
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

podeljuje 

 

VOJKU KUNAVERJU, 
 višjemu svetovalcu področja I, 

 
 

priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki 

so prispevali k njegovemu razvoju. 

 

Vojko Kunaver je na Zavodu zaposlen od septembra 1996 kot svetovalec za zgodovino 
in vodja predmetne skupine za zgodovino. Temeljne usmeritve, ki si jih je kot 
svetovalec zastavil, so bile predvsem v smislu poglobljenega in konstruktivnega 
sodelovanja z učitelji ter krepitev mednarodnega sodelovanja zgodovinarjev Zavoda 
preko različnih institucij. 
Vsa leta aktivno sodeluje pri prenovi učnih načrtov in katalogov znanja za zgodovino 
in družboslovje. V soavtorstvu je uredil in izdal priročnik za zgodovino v 6. razredu OŠ. 
Že več kot 13 let je član predmetne komisije za zgodovino na RIC-u, kjer aktivno 
sodeluje pri pripravi in izvedbi ter vrednotenju nacionalnega preverjanja znanja iz 
zgodovine. Izjemno pomembno vlogo ima kot vodja v Področni skupini za družboslovje 
že vse od leta 2006. Skupaj s kolegi je leta 2018 organiziral prvo konferenco 
družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov na Brdu pri Kranju, z visoko 
udeležbo in veliko odmevnostjo v šolskem prostoru. 
 
Leta 2008 se je začel aktivno vključevati v poučevanje o holokavstu, postal je član 
stalne delegacije za preprečevanje zločinov proti človečnosti, ki deluje na Ministrstvu 
za zunanje zadeve Republike Slovenije. V okviru te naloge koordinira strokovna 
izobraževanja za slovenske učitelje v Izraelu. Tudi sam kot predavatelj pogosto 
sodeluje na srečanjih, konferencah in simpozijih na temo holokavsta. V letih 2011 in 
2012 je na pobudo organizacije OVSE za JV Evropo sodeloval pri pripravi novega 
kurikula za zgodovino v Bosni in Hercegovini.   
 
Vojko Kunaver je izkušen pedagoški svetovalec. Zna prisluhniti sodelavcem in 
praktikom in je vedno pripravljen vložiti veliko truda za to, da so naloge kakovostno in 
pravočasno opravljene. 
 
Svoje delo opravlja z visoko stopnjo strokovnosti, odgovornosti in prizadevnosti. S 
pristopom k delu in svojo nevsiljivo in tiho pozornostjo ter načinom odzivanja je 
zanesljiv in odličen sodelavec. S strokovnim delom, pozitivno naravnanostjo in 
korektnim odnosom do učiteljev in sodelavcev prispeva k ugledu celotnega zavoda. 
 
Vojko Kunaver za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za leto 2020.  
 
 

 



Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

podeljuje 

 

AMELI SAMBOLIĆ BEGANOVIĆ,  
višji svetovalki področja I, 

 
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki 

so prispevali k njegovemu razvoju. 

