
 

 

Ravnateljski servis 
pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. o. o. 
Otoki 13 
4228 Železniki 

 

Vabilo na seminar 

Napredovanja zaposlenih, ustreznost izobrazbe in 
dopusti v javnem sektorju 

 
 

Ravnateljice, ravnatelje in tajnice osnovnih, srednjih, glasbenih šol in vrtcev ter vse, ki se 

ukvarjate s področjema napredovanj in dopustov, vabimo na seminar Napredovanja 
zaposlenih, ustreznost izobrazbe in dopusti v javnem sektorju, ki bo 6. februarja 

2018 v dvorani SMELT, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. 
 
Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-
servis.com/seminarji ali po elektronski pošti na naslov info@ravnateljski-servis.com. 
 

Program seminarja 
 

torek, 6. 2. 2018 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

 Ravnateljski servis  

  

9.00-10.30 
Napredovanja zaposlenih v nazive 
Ustreznost izobrazbe 

 Vprašanja in odgovori 

 
mag. Darinka Cankar, vodja Sektorja za razvoj kadrov v šolstvu, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 

  

10.30 – 11.00 Odmor s prigrizkom 

  

11.00 – 13.00 Dopusti javnih uslužbencev 

 Vprašanja in odgovori 

 Mia Požlep, pravnica na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

  

13.15 – 14.00 Napredovanja v plačne razrede 

 Mia Požlep, pravnica na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

 
Obe predavateljici imata bogate izkušnje na teh področjih. 
 

Vprašanja 
Vprašanja o navedenih témah lahko vnaprej posredujete na elektronski naslov Pravna.pisarna@Ravnatelj.si. 
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Prijava 

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-

servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da 
pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste prejeli informacije, ki so povezane s seminarjem. 
  

Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih 
evidenc, jo naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo 
prispele prej. Prijava je možna do petka, 2. februarja 2018, do 14. ure. 
  

Odjava 

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, 
najkasneje 3 dni pred seminarjem. V takem primeru prijavnine ne bomo računali. Če bomo pisno odjavo 
prejeli po tem roku, a pred dnem začetka seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. Kasnejših odjav 
ne moremo upoštevati. 
  

Plačilo 

Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 50 EUR za 
pogodbenike Ravnateljskega servisa in 75 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so vključeni prigrizki 
in pijača med odmorom ter gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti. 
Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 20% nižjo prijavnino. 
  

Ostale informacije 

Parkiranje je možno v garažni hiši SMELT WTC in je plačljivo. 
  
Seminar organizira Ravnateljski servis. 
  

Vljudno vabljeni! 
Vodstvo Ravnateljskega servisa 

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
Število udeležencev seminarja je omejeno na 70. 
Seminar bomo izvedli, če bo najmanj 30 prijavljenih. 
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