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IZOBRAŽEVANJE UČITELJSKEGA ZBORA  
 
Aktivnosti za razvoj pedagoških digitalnih kompetenc  

Za strokovne delavce je med jesenskimi počitnicami načrtovano izobraževanje v dveh 8-urnih delih. En 

dan se bomo posvetili preventivnemu ravnanju proti izgorelosti na delovnem mestu. Izobraževanje 

bomo izvedli v sodelovanju z OŠ Dušana Flisa Hoče, predavanja in delavnice bo izvedel Aljoša Bagola, 

eden najvidnejših ustvarjalcev v slovenskem oglaševanju, priznan predavatelj, kolumnist in avtor knjižne 

uspešnice. Drugi dan se bomo posvetili več preventivnim dejavnostim glede upoštevanja pravil šolskega 

reda – poleg delavnic bomo povabili še strokovnjakinjo s področja kodeksa oblačenja Vesno Jureš. 

Vključevanja digitalnih tehnologij v proces poučevanja, učenja in preverjanja znanja učencev 

Učitelji so analizirali opravljeno delo v mesecih karantene in zaprtja šol ter se na podlagi spoznanj prijavili 

na individualna izobraževanja. 

V sklopu pedagoških konferenc bomo z organizatorjem računalniških dejavnosti in drugimi strokovnimi 

delavci vseskozi spremljali in dopolnjevali znanja iz teh področij. Izvedli bomo mesečne delavnice v 

računalniški učilnici. 

Splošno  

Izvedli bomo eno predavanje Svetovalnega centra Maribor, poleg tega načrtujemo skupno 

izobraževanje, ki ga bo izvedlo Društvu za boljši svet v mesecu januarju. 

V mesecu avgustu načrtujemo skupno izobraževanje v sklopu z dvodnevno strokovno ekskurzijo v Punat 

(dom RK Maribor). 

V avgustu bomo še izvedli delavnice in predavanje na temo učencev z ADHD (Sabina Korošec, Otroci s 

posebnimi potrebami in avtizmom v osnovni šoli). 

Organizirali bomo tečaj prve pomoči in oživljanja (v mesecu oktobru ali novembru 2022). 

Strokovni delavci, ki se v letošnjem letu periodično izobražujejo v znanju iz varstva pri delu, se ga 

obvezno udeležijo; organizirano bo v prostorih zavoda, izobraževanje izvaja podjetje Edibo. 

 

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNA SPOPOLNJEVANJA  
 
Vsi  strokovni delavci se bodo obvezno udeleževali pedagoških konferenc, delovnih in timskih sestankov, 

strokovnih aktivov v okviru šole, študijskih srečanj v organizaciji Zavoda RS za šolstvo, strokovnih 

posvetov, predavanj in seminarjev, na katere bodo napoteni.  Učitelji izbirajo druga izobraževanja v 

povezavi s strokovnim izpopolnjevanjem na svojih delovnih področjih.  

Udeleževali se bomo tudi strokovnih ekskurzij, simpozijev, kongresov.  

Tehnično–administrativni delavci šole se skozi vse leto udeležujejo izobraževanj, ki so potrebna za 

nemoteno izvajanje del na šoli. 

Izobraževanja na temo HACCP bo izvedel vodja ZHR Domen Babič. Izobraževanja na temo čistil pa 

pooblaščeni izvajalec dobavitelja. 

 



Priimek in ime Seminar/konferenca - naslov Predviden datum 
Objavljen v 

Katisu     
da/ne 

Udeležba s 
prispevkom  

da/ne 

Drugi stroški opisno (prevoz 
relacija, bivanje da/ne) 

BABIČ Domen /     

BEZJAK Barbara /     

BILUŠ Mateja 

Najnovejši pristopi k poučevanju 
alpskega smučanja in modul za 

pridobitev strokovnega naziva Strokovni 
delavec 1 - alpsko smučanje 1. del 

7. - 9. 12. 2022 da ne prevoz MB - Rogla - MB 

BLAZNIK Tanja Študijska skupina avgust 2023 da ne prevoz Slivnica - MB - Slivnica 

