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Vse ravnateljice in ravnatelje osnovnega in glasbenega šolstva vabimo na 

XIV. strokovno srečanje Šola in ravnatelj, 

 

ki bo potekalo v Kongresnem Centru Thermana Park Laško v Laškem, 30., 31. marca in 1. 

aprila 2022, v veliki dvorani. 

 
 

Program srečanja 
sreda, 30. 3. 2022 

12.00-13.00 Registracija udeleženk in udeležencev 

 
Ravnateljski servis 

  

13.00-13.15 Uvod in pozdravni nagovori 

13.15-14.45 Zbor združenja ravnateljev in pomočnikov 

 
Združenje ravnateljic in ravnateljev 

14.45-15.15 Odmor z okrepčilom 

15.15-16.45 Okrogla miza Pogled na šolstvo v Sloveniji danes in vizija za prihodnost 

 
dr. Vinko Logaj, dr. Damijan Štefanc, Anton Baloh, Boris Zupančič, mag. Mojca Mihelič, 
Mojca Kirbiš 

18.15-19.15 Podelitev priznanj s kulturnim programom 

 Združenje ravnateljic in ravnateljev 

 Ansambel: Kvartet harf 

20.00 Večerja 

 Restavracija Hotela Thermana Park Laško 

četrtek, 31. 3. 2022 

8.30-9.15 Ko predolgo goriš, izogriš 

 Mirjana Jelančič 

9.15-10.00 Prednosti coachinga za ravnatelje 

 Janja Zupančič, ravnateljica OŠ Luisa Adamiča Grosuplje 

10.00-10.15 Odmor (kava, čaj) 

10-15-11.00 Če (ko) se zgodi – izkušnja ukrepanja ob samomoru osnovnošolskega otroka 

 Karmen Cunder, ravnateljica OŠ 8. talcev, Logatec 

11.00-11.45 Ravnatelj na poti uspeha in neznosna lahkost ravnateljevanja 

 mag. Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar, Ljubljana 

11.45-12.00 odmor 

12.00-13.30 Nega pokončnosti na delovnem mestu (program Pokončna drža) 

 Saša Staparski Dobravec, dr.med.spec. radiologije 

13.30-15.00 Kosilo 

 Restavracija hotela Thermana Park Laško 

15.00–17.00 Plesne delavnice (Modra dvorana) 

 Nataša Lovše Pepelnak 

15.00-17.30 Delavnica makrameja (Gala dvorana) – največ 30 udeležencev 

 Katja Bubnič, Chaska Art 

17.00-18:30 Odmor – priprava na večerjo 

18:30 Večerja s kulturnim dogodkom 

 Velika dvorana hotela Thermana Laško 

petek, 1. 4. 2022 

9.00-9.30 
Izkušnje iz prakse pri presoji ustreznosti izvajanja zahtev na strani šol in informacijskih 
ponudnikov 

 mag. Rosana Lemut Sterle 
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9.30-10.00 
Aktualne smernice in priporočila Informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih 
podatkov na področju izobraževanja  

 mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke 

10.00-10.30 Aktualne teme o arhivih in varni hrambi 

 dr. Tatjana Hajtnik, vodja sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo, Arhiv RS 

10.30-10.45 Odmor 

10.45–11.15 Ukrepi in sistem zagotavljanja informacijske varnosti v praksi 

 Vladimir Balukšić, eŠola d.o.o., in Sašo Volčjak 

11.15-11.45 
Združevanje zahtev informacijske varnosti in e-hrambe v praksi; letni pregled kot orodje 
kontinuiranih izboljšav 

 mag. Tomaž Gorenšek, Logitus d.o.o. 

11.45-12.30 Prekinjena komunikacija in konfliktni odnosi v razredu 

 dr. Lucija Čevnik, Rokus Klett 

12.30-13.00 Odmor z okrepčilom 

13.00-14.30 Vizija in konkretne akcije na področju digitalizacije šolstva 

 dr. Igor Pesek, Služba za digitalizacijo izobraževanja 

14.30 Zaključek srečanja 

 
Prijava 
Na srečanje se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-
servis.com/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da 
pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste namreč prejeli potrdilo o prijavi in druge informacije, ki so 
povezane s srečanjem. 
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 ali na info@ravnateljski-
servis.si  
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki 
bodo prispele prej. Prijava je možna do petka, 25. marca 2022, do 15. ure. 

