
 
 
 

 

 

XXV. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 

Poskrbeti zase in skrbeti za druge 

4. in 5. april 2023, Kongresni center Portus, hotel Slovenija, Portorož 

 

Torek, 4. april 2023  
 

Program prvega dne 

  9.00–10.00 Prijava udeležencev  

10.00–10.15 Uvodni pozdrav in nagovor   dr. Vinko Logaj, direktor, Zavod RS za 
šolstvo 

10.15–11.00 Razumeti in podpirati dobro počutje zaposlenih v  
vzgojno-izobraževalnih zavodih 

dr. Helen Kelly, University of 
Birmingham, UK 

11.00–11.45 Dobrobit v šoli ali kako biti dobro v šoli? dr. Zora Rutar Ilc, Zavod RS za šolstvo 

11.45–13.15 Kosilo  

13.15–14.45 Delavnice 

Oh, spet ta stres! 
 

Lea Avguštin, Zavod RS za šolstvo, Šola za 
ravnatelje 

Krepitev kulture gibanja in zdravja Špela Bergoč, Zavod RS za šolstvo 
 

Rezilientnost kot individualna in timska moč - kako jo 
načrtno krepiti? 

dr. Darja Plavčak, Zavod RS za šolstvo 

Organizacija dela in časa 
 

dr. Mihaela Zavašnik, Zavod RS za 
šolstvo, Šola za ravnatelje 

Psihološka varnost na delovnem mestu 
 

dr. Tatjana Ažman, Zavod RS za šolstvo, 
Šola za ravnatelje 

Odkrivanje skrivnosti zaupanja 
 

mag. Marko Strle, Zavod RS za šolstvo, 
Šola za ravnatelje 

Posodobitev smernic za prehranjevanje v vzgojno 
izobraževalnih ustanovah 

Melita Jakelj, Zavod RS za šolstvo 

14.45–15.15 Odmor s kavo  

15.15–16.30 Predstavitve primerov dobrih praks o skrbi za dobro 
počutje na delovnem mestu 
 

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 
Vrtec Litija 
OŠ Zbora odposlancev Kočevje 

 

Spremljevalni program prvega dne 

17.00–18.00 

Delavnica Clayfulness  
Število mest je omejeno na 20 udeležencev. 
ali 
 
Sprehod do Pirana 
Udeleženci naj bodo udobno oz. športno oblečeni ter obuti. 
Sprehod bomo prilagodili vremenskim razmeram. 

Barbara Gogala, Hana Hanžek Turnšek, 
CKSG Portorož 
mag. Marko Strle, Zavod RS za šolstvo, 
Šola za ravnatelje 
 
mag. Vlasta Poličnik, Zavod RS za šolstvo, 
Šola za ravnatelje 



Sreda, 5. april 2023 

Spremljevalni program drugega dne 

7.00–8.00 Lovilci sončnega vzhoda – jogijska praksa 
Udeleženci naj bodo udobno oz. športno oblečeni in imajo s seboj 
športno podlogo. 

Lea Avguštin, Zavod RS za šolstvo, Šola 
za ravnatelje 

 

Program drugega dne 

9.00–9.45 
 
 
9.45–10.30 

Vrline in občutek poslanstva kot dejavnika delovnega 
zadovoljstva učiteljev 
 
Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji – izsledki iz 
mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA 

dr. Polona Gradišek, Pedagoška 
fakulteta. Univerza v Ljubljani 
 
dr. Mojca Štraus in Sebastijan Magdič, 
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

10.30–11.00 Odmor s kavo  

11.00–12.30 Ponovitev delavnic  

12.30–13.00 Odmor s pogostitvijo  

13.00–14.30 Ponovitev delavnic  

 
 
 
KOTIZACIJA 

Kotizacija za udeležbo na srečanju je 130 € (z vključenim DDV-jem). Rok za odjavo je najmanj 

3 delovne dni pred datumom srečanja. Odjave pošljite na e-naslov: eva.valant@zrss.si. Če 

prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom srečanja, Zavod RS 

za šolstvo zaračuna stroške organizacije, in sicer 50 % kotizacije srečanja. Če se kandidat 

odjavi na dan pričetka srečanja ali če se od srečanja ne odjavi, Zavod RS za šolstvo zaračuna 

celotno kotizacijo srečanja (torej 100 %). 

 

E-PRIJAVA NA SREČANJE do 27. marca 2023 

E-prijava na srečanje: preko ŠRIS-a 

Za prijavo potrebujete vaše uporabniško ime (vaš e-naslov) in geslo. V primeru pozabljenega 

gesla, si ga ponovno ustvarite TUKAJ. 

 

REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 28. marca 2023 preko OBRAZCA za rezervacijo. 
Posebej za dogodek smo uredili ugodne cene nočitev v Lifeclass hotelih. 

http://sris.solazaravnatelje.si/Prijavnice/PrijavniObrazecPlain.aspx?id=263
http://sris.solazaravnatelje.si/Account/PasswordRecovery.aspx
http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2023/03/Pomocniki-2023_Obrazec-za-rezervacijo-prenocisca.doc