BON Dean 

Najnovejši pristopi k poučevanju 
alpskega smučanja in modul za 

pridobitev strokovnega naziva Strokovni 
delavec 1 - alpsko smučanje 1. del 

7. - 9. 12. 2022 da ne prevoz Slivnica - Rogla - Slivnica 

BOŽNIK Manja 
3. nacionalna strokovna konferenca 

Kreativna učna okolja 
10. - 11. 11. 2022 ne da prevoz MB - Celje - MB 

BRAVAR Zlatka /     

DONKO Tanja 
Zaključni seminar projekta Stop nasilju 

(Društvo za boljši svet) 

konec junija / 
začetek julija 

2023 
ne ne / 

GORENŠČEK Ines /     



GOSAK Franc 
Čuječnost in učinkovito soočenje s 

stresom 
November, 
december 

ne / / 

GRILC Staša 

Duševno zdravje otrok in mladih 
(Izobraževanje za mentorje in regijske 
koordinatorje Otroških parlamentov) 

14. 9. 2022 ne / 
avtobusni prevoz MB - LJ - MB 

v organizaciji ZPM 

Kritična in medijska pismenost 13. - 15. 4. 2023 da ne / 

HAVAJ KUHARIČ 
Petra 

Senzorna integracija 21. / 22. 10. 2022 da da / 

JAHN Maša 

Mala zborovska šola 21. - 22. 10. 2022 da / / 

Zborovska šola 11. - 12. 11. 2022 da / MB - Lipica - MB, bivanje da 

JEZERNIK Karmen 

Matematik II, Inovativni pristopi 
poučevanja in učenja matematike na 

razredni stopnji s poudarkom na 
aritmetiki in algebri 

11. 2. 2023 da ne preko spleta 

Študijska skupina avgust 2023 da ne / 

KAUBE Anita Trajnosti razvoj na področju voda 7. - 8. 10. 2022 da ne Filozofska fakulteta MB 

KLINE Mojca 
XIII. mednarodna konfererenca Rakičan - 

Prehrana, gibanje in zdravje 
21. - 25. 11. 2022 ne da 

predvideno preko spleta, 
drugače prevoz Slivnica - 

Rakičan - Slivnica 

KODRIČ Suzana 
Aktivni, ustvarjalni in zadovoljni učenci - 

cilj vsakega učitelja 
27. 8. 2022 ne ne / 



KORPAR Jožica 

Srečanje mentorjev Prežihove bralne 
značke 

oktober 2022 ne ne 
potni stroški Slivnica - Dom 
Miloša Zidanška - Slivnica 

Bibliopedagoška šola 2023 marec 2023 da ne / 

LEBAR Damjana 

Kako pomagati otroku s selektivnim 
mutizmom 

13.10.2022 ne ne / 

Otrok in mladostnik z avtističnimi 
motnjami 

25. - 27. 10. 2022 / / / 

LEŠNIK KURE 
Barbara 

/     

MACAROL 
Mihaela 

Izpopolnjevanje izobrazbe: Koordinator 
informacijskih dejavnosti 

1. 10. 2022 - 30. 
6. 2023 

/ / 
*Program je trenutno v 

postopku akreditacije na 
NAKVIS-u. 

Začetni seminar iz logike 14. - 15. 10. 2022 ne še ni znano še ni znano 

MIKLAVC Vojka 
Naučimo otroke kritično razmišljati in 

opazovati naravo 
5. - 6. 5. 2023 da da 

prevoz MB - Javornikški Rovt - 
MB, prenočišče da 

PIPENBAHER 
Magda 

/     

PLANINŠEK 
Renata 

Študijska skupina 
avgust, 

september 2023 
da ne drugi del preko spleta 

POTOČNIK Lea /     

POTRČ Sandra 
Problem pretvorimo v korist - otroci z 

motnjo ADHD 
28. 9. 2022 ne ne / 



RAZBORŠEK 
Zlatka 

XIII. mednarodna konfererenca Rakičan - 
Prehrana, gibanje in zdravje 

21. - 25. 11. 2022 ne da 
predvideno preko spleta, 
drugače prevoz Slivnica - 

Rakičan - Slivnica 

RENČELJ 
Doroteja 

Matematik II, Inovativni pristopi 
poučevanja in učenja matematike na 

razredni stopnji s poudarkom na 
geometriji in reševanju matematičnih 

problemov 

14. 1. 2023 da ne preko spleta 

Študijska skupina 
avgust, 

november 
da ne  

ROBIČ Dominik /     

ROJKO Romana 

Prehod iz vrtca v šolo in delo v prvem 
razredu osnovne šole 

12. - 13. 1. 2023 da ne ne (preko spleta) 

