
 
 
 

Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana 

XXX. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA ŠOLSTVA 

29. in 30. november 2021, srečanje bo potekalo na daljavo 
 
Ponedeljek, 29. november 2021  

 
13.00–14.00 

 
 

Uvodni pozdrav in nagovor  ministrice 
 
 
Spremembe in novosti na področju vzgoje in 
izobraževanja 

dr. Vinko Logaj, direktor, Zavod RS za šolstvo 
dr. Simona Kustec, ministrica, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 
Damir Orehovec, državni sekretar, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport 

14.00–14.15 Odmor  

14.15–15.15 Novosti na področju osnovnošolskega izobraževanja 
 
 
 
 
 
Izhodišča za prenovo učnih načrtov  
 
Arnes – podpora digitalizaciji v izobraževanju 

mag. Helena Kujundžić Lukaček, 
vršilka dolžnosti generalnega direktorja 
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno 
šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport 
 
dr. Branko Slivar, Zavod RS za šolstvo 
 
mag. Marko Bonač, direktor, Arnes 

15.15–15.30 Odmor  

15.30–16.30 Vodenje za vključevanje učencev: prednostna naloga 
v času po pandemiji 

dr. Andy Hargreaves, Boston College in 
Univerza Ottawa 

16.30–16.45 Odmor  

16.45–17.45 Vodene razprave: 
- Vodenje za soustvarjanje učeče se skupnosti 

in odkrita neposrednost (povratne 
informacije) 
 

- Ravnateljeva vloga pri krepitvi odpornosti in 
prožnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu  
 

- Prihodnost profesionalnega razvoja 
ravnateljev: v iskanju možnosti in priložnosti 
za vključevanje ravnateljev in direktorjev v 
različne oblike podpore Šole za ravnatelje 
 

- Smernice na področju preverjanja in 
ocenjevanja 
 
 

- Smernice na področju preverjanja in 
ocenjevanja znanja otrok s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami 
 

 
mag. Branka Likon in mag. Katja Arzenšek 
Konjajeva, Zavod RS za šolstvo 
 
 
dr. Tatjana Ažman in Lea Avguštin, Zavod RS 
za šolstvo  
 
dr. Vinko Logaj, dr. Mihaela Zavašnik in mag. 
Vlasta Poličnik, Zavod RS za šolstvo 
 
 
 
mag. Renata Zupanc Grom, dr. Milena Kerndl 
in dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod RS za 
šolstvo 
 
mag. Mariza Skvarč, dr. Darja Plavčak, Petra 
Košnik in Andreja Vouk, Zavod RS za šolstvo 
 

 
 
 
 



Torek, 30. november 2021 
 
9.00–10.30 Etičnost v vodenju dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za 

preprečevanje korupcije 

Inšpekcijsko nadzorstvo kot doprinos h kakovosti – 
ugotovitve in predlogi 

dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, 
Inšpektorat RS za šolstvo in šport 

10.30–10.45 Odmor   

10.45–11.45 Vodene razprave: 
- Vodenje za soustvarjanje učeče se skupnosti in 

odkrita neposrednost (povratne informacije) 
 

- Ravnateljeva vloga pri krepitvi odpornosti in 
prožnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu  
 

- Prihodnost profesionalnega razvoja ravnateljev: v 
iskanju možnosti in priložnosti za vključevanje 
ravnateljev in direktorjev v različne oblike podpore 
Šole za ravnatelje 
 

- Smernice na področju preverjanja in ocenjevanja 
 
 

- Smernice na področju preverjanja in ocenjevanja 
znanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami 
 

- Od učnih načrtov osnovnega glasbenega in 
plesnega izobraževanja do strokovnih izzivov 
prihodnosti  

 
mag. Branka Likon in mag. Katja 
Arzenšek Konjajeva, Zavod RS za 
šolstvo 
dr. Tatjana Ažman in Lea Avguštin, 
Zavod RS za šolstvo  
 
dr. Vinko Logaj, dr. Mihaela Zavašnik in 
mag. Vlasta Poličnik, Zavod RS za 
šolstvo 
 
 
mag. Renata Zupanc Grom, dr. Milena 
Kerndl in dr. Ada Holcar Brunauer, 
Zavod RS za šolstvo 
mag. Mariza Skvarč, dr. Darja Plavčak, 
Petra Košnik in Andreja Vouk, Zavod RS 
za šolstvo 
 
mag. Špela Drstvenšek, dr. Dimitrij 
Beuermann in dr. Inge Breznik, Zavod 
RS za šolstvo 

11.45–12.00 Odmor   

12.00–13.00 Okrogla miza in odgovori na vprašanja Predstavniki MIZŠ 
 
 
 
 
KOTIZACIJA 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Udeležba je brezplačna 
Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom srečanja. Odjavo pošljite na e-naslov 
petra.weissbacher@solazaravnatelje.si. 
 
E-PRIJAVA NA SREČANJE 
Prijava je mogoča preko sistema KATIS do 26. novembra 2021. Program boste našli pod imenom XXX. 
strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva. 
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https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