Amela Sambolić Beganović je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 2010. Najprej v 
Predmetni skupini za matematiko in nato kot članica Oddelka za srednje šole z nazivom višja 
strokovno-raziskovalna asistentka je uspešno nadaljevala in nadgradila svoje pedagoško delo, 
pri katerem se je ves čas posvečala ustvarjanju spodbudnega učnega okolja za dijake, ki 
pogosto doživljajo matematiko kot zelo zahteven predmet. Njeno strokovno sodelovanje z 
učitelji matematike v osnovnih in srednjih šolah obsega raznolike oblike, kot so študijske 
skupine, seminarji, usposabljanja, IKT-urice, strokovna srečanja, konference. 
Sodelovala je v različnih domačih in mednarodnih projektih, med njimi: Inovativna pedagogika 
1 : 1 v luči kompetenc 21. stoletja, Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev, Preizkušanje e-
vsebin in e-storitev, e-Šolska torba, EUfolio, ATS 2020 in MENTEP.  
Bila je članica različnih razvojnih in delovnih skupin: za matematiko za srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju, za matematiko v projektu e-šolstvo, za matematiko za osnovni šoli 
in gimnazijah, za razvoj naravoslovja in matematike – NAMA, delovne skupine za e-
kompetentni zavod, ob tem pa še vodja področne razvojne skupine za interaktivne table (i-
table) v projektu e-šolstvo.  
Svoje strokovno delo uspešno predstavlja na različnih domačih in tujih konferencah ter v 
strokovnih člankih v revijah in publikacijah Zavoda RS za šolstvo. 9 let je bila članica 
programskega, recenzijskega in organizacijskega odbora mednarodne konference SIRIKT in 
4 leta članica organizacijskega odbora KUPM. Prav tako je bila članica uredniškega odbora za 
spletne strani Zavoda www.zrss.si in uredniškega odbora spletne strani Slovenskega 
izobraževalnega omrežja www.sio.si. 
 
Rdeča nit Amelinega strokovnega dela je področje digitalnih tehnologij in njihove didaktične 
podpore učenju in poučevanju. Nenehno se uči, raziskuje in preizkuša nove rešitve, jih 
nesebično deli in z njimi navdušuje tako učitelje kot svoje sodelavce na ZRSŠ. Je avtorica ali 
soavtorica in izvajalka številnih programov za usposabljanje s področja digitalnih tehnologij.  
Pri svojem delu je ustvarjalna, povezovalna in prodorna, okoli sebe širi vzdušje pozitivne 
naravnanosti in konstruktivnega reševanja izzivov.  
Njena timska naravnanost se izkazuje v povezovanju vseh sodelujočih, kar se je še posebej 
izkazalo v obdobju dela od doma. S svojo vedoželjnostjo in pripravljenostjo deliti znanje je 
pomagala tako sodelavcem kot strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
V 10 letih dela na Zavodu Amelo poznamo kot sodelavko, ki delo, ki ji je zaupano, opravi 
strokovno in odgovorno, ter kot iskalko novih in učinkovitih rešitev.  
 
Amela Sambolić Beganović za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za leto 2020.  
 

 
 
 

 

 



Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

podeljuje 

 

ŠPELI BERGOČ,    
višji svetovalki področja I, 

 
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki 

so prispevali k njegovemu razvoju. 

 

Špela Bergoč je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 2011 kot višja svetovalka 
področja I za športno vzgojo. Uspešno in odgovorno vodi predmetno skupino za 
športno vzgojo in predmetno razvojno skupino. Njeno temeljno delo je usmerjeno v 
razvoj področja in podporo učiteljem športa in športne vzgoje v osnovnih in srednjih 
šolah na regijskem in državnem nivoju. Uspešno načrtuje in izvaja različne seminarje, 
svetovalne storitve in druga izobraževanja za učitelje in ravnatelje ter pripravlja 
izvedenska mnenja. 
 
S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami uspešno sodeluje v številnih projektih in 
razvojnih nalogah Zavoda RS za šolstvo, kot so: Formativno spremljanje, NA-MA 
POTI, POKIT, JAZON, NPZ. Še posebej veliko časa in znanja vlaga v zelo pomemben 
poskus v slovenskem šolskem prostoru – Razširjeni program osnovne šole. 
Sodelovala je pri pripravi kurikularnega dokumenta in njegovi implementaciji v prakso. 
S svojim navdušenjem za spremembe in s tem, kako argumentira nujne premike v 
razširjenem programu OŠ, navdušuje in spodbuja sodelujoče učitelje in ravnatelje za 
spreminjanje njihove prakse. Že vrsto let spremlja delo in spodbuja razvoj športnih 
oddelkov v slovenskem šolskem prostoru, bila je tudi vodja projekta Poskusno uvajanje 
športnega oddelka na strokovni gimnaziji. 
Špela Bergoč je urednica priročnika Posodobitev  pouka v osnovnošolski praksi in 
avtorica monografije Metodika poučevanja pri aerobiki. S svojimi strokovnimi prispevki 
kot avtorica ali soavtorica bogati konference in strokovna srečanja doma in v tujini.  
 
