
 

 
 

 
 

Vse ravnateljice in ravnatelje osnovnega in glasbenega šolstva vabimo na                               
X. strokovno srečanje Šola in ravnatelj  
Kongresni Center Thermana Park Laško v Laškem, 20. in 21. marec 2017, Velika dvorana. 
 

Program srečanja 
 

ponedeljek, 20. 3. 2017 
9.30–10.00 Registracija udeležencev 
 Ravnateljski servis  
10.00–10.15 Uvodni  nagovori  
 Predstavnik  Občine Laško, predstavnik Hotela Thermana Park, Gregor Pečan, 

predsednik Združenja ravnateljev 
10.15–11.45 Poučevanje, kompatibilno z delovanjem možganov 
 mag. Jani Prgić 
  
12.00–14.00 Kosilo 
  
14.00-14.45 Uspešno reševanje konfliktov in poklicna samozavest ravnatelja 
 Marjan Gorup (1. izvedba) Velika dvorana 
14.00–14.45 Kdo se tu spreneveda?/Ali res ne zmoremo več? 
 Igor Selan (1. izvedba) dvorana Gala   
15.00-15.45 Kdo se tu spreneveda?/Ali res ne zmoremo več?  
 Igor Selan (2. izvedba) dvorana Gala 
15.00.-15.45 Anonimke 5.12 reloaded 
 Gregor Pečan (1. izvedba) Velika dvorana 
  
16.00-16.45 Pa ne še en pravilnik 
 Janja Župančič (1. izvedba) dvorana Gala 
16.00-16.45 Anonimke 5.12 reloaded 
 Gregor Pečan (2. izvedba) Velika dvorana 
  
17.00-18.00 Rekreacija na delovnem mestu – mit ali realnost? 
 Petra Majdič 
  
18.30 – 19.30 Podelitev nagrad ravnateljem 
  
od 20.00 Večerja z družabnim srečanjem za vse udeležence 
 Združenje ravnateljev OŠ in GŠ 
torek, 21. 3. 2017 
9.00–10.30 Zbor združenja ravnateljic in ravnateljev OŠ in GŠ 
 Predsednik in delovno predsedstvo  
  
10.45-11.30 Pa ne še en pravilnik 
 Janja Župančič (2. izvedba) Velika dvorana 
10.45-11.30 Uspešno reševanje konfliktov in poklicna samozavest ravnatelja 
 Marjan Gorup (2. izvedba) dvorana Gala 
  
11.45-12.45 Avtorsko pravo 



 

 
 

 
 

 Maja Jančič Bogataj 
  
13.00- 14.30 Aktualne vsebine s področja OŠ in GŠ  
 Prof. dr. Maja Brenčič Makovec, ministrica MIZŠ 

 
Organizator si pridržuje 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. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki 
bodo prispele prej. Prijava je možna do 17. marca 2017, do 15. ure. 
 
Odjava 
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, 
najkasneje 2 dni pred srečanjem.  

Plačilo 
Kotizacija je 20 EUR.  Plačali jo boste po prejetem računu. 

Organizacija srečanja 
Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, zanj Ravnateljski 
servis v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Šolo za ravnatelje. 
 
Programsko – organizacijski odbor 

- Gregor Pečan 
- Franc Rant 
- Doris Kužel 
- Igor Selan 
- Milan Rejc 

 
Vljudno vabljeni. 
 
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: 03 423 22 00 ali 03 423 21 00  
 

Nočitev z zajtrkom po osebi na dan HOTEL ENOPOSTELJNA SOBA DVOPOSTELJNA SOBA 
Hotel Wellness Park Laško**** superior 81,00 EUR 63,00 EUR 
Hotel Zdravilišče Laško**** 63,00 EUR 51,00 EUR 

 

http://www.thermana.si/


 

 
 

 
 

Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene hotela Wellness Park Laško 
in Zdravilišče Laško ter vstop v fitnes. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda 
do 11. ure. Turistična taksa je 1,27 EUR na dan.   
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