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Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v 
obdobju od 2018 do 2022 
 
Datum: 24. 6. 2020 
 
Zadeva: Vabilo na 6. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki 
Sloveniji 
 
 
Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj. 
 
Vljudno Vas vabimo na 6. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki 
Sloveniji, ki bo 18., 19. in 20. avgusta 2020 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, Predoslje 
39, 4000 Kranj. 
 
Glede na trenutno epidemiološko stanje v državi  načrtujemo 3 izvedbe konference, in sicer 
18., 19. in 20. avgusta. 
Če se bodo ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 sprostili in bo na javnih 
prireditvah dovoljeno zbiranje večjega števila udeležencev, bomo konferenco izpeljali 20. 
avgusta.  
Če pa se bodo ukrepi glede zbiranja udeležencev na javnih dogodkih zaostrili, bomo dogodek 
izpeljali 20. avgusta preko videokonference.  
Vabimo vas, da udeležbo na konferenci načrtujete že sedaj, dokončno odločitev o datumu in 
načinu izvedbe pa vam bomo sporočili 12. avgusta 2020. 
 
Konferenca je namenjena predstavitvi bistvenih novosti v vzgoji in izobraževanju v šolskem 
letu 2020/21, ki bodo ključne za uspešno pedagoško vodenje v vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah. 
Na letošnji konferenci bomo predstavili izsledke raziskave o izobraževanju na daljavo,  
posebno pozornost pa bomo namenili predstavitvi didaktičnih in organizacijskih usmeritev za 
različne oblike izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa in ravnanju vrtcev in šol ob 
nepredvidenih okoliščinah. 
 
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec, bo predstavila tudi 
izhodišča in usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja za prihodnje obdobje. 
 
 V delavnicah bomo z ravnateljicami in ravnatelji  vodili razprave o temah, ki se dotikajo vseh 
ravni vzgoje in izobraževanja: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja v vrtcih 
in šolah, čustveni vidik uvajanja otroka v vrtec, upoštevanje raznolikosti v vrtcu in šoli za 
zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, uporaba izkušenj iz 
izobraževanja na daljavo, načrtovanje pouka s pomočjo učnih načrtov v interaktivni obliki. Za 
področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja 
bodo predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje predstavili možnosti izvajanja 
praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja v nepredvidenih okoliščinah.  
Prijave na konferenco bodo potekale od 24. junija do 20. julija 2020. Povabilo, program 
konference in povezava do elektronskih prijavnic bodo objavljeni 24. junija na spletni strani 
Zavoda RS za šolstvo. 
 
Konferenca je brez kotizacije. Prosimo, da se na konferenco prijavite preko elektronske 
prijavnice na naslovu https://www.zrss.si/prijava/RavnateljiBrdo/. 
 
 

 

https://www.zrss.si/prijava/RavnateljiBrdo/


Šesta konferenca ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji, Brdo pri Kranju, 
18., 19. in 20. 8. 2020 

 
PROGRAM 

 
8.00-9.00 Registracija udeležencev 
 

Plenarni del 
 

9.00-9.15  Uvodni nagovor, dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ 
 
9.15-10.00 Nagovor ministrice in predstavitev ključnih usmeritev na področju 

vzgoje in izobraževanja, dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport)  

 
10.00-10.30 Izsledki raziskave o izobraževanju na daljavo, dr. Tanja Rupnik Vec, dr. 

Branko Slivar, ZRSŠ 
 
10.30-11.00 Odmor 
 
11.00-11.45 Aktualizacija pedagoškega vodenja, dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ  
 
11.45-12.30 Vloga digitalizacije in umetne inteligence v izobraževanju, dr. Andrej 

Flogie, FNM UNI MB 
 
12.30-13.30 Odmor 
 
13.30-15.00  Delavnice 
 

1. Dejavniki varnega in spodbudnega učnega okolja, dr. Sonja Pečjak, FF UNI 
LJ,  mag. Mariza Skvarč, Miriam Stanonik, dr. Milena Kerndl, ZRSŠ 
Pričakovani udeleženci: ravnatelji vrtcev, OŠ, SŠ 

 
2. Kaj smo se naučili iz prve izkušnje izobraževanja na daljavo in kako bomo to 

uporabili za nadaljnje delo? dr. Tanja Rupnik Vec, dr. Branko Slivar, dr. Nataša 
Potočnik, ZRSŠ 
Pričakovani udeleženci: ravnatelji OŠ, SŠ 

 
3.  Upoštevanje raznolikosti v vrtcu in šoli za zagotavljanje kakovostnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa, dr. Natalija Vovk Ornik, Andreja Vouk, Alica 
Prinčič-Rohler, ZRSŠ 
Pričakovani udeleženci: ravnatelji vrtcev, OŠ, SŠ 

 
4. Čustveni vidik uvajanja otroka v vrtec, Edita Bah Berglez, Nives Zore, Irena 

Kumer, ZRSŠ 
 
5. Načrtovanje pouka s podporo učnega načrta v interaktivni obliki, mag. 

Andreja Čuk, mag. Borut Stojilković, mag. Mojca Suban, ZRSŠ  
 
6. Izvajanje PUD-a in praktičnega pouka v š. l. 2020/21, CPI 

 
 
15.00-15.30 Zaključek konference 
 
 
 



Prosimo, da najpozneje v 14 dneh po zaključku seminarja v programu Katis izpolnite evalvacijo, ki je 
pogoj za izdajo potrdila o opravljenem programu kariernega razvoja. Potrdilo si lahko po zaključenem 
roku za evalvacijo v programu Katis natisnete sami.   


