
      
 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 

podeljuje 
 

MOJCI DOLINAR, 
višji svetovalki področja I, 

 
 

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

Mojca Dolinar je na Zavodu za šolstvo zaposlena od januarja 2009 kot pedagoška svetovalka 
za področje razrednega pouka, a z mnogimi projekti in nalogami  močno sooblikuje strokovne 
rešitve tudi na številnih drugih strokovnih področjih. V pahljačo njenega dela se je ujelo izjemno 
število nalog in opravljenega dela tako ob sodelovanju v projektih ali njihovemu vodenju, 
članstvu ali vodenju strokovnih skupin, razvojnih nalog ali posvetov in konferenc, izjemen pa 
je tudi nabor njenih strokovnih prispevkov in člankov, objavljenih v revijah, knjigah, priročnikih, 
zbornikih in monografijah.  
 
Mojčino delo je posebej prepoznavno na področju e-izobraževanja. Bila je vodja e-razvojne 
skupine za razredni pouk, kjer se je ukvarjala  z novimi pristopi pri uporabi e-gradiv. Aktivno je 
sodelovala v projektih E-učbeniki in E-šolska torba. Vrsto let je bila članica uredniškega odbora 
portala sio.si ter glavna in področna urednica uredniškega odbora spletnih strani Zavoda. Kot 
vodja skupine je koordinirala in pripravljala smernice za uporabo IKT in digitalne tehnologije 
na razredni stopnji. Odmevno je bilo njeno sodelovanje v kar devetih zaporednih letih na 
Mednarodni konferenci SirIKT. S svojim strokovnim in človeško razumevajočim pogledom je z 
aktivnimi prispevki sodelovala na konferencah KUPM in NAMA. 
 
Pomemben strokovni prispevek Mojce Dolinar beležimo v projektu Dijaki dijakom za varno 
mobilnost, kjer je v štiriletnem obdobju kot članica projektnega tima tudi podpirala v projekt 
vključene šole. Svojo naklonjenost in eksaktno razumevanje ključne kompetence podjetnosti 
zadnja štiri leta kaže kot izvajalka usposabljanj, skrbnica šol in članica razvojnega tima v 
projektu Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v OŠ. Leta 2019 je kot nacionalna koordinatorica prevzela vodenje 
projekta Izobraževanje za digitalno državljanstvo, mednarodni projekt Sveta Evrope. Projekt 
je bil v dveh turbulentnih letih tudi zelo uspešno zaključen. 
 
Mojca Dolinar je izkušena pedagoška svetovalka, ki vedno prisluhne sodelavcem in praktikom 
in je pripravljena vložiti veliko truda, da so naloge kakovostno in pravočasno opravljene. Njene 
odločitve so strokovne in pospremljene s pravo mero kritičnosti. Z vsemi njenimi veščinami, s 
strokovnim znanjem, pozitivno naravnanostjo in korektnim odnosom do sodelavcev jo lahko 
postavimo za zgled pedagoške svetovalke 21. stoletja. 
 
Za odlično in v javnosti priznano strokovno delo Mojca DOLINAR prejme priznanje Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo za leto 2021.  
 
 
  



Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
 

podeljuje 
 

INGE BREZNIK, 
 višji svetovalki področja I, 

 
 

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

 
Dr. Inge Breznik je zaposlena na Zavodu RS za šolstvo od leta 2008 kot pedagoška svetovalka 
za glasbo. Na tem delovnem mestu je združila svoje dotedanje praktične izkušnje učiteljevanja 
na dveh osnovnih šolah, asistenture na Pedagoški fakulteti Maribor in teoretična znanja s  
podiplomskega študija. Kot pedagoška svetovalka je učiteljem vedno na razpolago prek 
neposrednega svetovanja na terenu ali na daljavo, s svojim predanim strokovnim delom jim 
vedno priskoči na pomoč, skupaj z njimi išče rešitve ter deluje povezovalno. 
 
Inge izvaja izobraževanja v različnih oblikah za področje glasbe in zborov v vrtcih, OŠ, v 
programih NIS v OŠPP, v gimnazijah, srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter glasbenih šolah. 
Z veliko zavzetostjo in dobro energijo izvaja svetovalne storitve, tematske konference in 
seminarje za področje glasbe v vrtcih in OŠ, med drugim  vsakoletne 16-urne seminarje 
Zborovska šola za vrtce, Mala zborovska šola in Zborovska šola. Poleg področja glasbe je na 
Zavodu vsa leta vpeta v naloge, povezane z digitalno tehnologijo: od e-Šolstva, e-Šolske torbe 
E-kompetentnega učitelja do Inovativne pedagogike 1:1, kjer je v zadnji perspektivi prevzela 
koordinatorstvo projekta.  
 
Sodelovala je tudi pri pripravi Zakona o učiteljih in pri nalogi Razvijanje in preizkušanje 
sodobnih organizacijskih in didaktičnih pristopov za delo z nadarjenimi v OŠ in SŠ.  
 
Čas covid-19 je preusmeril njeno delovanje na terenu na delo na daljavo. Obudila je odprto 
spletno učilnico Sodelov@lnica glasba, izvedla številne webinarje za učitelje, izdala in 
razprodala notno didaktično gradivo Klavirske kratkice in kot urednica preuredila ter znatno 
povečala številko naročnikov revije Glasba v šoli in vrtcu.  
 
Med njene uspešno izvedene naloge sodi tudi idejna zasnova, načrtovanje in bienalna izvedba 
največjega pevskega dogodka mladih v Sloveniji Zborovski BUM, za katerega je v letu 2017 
od Predsednika Republike Slovenije prejela državno priznanje Jabolko navdiha. V zadnjih 
dveh letih pa organizira dogodek UkuleLent, s katerim spodbuja petje ljudskih pesmi ob 
spremljavi na ukulele. 
 
Skrb za rast, razvoj in promocijo stroke je njena prioriteta, zato sodeluje s skladatelji pri 
nastajanju novih del za šolske zbore, z Javnim skladom za kulturne dejavnosti  pri izvedbah 
zborovskih tekmovanj in natečaju Kulturna šola ter vsakoletno predlaga kandidate za nagrado 
Republike Slovenije na področju šolstva za področje glasbe. 
 
Kolegica dr. Inge Breznik je tudi sodelavka, ki s svojo glasbo in ustvarjalnostjo skrbi za dobro 
in prijetno vzdušje na enoti.  
 
Za odlično in v javnosti priznano strokovno delo dr. Inge Breznik prejme priznanje Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo za leto 2021.  


