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Jubilejna X. izobraževalna konferenca, ki smo jo izvedli oktobra lani v Porto-
rožu je za nami, kar pa ne pomeni, da je že pozabljena. Zanimiv program z 
odličnimi predavatelji ter zvrhana mera slavnostnega pridiha bo za vedno 

ostala v naših srcih. Lepa hvala vsem, ki ste bili z nami in ste soustvarjali 10 
letna izobraževalna druženja!

A čas gre naprej in z njim novi izzivi, nove teme, novi problemi, novi pristopi, 
novi ljudje. V ta namen smo pripravili že XI. izvedbo največjega izobraževal-
nega stanovskega dogodka za poslovne sekretarke iz vzgoje in izobraževanja.

Tudi tokrat smo v tesnem sodelovanju z vami pripravili bogat in aktualen ter 
v vaši praksi uporaben program s kvalitetnimi in uglednimi predavatelji. Med 
nami bo prvič visoka predstavnica Državnega zbora Republike Slovenije v vlogi 

predsednice Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino mag. Mirjam 
Bon Klajnšček. Z nami bo sekretarka Pravne službe Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport Mija Požlep, pa Mirjana Novović, iz Ministrstva za notra-
nje zadeve - Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost. Med 
predavatelji bosta naš »stari znanec« in eden najbolj željenih predavateljev z 
vaše strani g.Martin Poček, pa Maja Dolinar Dubokovič in mnogi drugi,…

Ne nazadnje bo med nami prvič v vlogi koordinatorice tajnic in tajnikov VIZ 
Slovenije pri Zvezi klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije gospa Darja 
Vrečko. In kot »posladek« za konec našega dvo-dnevnega druženja oseba, ki 
ste jo v lanskoletnih anketah praktično vse udeleženke pozicionirale kot naj-
bolj željeno predavateljico tudi na letošnji konferenci – navdušujočo Savino 
Atai, ki je za vas prilagodila svojo svetovno vpetost med Indijo in Ameriko, med 
Grčijo in Slovenijo in nas razveselila s svojo ponovno prisotnostjo!

Skratka – lepo nam bo kot običajno ter prijetno in koristno – se vidimo!

OSREDNJI KONFEREN^NI SKLOPI
• Roki za prijavljanje, odjavljanje in spreminjanje prijav podatkov za obvezna 

zavarovanja v vzgoji in izobraževanju
• Obvezen prehod na elektronsko prijavljanje, odjavljanje in spreminjanje po-

datkov za obvezna zavarovanja
• Vročanje M obrazcev zaposlenim v vzgoji in izobraževanju
• usvojitev teoretičnih izhodišč za razumevanje rabe pravopisnih pravil pri 

pisanju zapisnikov v šolstvu oz. v predšolskih ustanovah
• analiza zapisnikov s poudarkom na rabi pravopisa v praksi,
• pregled izhodišč za sodobne oblikovne možnosti zapisa zapisnikov (primer-

java tradicionalnega besedila z e-besedilom) in na osnovi pregleda vredno-
titi ustreznost oblikovne izbire.

• na kaj moramo paziti pri izpolnitvi potnega naloga in obračuna potnih stro-
škov v vzgoji in izobraževanju

• višina povračil potnih stroškov po delovnopravni in davčni zakonodaji,
• vodenje evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj)v šolstvu
• javno naročanje v praksi vzgojno-izobraževalnih zavodov in vloga poslovne 

sekretarke pri tem
• Zahteve razpisne dokumentacije za javna naročila skozi prakso DKOM
• Preveritev ponudb pri javnem naročanju - dopolnitev in sprememba for-

malno nepopolne ponudbe
• E-vem portal, njegova uporabnosti v vzgoji in izobraževanju –še posebej pri 

zavarovanjih in vloga poslovne sekretarke pri tem
• Odkrivanje notranje moči poslovne sekretarke s pomočjo Savine Atai
• Kako polniti »ženske baterije«?

TERMIN IN TRAJANJE KONFERENCE
Konferenca se bo pričela v sredo 15.X.2014 ob 9.30 ter zaključila v četrtek 
16.X.2014 2013 ob 13.30 uri.

LOKACIJA KONFERENCE 
Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Grand Hotela Primus na Ptuju.

ORGANIZACIJA IN VODENJE KONFERENCE
Programski vodja konference bo Štefan Krapše, organizacijski vodja konfe-
rence bo Božidar Založnik, administrativni vodja konference bo Barbara Ko-
stadinovski, izobraževalni vodja bo Nadja Rijavec; vsi EDUCA Izobraževanje. 
Moderirala bo Vida Petrovčič, RTV Slovenija.

KOTIZACIJA IN PLA^ILO
Kotizacija znaša 210,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost oba dneva 
konference, strokovno gradivo, okrepčila med odmori ter svečano večerjo z 
družabnim in glasbenim programom. Za udeleženke, ki ste se konference ude-
ležile že lani, priznavamo 5% popusta. Enak popust odobravamo tudi vsaki 
naslednji udeleženki iz iste ustanove. Popusti se ne seštevajo.

V primeru, da se ne boste udeležili večerje znaša kotizacija 195,00 EUR + DDV.
V primeru, da se boste udeležili konference samo prvi dan znaša kotizacija 
140,00 EUR + DDV. V primeru, da se boste udeležili konference samo drugi 
dan znaša kotizacija 95,00 EUR + DDV.

Kotizacijo plačate pred konferenco šele na osnovi izstavljenega računa (po do-
govoru tudi na daljši rok).

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontak-
tnih naslovih:

EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, p.p. 181, 5000 Nova Gorica
Tel.08 2053 225, fax. 08 2053 226, E pošta: info@educaizobrazevanje.si

Spletna stran organizatorja: www.educaizobrazevanje.si; preko katere bo mo-
žna tudi on-line prijava!

