DDV.

Na razpis se prijavite na spletni strani www.solazaravnatelje.si. Izpolnjeno in oddano elektronsko prijavnico natisnite in jo s 
prilogami, navedenimi na prijavnici, pošljite tudi po pošti na naslov Šola za ravnatelje (program ŠRi), Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana 
ali skenirano na e-naslov info@solazaravnatelje.si. V primeru, da bo stroške izobraževanja plačal zavod, mora biti prijavni obrazec 
ožigosan in podpisani s strani odgovorne osebe zavoda. V primeru, da zavod posluje brez žiga, je to potrebno navesti v prijavi.

Zadnji rok za prejem prijave v pisni obliki z vsemi prilogami je 26. april 2021. Upoštevane bodo tudi vse prijave, ki bodo na 
dan izteka roka oddane na pošto s priporočeno pošiljko. Prepozno prispele prijave ne bodo upoštevane in bodo s sklepom 
zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo v roku 8 dni od izteka roka za oddajo prijav pisno pozvani k 
dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 31. maja 2021. Prijave kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz tega 
razpisa, bodo zavrnjene s sklepom. Prav tako bodo s sklepom zavrnjene prijave kandidatov, ki zaradi prevelikega števila 
prijav ne bodo izbrani. 

S to objavo razpisujemo tudi opravljanje ravnateljskega izpita izven Programa šole za ravnatelje in delnega izpita na podlagi 
sklepa Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Več o opravljanju ravnateljskega izpita na podlagi sklepa Strokovnega 
sveta RS za splošno izobraževanje je napisano: http://solazaravnatelje.si/index.php/dejavnosti/ravnateljski-izpit/
priznavanje-vsebin-podiplomskega-studija

Več podatkov najdete na naši spletni strani www.solazaravnatelje.si. Dodatna pojasnila dobite pri koordinatorici programa 
Petri Weissbacher na telefonski številki 041 662 105 ali na naslovu petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.

dr. Vladimir Korošec,
 direktor

OBJAVLJAMO RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM
ŠOLE ZA RAVNATELJE IN VSEBINE RAVNATELJSKEGA IZPITA 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Skladno s 106. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja


