
 

 

 

 

 
Priznanja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za strokovne dosežke, ki so prispevali k 
uresničevanju nalog in ciljev zavoda ter k njegovemu razvoju za leto 2017 so prejeli: 
 

• Nina Ostan, višja svetovalka za umetnostno zgodovino 
• dr. Jana Grah, doktorica znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike 
• dr. Leonida Novak, doktorica znanosti za področje razredni pouk 
• Biserka Lep, višja svetovalka za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami 
• ter Mihelca Mihevc, strokovna sodelavka 
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 
podeljuje 
 

Nini OSTAN, 
 

višji svetovalki za umetnostno zgodovino, 
 

priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so 
prispevali k njegovemu razvoju. 

Nina Ostan je ena najbolj kreativnih in ustvarjalnih sodelavk Zavoda RS za šolstvo. Na 
Zavodu se je zaposlila leta 2005 kot višja svetovalka za umetnostno zgodovino s 
polovičnim delovnim časom. Svoje delo pedagoške svetovalke plemeniti ter inovativno 
prepleta z delom z dijaki na Gimnaziji Poljane. 
Nina Ostan je v teh dvanajstih letih sodelovala v vseh najpomembnejših temeljnih nalogah 
in razvojnih projektih Zavoda. Je soavtorica katalogov znanj in učnih načrtov  za 
umetnostno zgodovino in likovno umetnost v gimnazijah in srednjem strokovnem 
izobraževanju. S svojim poglobljenim strokovnim znanjem je pripomogla k uveljavljanju do 
tedaj v umetnostnih kurikulih zapostavljenega področja,  moderne in sodobne umetnosti. 
Dobro prakso slovenskih šol na področju moderne umetnosti je promovirala na 
Mednarodnem trienalu sodobne umetnosti mladih v letih 2011 in 2014, kjer so njeni dijaki 
dobili nagrado za odličnost in inovativnost. Leta 2011 so bili s strani strokovne komisije 
izbrani kot najboljša nacionalna postavitev, dobili so 1. nagrado in velik medijski odziv.  
Nina je že vrsto let članica Razširjene medpredmetne skupine za kulturno vzgojo, v okviru 
katere vsako leto sodeluje na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu s predavanji, 
predstavitvami ter z razgovori na okroglih mizah. Leta 2015 je bila imenovana v Strokovno 
skupino za pripravo predlogov učnih načrtov filmske vzgoje, leta 2016 pa kot koordinatorica 
za pripravo učnih načrtov strokovnih predmetov v umetniški gimnaziji, smer gledališče in 
film. Skupina je pod njenim vodstvom v kratkem času pripravila štiri nove učne načrte, ki 
so bili februarja letos potrjeni na Strokovnem svetu v okviru novega programa umetniške 
gimnazije. Aprila letos jo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport imenovalo v 
posvetovalno skupino za pripravo predloga posodobitve umetniške gimnazije za program 
likovna umetnost.  
Nina Ostan se redno izobražuje in usposablja na širokem polju kulturno umetnostne vzgoje, 
IKT tehnologije in splošne ter specialne didaktike. V zadnjih letih sodeluje na mednarodnih 
posvetih z odmevnimi  predstavitvami slovenske šolske likovne prakse pri poučevanju 
sodobne umetnosti. Je avtorica številnih člankov, didaktičnih in strokovnih gradiv za 
učitelje.  
Nina Ostan za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda RS 
za šolstvo za leto 2017. 
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 
podeljuje 
 

Jani GRAH, 
 

 
doktorici znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, 

 

priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so 
prispevali k njegovemu razvoju. 

Dr. Jana Grah je zaposlena na Zavodu za šolstvo od leta 2007 kot višja svetovalka za 
vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na območni enoti v Murski 
Soboti.  
Zaradi svoje izkustvene povezanosti s prakso in temeljitega poznavanja problematike 
vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje z različnih zornih kotov 
se že od začetka v procesu usmerjanja poglablja v vsak primer posebej ter si prizadeva 
poiskati za otroka oz. mladostnika in njegovo družino najustreznejše rešitve. Svojega dela 
ne omejuje le na pisarniško, ampak se aktivno vključuje v reševanje problemov in 
odstranjevanje morebitnih ovir, ko je to potrebno v korist otroka.  
Zlasti pomembno pa je njeno dejavno sodelovanje z vrtci in šolami, saj prav z nenehnim 
svetovanjem in izobraževanjem strokovnih delavcev o potrebah drugačnih otrok ustvarja 
pogoje za inkluzivno učenje. V okviru območne enote vsa leta pripravlja kontinuirana 
strokovna srečanja za koordinatorje dela z otroki s posebnimi potrebami, sooblikovala je 
tudi dan odprtih vrat o tej temi, namenjen staršem in strokovni javnosti.  
S svojim strokovnim znanjem in pripravljenostjo sprejemati nove izzive sodeluje v različnih 
projektih s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, s poudarkom na 
ustvarjanju spodbudnega učnega okolja in inkluziji. Med drugim je sodelovala pri 
oblikovanju strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti v šolah, ki izvajajo nižji 
izobrazbeni standard.  
V letošnjem letu je zlasti veliko napora in energije vložila v pripravo Zavodove publikacije 
o inkluziji z naslovom Vključujoča šola, namenjene vzgojiteljem in učiteljem ter drugim 
strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, ter o tej temi pripravila več izobraževanj. Sodelovala 
je tudi pri pripravi gradiv in izvedbi strokovnih srečanj za pedagoške svetovalce in pri 
pripravi gradiv za študijske skupine na temo inkluzije. 
Svoje znanje nenehno nadgrajuje in dopolnjuje tudi z udeležbo na domačih in mednarodnih 
posvetih in konferencah in na njih sodeluje s strokovnimi prispevki. 
Dr. Jana Grah za profesionalno in predano opravljeno delo in v strokovni javnosti priznane 
dosežke, ki so prispevali k razvoju Zavoda, prejme priznanje za leto 2017.  
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 
podeljuje 
 

Leonidi Novak, 
 

doktorici znanosti za področje razredni pouk,  
 

priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so 
prispevali k njegovemu razvoju. 

Dr. Leonida Novak je zaposlena na Zavodu RS za šolstvo od leta 2009 kot višja svetovalka 
za razredni pouk. Že kot učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu 
je iskala inovativne pristope k učenju in poučevanju in bila aktivno vključena v številne 
razvojno-aplikativne projekte. Na področju ljudskega plesa je sodelovala in še sodeluje na 
mednarodnih festivalih in seminarjih.  
Ves čas službovanja na Zavodu je Leonida ob svojem osnovnem delu aktivno vključena v 
razvojne naloge in projekte, ki potekajo na Zavodu na državni in mednarodni ravni.  
Od leta 2016 koordinira področno skupino za razredni pouk in je sokoordinatorica 
predmetno razvojne skupine za spoznavanje okolja in naravoslovje in tehniko ter družbo. 
Je članica Državne komisije za pripravo tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo 
priznanje in aktivna članica področnih skupin za jezike, naravoslovje in matematiko, kjer jo 
še posebej odlikuje njena odzivnost in premišljenost pri predlogih za strokovne odločitve.  
 

Njeno osrednje razvojno in svetovalno delo je usmerjeno v raziskovanje didaktike 
slovenščine – književnosti, spoznavanja okolja, razvijanje portfolia, individualizirano 
opismenjevanje in razvoj bralne pismenosti ter formativno spremljanje. V področni skupini 
za razredni pouk je vodila pripravo in objavo analize delovnih zvezkov za 3. in 5. razred 
OŠ in se intenzivno ukvarjala z opisnim ocenjevanjem ter s proučevanjem uresničevanja 
smernic za izvajanje pouka v devetletni OŠ. V okviru projekta Posodobitev pouka je bila 
soavtorica in urednica priročnika z naslovom Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi za 
spoznavanje okolja in naravoslovje in tehniko (ZRSŠ, 2013). Je soavtorica priročnika 
Formativno spremljanje v podporo učenju (ZRSŠ, 2016). Sodelovala je pri redakciji učnega 
načrta za spoznavanje okolja (2011) ter v projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem 
bralne pismenosti in dostopa do znanja ter v projektu E-šolstvo. Zelo bogato je tudi njeno 
sodelovanje v številnih mednarodnih projektih. 
Ves čas dela na Zavodu skrbi za svojo osebnostno in profesionalno rast. Je komunikativna, 
zanesljiva, vztrajna, kreativna in dobra sodelavka.  
Dr. Leonida Novak za svoje odlično opravljeno delo, s katerim veliko prispeva k ugledu 
Zavoda RS za šolstvo v strokovni javnosti, prejme priznanje za leto 2017.  
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 
podeljuje 
 

Biserki LEP, 
 

višji svetovalki za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, 
 

priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so 
prispevali k njegovemu razvoju. 

Biserka Lep je zaposlena na Zavodu od leta 2003 kot višja svetovalka za vodenje 
postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, od leta 2007 pa je tudi predsednica 
ene od komisij za usmerjanje. Ves čas je aktivno vključena v številne projekte, svetovalne 
storitve in razvojne naloge Zavoda, strokovno sodeluje na delovnih srečanjih z ravnatelji in 
na študijskih srečanjih strokovnih delavcev. 
S svojimi izkušnjami nenehno spodbuja razvoj informacijskega sistema za usmerjanje otrok 
s posebnimi potrebami in odgovorno opravlja naloge vodenja postopkov in naloge 
predsednice komisije. Ob svojem osnovnem delu se aktivno vključuje v razvojne naloge 
Zavoda, med katerimi je zlasti pomemben njen strokovni in znanstveni prispevek h 
kakovosti skrbi za dvojno izjemne učence. 
V okviru Ekspertne skupine za delo z nadarjenimi je vodila podskupino za pripravo 
posodobitev za proces odkrivanja nadarjenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in svojo 
nalogo izjemno uspešno opravila.  
Kot strokovnjakinja je sodelovala v projektni nalogi Pedagoško vodenje za dvig ravni znanja 
in delo z nadarjenimi ter v nalogi Razvijanje sodobnih oblik in metod dela z nadarjenimi. V 
okviru te naloge kot zunanji ekspert sodeluje v šolskih strokovnih komisijah za pripravo 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami ter v sodelovanju z učitelji, 
učenci in s starši intenzivno in uspešno prispeva k oblikovanju modela za načrtovanje in 
sprotno dopolnjevanje integriranih individualiziranih programov s poudarkom na razvijanju 
močnih področij učenca ter njegovih interesov in ciljev. 
Je članica Ekspertne skupine za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi in članica 
uredniškega odbora revije Šolska knjižnica. Sodeluje v skupini za pripravo kriterijev za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj za otroke s posebnimi potrebami 
in je koordinatorica skupine za pripravo kriterijev za otroke s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami.  
Biserka Lep za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda RS 
za šolstvo za leto 2017. 
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 
podeljuje 
 

Mihelci MIHEVC 
 

strokovni sodelavki,  
 

priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so 
prispevali k njegovemu razvoju. 

Mihelca Mihevc je strokovna sodelavka na OE Celje od leta 2008. Samostojno vodi, 
organizira in opravlja administrativno delo ter nudi podporo pri usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. Pri delu je samoiniciativna, preudarna, hitra in natančna. Išče in 
predlaga izboljšave, ki omogočajo racionalizacijo časa in sredstev. Njen pogled je usmerjen 
v prihodnost in iskanje pozitivnih rešitev. S svojim delom pomembno prispeva k bolj 
učinkovitemu delu na območni enoti. Kljub številnim nalogam, ki jih opravlja, je vedno 
pripravljena sprejeti še dodatno delo. Tako je v lanskem in letošnjem letu občasno 
nadomeščala poslovni sekretarki  v območnih enotah Maribor in Murska Sobota in opravila 
še nekatere druge naloge iz oddelka usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  
Mihelca Mihevc je v letih 2008, 2009 in 2010 aktivno sodelovala pri izvedbi mednarodnih 
strokovnih posvetov o ocenjevanju znanja, ki so potekali v Celju. Svoje znanje in 
pripravljenost za dodatne naloge je pokazala tudi pri organizaciji štirih posvetov Od črte do 
črke, ki so potekali od leta  2012 do 2016 v okviru območne enote Celje. Njene 
organizacijske sposobnosti in dobro obvladovanje sodobne tehnologije so zelo pripomogli 
k uspešni izvedbi konference ravnateljev vseh VIZ, ki je potekala lani na Brdu pri Kranju.  
Mihelca Mihevc se zaveda, da sodobni čas terja nenehno izpopolnjevanje znanja in veščin, 
zato se redno udeležuje izobraževanj v okviru Zavoda in tudi izven. Pridobljeno znanje 
uspešno vključuje v svoje vsakodnevno delo. Odlikuje se po kakovostno opravljenih 
nalogah in prijaznem odnosu do sodelavcev in strank. Pri sodelovanju s šolami in drugimi 
institucijami dosledno upošteva pravila poslovne komunikacije ter hitro in  učinkovito 
pomaga z informacijami in nasveti. 
Za odlično opravljeno delo, s katerim veliko prispeva k ugledu Zavoda v strokovni javnosti, 
prejme Mihelca Mihevc priznanje v letu 2017. 
 