Poleg rednega dela na Zavodu aktivno sodeluje z Univerzo v Mariboru in Ljubljani, 
Zvezo prijateljev mladine Maribor in je članica Zveze društev športnih pedagogov 
Slovenije. Kot ljubiteljica zdravega načina življenja in gibanja je aktivna tudi na 
področju delovanja različnih športnih društev in klubov. 
Svoje delo opravlja s srcem, odgovorno in predano. Odlikuje se po inovativnosti in hitri 
odzivnosti pri reševanju dilem in odprtih vprašanj na strokovnem področju.  
 
Obenem je Špela Bergoč odlična sodelavka, ki ob vsem naštetem najde čas, da 
poskrbi za rekreacijo sodelavcev na enoti. Njena pristnost pa prispeva k prijetnemu, 
ustvarjalnemu in povezujočemu delovnemu vzdušju v organizacijski enoti Maribor in 
širše na Zavodu. 
 
Špela Bergoč za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo za leto 2020. 
 



Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

podeljuje 

 

MARIJI ŽVEGLIČ,  
doktorici znanosti, višji svetovalki področja I, 

 
 

priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki 

so prispevali k njegovemu razvoju. 

 

Marija Žveglič  se  je na Zavodu RS za šolstvo zaposlila leta 2001 kot svetovalka za 
slovenščino. V predmetni skupini za slovenščino sodeluje pri razvoju stroke in 
specialne didaktike in pri prenosu novosti v šolsko prakso. Je soavtorica učnih načrtov 
za pouk slovenščine v Republiki Sloveniji in v sistemu Evropske šole s sedežem v 
Bruslju. 
  
Marija Žveglič je v letih  2011 do 2017  opravljala naloge inšpektorice primarne stopnje 
v sistemu Evropske šole s sedežem v Bruslju, poleg tega pa v slovenskih skupnostih 
v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem delovala kot učiteljica slovenskega jezika tako 
za otroke kot tudi za odrasle. Pripravila oz. koordinirala je več odmevnih dogodkov in 
prireditev za promocijo slovenskega kulture v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. 
Krajše obdobje je delovala tudi kot lektorica za  poučevanje slovenskega jezika in 
književnosti na Svobodni univerzi v Bruslju. Je (so)avtorica številnih delovnih zvezkov 
in učbenikov ter prejemnica priznanj in nagrad.  
 
V razvojni nalogi Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme vodi tim 
razvojnih učiteljev slovenščine v osnovni in srednji šoli v OE Celje in z njimi razvija 
primere uspešne prakse. V specialnodidaktičnem razvojnem smislu se Marija Žveglič 
še naprej posveča predvsem rabi digitalnih tehnologij kot integralnemu delu pouka 
slovenščine tako na ravni priprave interaktivnih kurikularnih dokumentov kot tudi pri 
načrtovanja pouka. V času izobraževanja na daljavo je usmerjala in svetovala 
učiteljem v slovenskih šolah in učiteljem v Evropskih šolah. 
 
S profesionalnim pristopom in s predanostjo se Marija Žveglič dejavno vključuje v 
naloge na ravni območne enote Celje in širše. Odlikuje se po inovativnosti in 
ustvarjalnosti in pri reševanju novih izzivov in pri iskanju rešitev vedno v ospredje 
postavi stroko. S spoštljivim odnosom soustvarja spodbudno delovno vzdušje med 
sodelavci na območni enoti Celje. 
 
Predlagamo, da dr. Marija Žveglič prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo za odlično 
in v javnosti priznano strokovno delo za leto 2020. 
 
 

 
 