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 5 dni pred pričetkom konference. 
Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 3 dni pred pričetkom konference, 
sicer zaračunamo administrativne stroške v višini 30% od kotizacije.

HOTELSKA NAMESTITEV IN REZERVACIJE
Ker bo konferenca potekala v konferenčnih prostorih Grand 
Hotela Primus na Ptuju smo se s hotelirji dogovorili za pose-
bej ugodne cene prenočevanj. Da bo postopek rezervacije 
prenočišč potekal kar se da hitro in enostavno, smo za vas 
pripravili poseben registracijski obrazec (v priponki), ki ga 
izpolnjenega pošljete po fax-u ali po pošti na naslov hotela.

Udeleženke sporočite, da gre za našo konferenco, predvsem za-
radi ugodnejše cene.

FAKULTATIVNI PROGRAM - OGLED VINSKE KLETI Z 
DEGUSTACIJO
Glede na dobre izkušnje izpred nekaj let iz Term Laško, bomo letos PONOVNO 
organizirali fakultativni izlet oz.ogled in sicer:

Vodeni ogled Ptujske vinske kleti in multivizije o tisočletjih vinarstva na 
Ptujskem ter pokušina 3 vzorcev vina, cena bo okvirno med 7,00 EUR in 
10,00 EUR na osebo – odvisno od števila prijavljenih (na programu koncem 
prvega konferenčnega dne – v sredo 15.IV. od 17.15 do 19.15); s pravoča-
sno vrnitvijo pred slavnostno večerjo

Prosimo, da v primeru interesa za navedeni ogled vaš interes ustrezno označi-
te na spodnji prijavnici. Plačilo udeležnine boste opravili v gotovini ob prijavi 
na hotelski recepciji.

PODROBNEJŠI PROGRAM KONFERENCE

SREDA, 15. oktober 2014
08.15 – 09.25 registracija udeleženk in kava dobrodošlice

09.30 – 09.45 otvoritev konference in pozdravni nagovori:
• Štefan Krapše, EDUCA Izobraževanja, konferenčni vodja
• Darja Vrečko, koordinatorica tajnic in tajnikov VIZ Sloveni-

je pri Zvezi klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije
• Mag. Mirjam Bon Klajnšček, predsednica Odbora Držav-

nega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

09.45 – 10.00 mag. Mirjam Bon Klajnšček, Državni zbor RS: 
KOMPETENCE IN NAČIN DELOVANJA ODBORA DZ ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, ŠPORT IN MLADINO NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

10.00 – 10.15 Darja Vrečko, OŠ Franceta Prešerna Maribor, koordinato-
rica poslovnih sekretark VIZ: POROČILO O AKTIVNOSTIH 
V LETU 2014

10.15 – 11.45 Martin Poček, Aktuar d.o.o.: PRIJAVLJANJE PODATKOV ZA 
OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA Z »M« OBRAZCI V 
LUČI NOVEGA ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI

11.45 – 12.15 odmor za napitke 

12.15 – 13.15 Polonca Čontala Piberl, prof., višješolska predavateljica 
za predmeta Poslovno sporazumevanje v slovenskem 
jeziku in Jezikovna kultura, Višja strokovna šola DOBA: 
OBLIKOVNE IN PRAVOPISNE MOŽNOSTI SODOBNEGA 
ZAPISNIKA V ŠOLSKI PRAKSI

13.15 – 15.00 Odmor za kosilo v lastni režiji

15.00 – 16.15 Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekon., davčna sve-
tovalka, MOVENS d.o.o.: AKTUALNO PRI POVRAČILIH 
POTNIH STROŠKOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU ZA 
POSLOVNE SEKRETARKE

16.15 – 17.00 Mirjana Novović, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, 
Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost: 
PRIJAVA V SOCIALNA ZAVAROVANJA PREKO PORTALA E 
VEM ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE OZ. ZA ZAVODE V 
VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (PRIHAJAJOČA ZAKONODAJA 
1. 1. 2016).

17.00 – 20.00 prosto za popoldansko »razvajanje«

17.15 – 19.30 fakultativno: Voden ogled najstarejše slovenske vinske 
kleti Ptuj

20.00 slavnostna večerja z večernim druženjem in s posebnim 
programom

ČETRTEK, 16. oktober 2014

08.45 – 10.00 Mija Požlep, sekretarka, Pravna služba, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport: AKTUALNO O DELOVNIH 
RAZMERJIH NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

10.00 – 10.15 odmor za napitke

10.15 – 11.30 Milena Basta Trtnik, Bonorum, pravno svetovanje d.o.o.: 
JAVNO NAROČANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (v 
praksi) ZA POSLOVNE SEKRETARKE

11.30 – 11.45 sadni odmor

11.45 - 13.15 Savina Atai, FaceForce d.o.o. POLNJENJE ŽENSKIH BATERIJ 

13.15 KONFERENČNI SKLEPI IN ZAKLJUČKI

Ustanova 

Naslov prijavitelja  Pošta 

e-pošta   Tel. Faks 

Matična št.                                                Davčna št.                   Davčni zavezanec        DA       NE   

Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Ime                                       Priimek  Ime                                       Priimek 

Zaposlen/a kot  Zaposlen/a kot 

Dovoljujemo, da prijavljene udeležence/ke vpišete v seznam prijavljenih   DA   NE     

Lanskoletna udeleženka:    DA     NE          Udeležil/a se bom večernega druženja z večerjo:    DA     NE

Udeležil/a se bom ogleda vinske kleti v sredo, 15. 10. od 17.30 do 19.30         DA   NE

Dovoljujemo, da nas obveščate po e-pošti    DA    NE             Podpis odg. osebe                Žig

Datum