Konferenca RP še ni znan ne ne ni zn 

SABATI Simona 

XIII. mednarodna konferenca Rakičan - 
Prehrana, gibanje in zdravje 

21. - 25. 11. 2022 ne da 
predvideno preko spleta, 
drugače prevoz Slivnica - 

Rakičan - Slivnica 

Študijska skupina avgust 2022 da ne / 

SEL Simona 

Kako pomagati otroku s selektivnim 
mutizmom 

13. 10. 2022 ne ne / 

Otrok in mladostnik z avtističnimi 
motnjami 

25. - 27. 10. 2022 da ne / 

SOBAN Karmen /     



SORKO Anja /     

STOJAKOVIĆ 
KVAS Nina 

Kako pomagati otroku s selektivnim 
mutizmom 

13. 10. 2022 ne ne / 

Otrok in mladostnik z avtističnimi 
motnjami 

25. - 27. 10. 2022 da ne / 

STRELEC Barbara 
Slovenski ljudski plesi, igre in ljudske 

pesmi za predšolske otroke in 
osnovnošolce 

9. 12. 2022 da ne / 

ŠTRAUB Maja 
Kako pomagati otroku s selektivnim 

mutizmom 
13. 10. 2022 ne ne / 

TRSTENJAK Petra 

Zaključni seminar projekta Stop nasilju 
(Društvo za boljši svet) 

konec junija / 
začetek julija 

2023 
ne ne morebitni potni stroški 

Kulturni bazar v regiji še ni objavljen ne ne potni stroški 

EDUvision 24. - 26. 11. 2022 ne da ne (Zoom); M hotel Ljubljana 

VARGAZON Maja 
Slovenski ljudski plesi, igre in ljudske 

pesmi za predšolske otroke in 
osnovnošolce 

9. 12. 2022 da ne / 

VUJINIĆ Vesna /     

ZUPANC Sarita 

Študijska skupina avgust 2022 da / potni stroški MB - Ptuj - MB 

Sodobne prakse likovnih praks sept-mar da / / 



ŽEBAVEC 
Katarina 

XIII. mednarodna konferenca Rakičan - 
Prehrana, gibanje in zdravje 

21. - 25. 11. 2022 ne da 
predvideno preko spleta, 
drugače prevoz Slivnica - 

Rakičan - Slivnica 

ŽIVEC Maja 

Najnovejši pristopi k poučevanju 
alpskega smučanja in modul za 

pridobitev strokovnega naziva Strokovni 
delavec 1 - alpsko smučanje 1. del 

7. - 9. 12. 2022 da ne prevoz MB - Rogla - MB 

ŽIVEC Matevž 

Najnovejši pristopi k poučevanju 
alpskega smučanja in modul za 

pridobitev strokovnega naziva Strokovni 
delavec 1 - alpsko smučanje 1. del 

7. - 9. 12. 2022 da ne prevoz MB - Rogla - MB 

ŽUPEVC Edita /     



 

 

POSVETI, SREČANJA, IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNA 
SPOPOLNJEVANJA RAVNATELJA IN POMOČNIC RAVNATELJA  
 
Udeležba na priporočenih oz. obveznih strokovnih srečanjih, ki jih organizira ZRSŠ (Srečanje 

ravnateljic in ravnateljev vrtcev in osnovnih šol ter ostali sklici in srečanja ZRSŠ in Poslovne 

skupnosti osnovnih šol Maribor), MIZŠ, ŠR, Združenje ravnateljev (strokovno srečanje – marec), 

Sindikat SINDIR (strokovno srečanje – april), PEI (konferenca o raziskovanju v izobraževanju) in 

na drugih strokovnih dogodkih. 

Pomočnici ravnatelja se bosta udeležili obed srečanj pomočnikov v organizaciji ZŠ ter srečanj v 

organizaciji ZR. 

 

 

VRTEC: 

 

Vsi delavci vrtca se bodo udeležili izobraževanja: Ukrepanje v nujnih zdravstvenih stanjih. 

Vse strokovne delavke vrtca, se bodo udeležile izobraževanja na nivoju zavoda, ki ga bo izvedlo 

Društvo za boljši svet in Family Lab. 

Vsi delavci vrtca se bodo udeležili izobraževanja: Dihalnica, dr. Milan Hosta 

Izobraževanje za delo s težavnimi otroki. 

Izobraževanje na temo učenja intervizije, dajanje refleksij, izvajanje samorefleksije. 

Vse strokovne delavke, se bodo udeležile študijske skupine na daljavo in 4 ure v živo  ZRSŠ 

Zborovska šola za vrtce, 14.10. – 15.10.2022; Maja Zakelšek Skuhala, Simona Strnad 

Aktivno bomo sodelovali na aktivih in pedagoških konferencah. 

Spremljali bomo strokovno literaturo. 

 

 

Franc Gosak, ravnatelj 