Odjava 

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info@ravnateljski-servis.com, najkasneje 2 dni 

pred srečanjem. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. Če bomo pisno odjavo prejeli po tem roku, a 

pred dnem začetka seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. 

Plačilo 

Kotizacija je 100,00 EUR. DDV ni vključen v ceno. Plačali jo boste po prejetem računu. V ceno so 

vključeni tudi prigrizki in pijača med odmorom, kosilo, večerji ter gradivo. 

Organizacija srečanja 
Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, zanj Ravnateljski servis d.o.o.. 
 
Programsko – organizacijski odbor 
Gregor Pečan, Franc Rant, Doris Kužel, Janja Zupančič, Albert Pavli, Bogomir Marčinković, Robert 
Gajšek 

Vljudno vabljeni. 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

 

http://www.ravnateljski-servis.com/seminarji/
http://www.ravnateljski-servis.com/seminarji/
mailto:info@ravnateljski-servis.si
mailto:info@ravnateljski-servis.si
mailto:info@ravnateljski-servis.com
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Prijava prenočitve 

Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija 

Splet: www.thermana.si  
E-pošta: info@thermana.si 
Kontakt za rezervacijo namestitve:  
Telefon: 03 4232 100 ali info@thermana.si 
Udeleženci ob rezervaciji navedejo datum in naziv dogodka » Šola in ravnatelj« in pridobijo ustrezen 
popust. 
 

Za udeležence dogodka po osebi na noč Hotel Thermana Park Laško**** superior  

nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 102,05 EUR 

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 79,30 EUR 

Zgodnji prihod ali pozni odhod iz sobe 30,00 EUR 

 
Doplačila:  

- turistična taksa za zaračunava po odloku Občine Laško, 
- prijavnina 2 EUR na bivanje na osebo, 
- soba komfort, soba z balkonom, suita, se plača v skladu z rednim cenikom. 

 
Cena vključuje nočitev, samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes 
center, pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezžičnega interneta v 
objektu, program animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na 
dan odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri oz. že dopoldan v primeru, 
da je soba prosta. Na dan odhoda je soba na voljo do 11. ure, proti doplačilu 30,00 EUR nudimo 
možnost poznega odhoda iz sobe (do 19.00 ure). 
 
Odpoved rezervacije namestitve je potrebno urediti pred dogodkom. Neprihodi se zaračunajo v 
skladu z uzancami.  

 
UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE  
NAMESTITEV ZA SPREMLJEVALCE IN UDELEŽENCE V PRIMERU PODALJŠANJA  
Udeležence vabimo, da podaljšajo svoje bivanje in povabijo na oddih svoje spremljevalce.  
CENA: 70,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior  
CENA: 60,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****  
Program je namenjen spremljevalcem in udeležencem dogodkov, ki podaljšajo bivanje.  
Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park 
Laško in Zdravilišče Laško, dnevno vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna 
brisača v sobi, dostop do brezplačnega brezžičnega interneta v objektu, program animacije, 
sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri.  
Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 11. ure. V primeru, da je na dan 
prihoda soba prosta, nudimo možnost vstopa v sobo pred 14. uro.  
 
Na program veljajo redni otroški popusti:  
do 5 let GRATIS (spijo s starši)  
od 5 do 9,99 let starosti: - 50 % na dodatnem ležišču, - 40 % na svojem ležišču  
od 10 do 14,99 let starosti: - 30 % na dodatnem ležišču, - 20 % na svojem ležišču  
Služba rezervacij: 03 4232 100 ali info@thermana.si  
Udeleženci ob rezervaciji navedejo datum in naziv dogodka in pridobijo ustrezen popust.  
 

http://www.thermana.si/
mailto:info@thermana.si
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DOSTOP in PARKIRNA MESTA so zagotovljena neposredno ob kongresnem centru (170 mest) ali v 
plačljivi garažni hiši (277 mest). Garažna hiša j logistično odlično povezana s kongresnim hotelom 
(kongresni center - hotel - wellness-spa center - restavracije). 
Cene parkiranja v garažni hiši so sledeče: 
do 3 ure: brezplačno 
od 3 ure do 5 ur: 3,00 EUR 
od 5 ur do 12 ur: 5,00 EUR 
od 12 ur do 24 ur: 8,00 EUR 
 
 


