
 ZVEZA RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV SLOVENIJE 
VIDEM 17 

1262 DOL PRI LJUBLJANI 

 
 

Vabilo na posvet Tajnic in tajnikov v šolah in vrtcih 
 

Tajnice in tajnike šol in vrtcev vabimo na dvodnevni posvet Tajnica in tajnik v šolah in vrtcih, ki bo 

6. in 7. aprila 2022, v Laškem, v prostorih Kongresnega Centra Thermana Park Laško v Laškem. 
 

Program srečanja 
sreda, 6. 4. 2022 

8.00 – 9.00 Registracija udeleženk 
 Ravnateljski servis 

9.00 - 9.15 Uvod in pozdravni nagovori 

9.15 – 10.30 Aktualno iz delovnih razmerij 
 dr. Marija Hladin, pravnica 

10.30 - 11.00 Odmor z okrepčilom 

11.00 - 12.30 Odgovori na vprašanja iz delovnih razmerij 
 dr. Marija Hladin, pravnica 

12.30 – 14.00 Kosilo  
 Restavracija hotela Thermana Laško 

14.00 – 15.30 Melita Pediček Spindler 
 tajnica leta 2018, Vrtec Pobrežje 

15.30 – 15.45 Odmor 

15.45–17.15 Močni v stresnih situacijah 
 Mirjana Jelančič 

17.15-18.00 odmor 

18.00-19.30 Kulturni program 

19.30 večerja 
 Restavracija hotela Thermana Laško 

četrtek, 7. 4. 2022 

9.00–10.30 Aktualne teme o arhivih in varni hrambi  

 Tatjana Hajtnik, Ministrstvo za kulturo, vodja sektorja za elektronske arhive in 

računalniško podporo 

10.30 – 10.45 odmor 

10.45 – 11.30 Varni v pisarni 
 Tadej Hren, SiCert 

11.30-12.00 Ostati varni v pisarni z ustrezno komunikacijo 
 Janja Zupančič 

12.00 – 12.30 Odmor z okrepčilom 

12.30 – 14.00 Čas je za nego pokončnosti 
 Saša Staparski Dobravec, dr.med.spec. radiologije 

14.00 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  
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Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo 
prispele prej. Prijava je možna do petka, 1. aprila 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 
Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 90 EUR za 

pogodbenike Ravnateljskega servisa in 130 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so vključeni 
prigrizki in pijača med odmorom, kosilo in večerja prvega dne, predavanja ter gradivo, ki ga boste prejeli po 
elektronski pošti. 

 
Srečanje organizira Ravnateljski servis d.o.o.. 

 
 

Vljudno vabljeni. 
 

Vodstvo Ravnateljskega servisa 
Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
 
 

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 » Posvet tajnic in tajnikov v vrtcih in šolah« 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 40,00 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. Na dan odhoda je soba na voljo do 11. ure. Proti doplačilu je 
možen predčasen vstop ali pozen odhod iz sobe v primeru, da je le-ta prosta. 
 

Odpoved rezervacije namestitve: potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez stroškov odpovedi 1 dan pred 
prihodom za bivanje do dveh noči. V primeru nepravočasne odpovedi ima hotel pravilo v skladu z uznicami 

zaračunati odškodnino za nezasedeno sobo. 
 
Več o ugodnostih, parkirnih mestih in rezervaciji si preberite v priloženem letaku. 
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