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Spoštovana gospa ravnateljica, 
spoštovani gospod ravnatelj! 
 
 
 
Zadeva: Vabilo na 5. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki 
Sloveniji 
 
 
Vljudno Vas vabimo na 5. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v 
Republiki Sloveniji, ki bo v sredo, 21. 8. 2019, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju,  
Predoslje 39, 4000 Kranj. 
 
 
Na konferenci bomo poudarili pomen pedagoškega vodenja pri delu strokovnih organov v 
vrtcih in šolah ter osvetlili aktivnosti za večjo kakovost. Predstavili bomo učinkovito pedagoško 
vodenje, ki postavlja učenje v središče in ustvarja, ohranja ter razvija spodbudno učno okolje.  
Seznanili vas bomo o skupnih izhodiščih v projektih in razvojnih nalogah Zavoda RS za šolstvo, 
predstavili novosti v vrtcih in šolah v novem šolskem letu in izpostavili ravnateljevo vlogo pri 
uvajanju in spodbujanju sprememb. 
 
V delavnicah boste imeli udeleženci priložnost poglobljene razprave o aktualnih vsebinah. 
Ravnatelji vrtcev boste razpravljali o prenovi kurikula za vrtce. V delavnicah za ravnatelje 
osnovnih šol se bomo dotaknili več različnih tem o vsebinskih in organizacijskih usmeritvah za 
naslednje šolsko leto. Ponudili bomo delavnice o uvajanju in spremljanju novosti v programih 
srednjih šol in gimnazij. Za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno 
tehniškega izobraževanja bodo z nami sodelovali predstavniki Centra RS za poklicno 
izobraževanje. Vsak ravnatelj se bo lahko udeležil dveh delavnic. 
 
Konferenca je brez kotizacije. Prosimo, da se na konferenco prijavite na naslovu: 
https://www.zrss.si/prijava/RavnateljiBrdo/ 
 
 
 

dr. Vinko Logaj, l.r.  
          direktor ZRSŠ 
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Peta konferenca ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji, 
Brdo pri Kranju, 21. 8. 2019 

 
 

P R O G R A M 
 
 

7.30–9.00  Registracija udeležencev 
 

Plenarni del 
 
9.00–9.45  Uvodni nagovor, dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, 
                       dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport 
 
9.45–10.30  Pomen procesa pedagoškega vodenja v vrtcu in šoli, dr. Vinko Logaj 
 
10.30–11.15  Evropsko in slovensko ogrodje kvalifikacij in njun pomen za formalno  
                       izobraževanje, dr. Klara Skubic Ermenc, Filozofska fakulteta Ljubljana 
 
11.15–12.00  Odmor s pogostitvijo 
 
12.00–13.30  Delavnice 
 

1. Prenova Kurikula za vrtce in vloga ravnatelja za zagotavljanje kakovosti izvedbenega 
        kurikula, Nives Zore in Irena Kumer; 

2. Vrtec in šola z roko v roki, dr. Nataša Potočnik in dr. Leonida Novak; 
3. Razširjeni program – priložnost za spreminjanje pedagoške rutine v osnovni šoli,  
     mag. Renata Zupanc Grom in Nevenka Štraser; 
4. V čevljih pedagoškega vodje, mag. Vera Bevc in Brigita Žarkovič-Adlešič; 
5. V čevljih pedagoškega vodje, dr. Stanka Preskar in Miriam Stanonik; 
6. Kako s projekti spreminjati pedagoško prakso, mag. Mariza Skvarč in mag. Sonja Zajc; 
7. Podpora individualnemu razvoju dijaka v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 

 Helena Žnidarič in Jelka Čop, CPI; 
8. Novost v programu gimnazije, Alica Prinčič-Rohler in mag. Saša Kregar; 
9. Doživljanje in znaki stresa pri osnovnošolcih – prikaz rezultatov raziskave in usmeritve za 

prakso, predavanje in delavnica, dr. Tanja Rupnik Vec in dr. Branko Slivar; 
10. Raznolikost kot izziv za pedagoško prakso, dr. Natalija Vovk Ornik in mag. Andreja Čuk. 

 
13.30–13.45 Odmor 
13.45–15.15  Ponovitev delavnic 
 
 
 
 
 
 
Vljudno vabljeni. 
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