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Vse ravnateljice in ravnatelje vrtcev in šol vabimo na 

XV. strokovno srečanje Šola in ravnatelj 

z naslovom Zakaj je vredno biti ravnatelj, 
 

ki bo potekalo v veliki dvorani Kongresnega centra Thermana Park Laško v Laškem, od 8. do 

10. marca 2023. 

 
Program srečanja 

sreda, 8. 3. 2023 

13.00-13.45 Registracija udeleženk in udeležencev 

 
Ravnateljski servis 

13.45-14.00 Uvod in pozdravni nagovori 

14.00-15.30 
Zbor Zveze ravnateljic in ravnateljev ter pomočnic in pomočnikov ravnateljic in 
ravnateljev Slovenije 

 
Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev 

15.30-16.00 Odmor z okrepčilom 

16.00-18.00 Okrogla miza Erozija zaupanja v strokovnjake in strokovnost 

 dr. Slavko Gaber, Nina Pirnat dr. Dan Podjed, dr. Vladimir Prebilič, moderator Gregor Pečan 

18.30-20.00 Podelitev priznanj 

 Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev 

20.00 Večerja 

 Restavracija Hotela Thermana Park Laško 

četrtek, 9. 3. 2023 

8.30-9.45 

Zakaj je ravnateljevanje duhovni izziv? 
Verica Šenica Pavletič, OŠ Savsko naselje 
Pametna učilnica 
Samo Kramer, OŠ Ljubno ob Savinji 
Kako se uspešno prijaviti na razpise za EU sredstva 
Aleksander Verhovšek, III. OŠ Celje 

9.45-10.00 Sinergija elementov v sodobni učilnici 

 Inovatio d.o.o. 

10.00-10.30 Varna raba spleta za otroke in odrasle 

 Primož Podbelšek, kriminalist (Založba Rokus Klett, d.o.o.) 

10.30-11.00 Odmor (kava, čaj) 

11.00-12.15 

Kdo pa ste vi? 
Matija Horvat, OŠ Matije Čopa Kranj  
Pomembno je poznati svoj »vodnjak virov moči in energije« in ostati ravnatelj! 
Marijana Kolenko, OŠ Lava 
Dojemanje ravnateljstva malo drugače 
Jernej Šoštar, OŠ Kašelj 

12.15-12.45 Predstavitev Zveze hrvaških šolskih zadrug 

 
Silvana Šebalj-Mačkić, mag. prim. educ., predsednica Zveze hrvaških šolskih zadrug 
Predavanje bo v hrvaškem jeziku in ne bo prevajano. 

12.45-14.30 Kosilo  

 Restavracija hotela Thermana Park Laško 

14.30-15.30 Čvrsta ruka ili poziv na pivo: Kako biti uspješan ravnatelj u izazovna vremena? 

 
dr. sc. Boris Jokić, višji znanstveni sodelavec na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu 
Predavanje bo v hrvaškem jeziku in ne bo prevajano. 

15.45-17.00 
različne 
delavnice: 

Doživite učno uro z elementi sodobne učilnice 
Inovatio, d.o.o. 

5 korakov kako preprečiti izgorelost ali Zdrav odnos do stresa 
Nataša Kogoj, licenčni NLP trener in licenčni NLP coach… 
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Minute za zdravje: aktivno spoznavanje znanih in manj znanih kotičkov Laškega 

18.00 Kulturni program 

 Milena Zupančič in Falajček 

 Velika dvorana Thermana Laško 

19.30 Večerja s plesom 

 Velika dvorana hotela Thermana Laško 

petek, 10. 3. 2023 

9.00-10.30 Aktualno o šolstvu – pogovor z ministrom in državnim sekretarjem 

 
dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Boris Černilec, državni sekretar na 
MVI 

10.30-10.45 Odmor 

10.45–11.45 V dvoje je lažje; idealno sodelovanje med ROID-om in ravnateljem 

 Dina Pintarič, OŠ Bistrica pri Tržiču in Simon Dražič, OŠ Šmarje pri Kopru 

11.45-13.00 

Kako travmatska izkušnja vpliva na šolski prostor? 
Gregor Pirš, OŠ Ane Gale Sevnica  
Stanu se svojega spomni 
Roman Brunšek, OŠ Škofljica 
Svetlejše plati ravnateljevanja v OŠ 
Marjan Gorup, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana 

13.00-13.30 Odmor z okrepčilom 

13.30-13.45 Zaključek srečanja 

 
Pridružujemo si pravico do spremembe programa.  
 
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. 
Podatke potrebujemo za izstavitev računa, pošiljanje potrdila o udeležbi in gradiva in bodo izbrisani v 
roku treh mesecev v kolikor bo plačilo računa s strani šole, vrtca v tem času izvedeno. 
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.com  
Prijava je možna do petka, 3. marca 2023, do 15. ure. 

Odjava 

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

pred srečanjem. Če bomo pisno odjavo prejeli po tem roku, a pred dnem začetka seminarja, vam 

bomo zaračunali 60 % prijavnine. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 

Plačilo 

Kotizacija je 150,00 EUR. DDV ni vključen v ceno. Plačali jo boste po prejetem računu. V ceno so 

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

Organizacija srečanja 
Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, zanj Ravnateljski servis d.o.o.. 
 
Programsko – organizacijski odbor 
Gregor Pečan, Doris Kužel, Janja Zupančič, Bogomir Marčinković, Aleksander Jeršič 

Vljudno vabljeni. 

http://www.ravnateljski-servis.com/seminarji/
http://www.ravnateljski-servis.com/seminarji/
mailto:info@ravnateljski-servis.com
mailto:info@ravnateljski-servis.com
mailto:info@ravnateljski-servis.com
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Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
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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 
Udeležencem dogodka nudijo namestitev v hotelu Thermana Park Laško ****, Superior po ugodnejši cenah 
na tej povezavi: 
https://book.thermana.si/booking.php?company_id=3a8147c063b505dd2124c801de62be59&date=2023-03-
08&nights=2&lang=si&partners_access=RAV 
Za udeležence dogodka po osebi na noč Hotel Thermana Park 

Laško**** superior  
Zdravilišče Laško **** 

nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 113,75 EUR 134,00 

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 91,00 EUR 109,00 

 
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 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.  
Polpenzion: 
CENA: 79,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior  
CENA: 68,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****  
Nočitev z zajtrkom: 
CENA: 75,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior  
CENA: 64,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****  
 
Program je namenjen spremljevalcem in udeležencem dogodkov, ki podaljšajo bivanje. Cena za 
udeleženca velja pred in po kongresu, ne velja v času kongresa. 
Cena vključuje nočitev z zajtrkom oz. polpenzion, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park 
Laško in Zdravilišče Laško, dnevno vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč ( v TPL) 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)  

http://www.thermana.si/
mailto:info@thermana.si
https://book.thermana.si/booking.php?company_id=3a8147c063b505dd2124c801de62be59&date=2023-03-08&nights=2&lang=si&partners_access=RAV
https://book.thermana.si/booking.php?company_id=3a8147c063b505dd2124c801de62be59&date=2023-03-08&nights=2&lang=si&partners_access=RAV
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od 5 do 9,99 let starosti: - 50 % na dodatnem ležišču, - 40 % na svojem ležišču  
od 10 do 13,99 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.  
 
DOSTOP in PARKIRNA MESTA so zagotovljena neposredno ob kongresnem centru (170 mest) ali v 
plačljivi garažni hiši (277 mest). Garažna hiša je 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 
*Pridružujejo si pravico do spremembe cen parkiranja. 
 


