Priznanja Zavoda RS za šolstvo za leto 2013 prejmejo:

Frančiška Beguš,
poslovna sekretarka

Pavla Karba,
magistrica znanosti s področja zgodovine

Nadja Malovrh,
specialistka managementa

Mariella Radojković,
ekonomska tehnica

Mojca Suban,
magistrica znanosti s področja matematike – področje
izobraževanja

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Frančiški BEGUŠ,
poslovni sekretarki,
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke,
ki so prispevali k njegovemu razvoju.
Fani Beguš je samostojna, samoiniciativna in učinkovita strokovna sodelavka
Območne enote Ljubljana. Pri svojem delu je zelo odgovorna, natančna in skrbna.
Od leta 2001, odkar je zaposlena na Zavodu, je delala v različnih oddelkih in na
različnih lokacijah. Začela je kot tajnica v OE Ljubljana, potem je opravljala tajniška
dela pri direktorju Zavoda ter na oddelkih za osnovno šolo in za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami. V času, ko je bila strokovna tajnica v programu za Načrtovanje
in razvoj, ki ga je vodila Anka Zupan, je samostojno organizirala dva simpozija Modeli
učenja in poučevanja. Oba simpozija sta bila izjemno dobro obiskana in ocenjena,
vsebinski poudarek je bil na usposabljanju učiteljev za uporabo novih didaktičnih
metod in strategij pri pouku, ki jih je Zavod takrat začel intenzivno izvajati. Fani je
sodelovala tudi pri izdaji didaktičnih priročnikov za učitelje.
Od leta 2004 Fani Beguš dela na Območni enoti Ljubljana kot tajnica predstojnice.
Poleg tega skrbi še za 14 drugih sodelavcev enote. Enota Ljubljana je teritorialno
največja enota Zavoda, saj sega od Komende na severu, do Kočevja in Fare na jugu
ter Cerknega na zahodu in Tuhinjske doline na vzhodu. Enota Ljubljana pokriva 60
samostojnih vrtcev, 120 rednih osnovnih šol, 10 zavodov za otroke s posebnimi
potrebami in 35 srednjih šol. Fani skrbno spremlja in sproti posodablja baze
elektronskih naslovov ravnateljev, preko katerih poteka glavna komunikacija Zavoda
za šolstvo z vrtci in šolami. Njena glavna naloga vse do letos pa je bila organizacijska
in logistična priprava vrednotenja nacionalnih preizkusov znanja za ljubljansko regijo,
kjer se je še posebno izkazala. To je bila zahtevna in obsežna naloga, saj je v njej
sodelovalo preko 1000 učiteljev na petih lokacijah v regiji. Njena naloga je bila, da
zbere prijave vseh učiteljev, jih razporedi na centre za vrednotenje, razporedi
svetovalce in pripravi vse potrebne pripomočke za delo na centrih. Pri tem je bila v
nenehnem stiku s šolami, ravnatelji in zunanjimi sodelavci zavoda. Fani je
predstavljala ključno osebo za izvedbo te naloge.
Fani Beguš je po svoji naravi odprta za nove izzive, svet opazuje z radovednostjo in
je nenehno pripravljena na pridobivanje novih znanj. Prav zato se je odločila, da pred
koncem svoje poklicne kariere pridobi višjo izobrazbo. Lani je diplomirala na Višji
strokovni šoli za poslovne sekretarke in znanje, ki ga je tam pridobila, s pridom
izkorišča pri vsakdanjem delu. Fani Beguš je dragocena in zanesljiva pomočnica, na
katero sodelavci in predstojnica vedno lahko računajo. S svojim delom pomembno
prispeva k bolj učinkovitemu delu enote in svetovalcev in si zato zasluži priznanje
Zavoda za šolstvo za leto 2013.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Pavli KARBA,
magistrici znanosti s področja zgodovine,
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter razvoju Zavoda.
Mag. Pavla Karba je od 1. 9. 2006 zaposlena na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo na
Območni enoti Maribor. Skrbi za razvoj področja domovinske in državljanske kulture in etike.
Pripravlja gradiva, mnenja, poročila in analize. S svojim inovativnim in strokovnim razvijanjem
predmeta uspešno navdušuje in spodbuja učitelje predmeta. Ves čas samostojno in uspešno
vodi študijsko skupino za predmet na območju cele Slovenije. S svojo širino, razgledanostjo in
odprtostjo uspešno navezuje stike z različnimi institucijami na državnem in mednarodnem nivoju.
Od leta 2006 do 2008 je uspešno predsedovala komisiji za posodabljanje učnega načrta
predmeta, od leta 2009 do 2013 pa nadaljuje kot predsednica Predmetno razvojne skupine za
domovinsko in državljansko kulturo in etiko. Ves čas je vodja predmetne skupine.
Sodeluje v različnih projektih Zavoda RS za šolstvo: Fleksibilni predmetnik, Bralna pismenost,
Posodabljanje kurikula za osnovne šole. V okviru projektov je uspešna konzulentka učiteljem in
šolam. Njen poudarek je na ozaveščanju vsebin in strategij predmeta po celotni vertikali, na
medpredmetnem povezovanju, na holističnem pristopu k vsebinam in strategijam poučevanja
domovinske in državljanske kulture in etike od vrtca do zaključka osnovne šole. Sodelovala je pri
izvedbi strokovnih izobraževanj (kompleksna predstavitev regije) za učitelje geografije, zgodovine
in domovinske in državljanske kulture in etike v organizaciji Zavoda RS za šolstvo.
Na nacionalnem nivoju se izkazuje kot uspešna koordinatorica in spoštovana strokovnjakinja, in
sicer: leta 2009 je bila koordinatorica strokovnega srečanja o demokraciji in državljanstvu, ki je
potekalo na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede, v letu 2011/2012 je bila
koordinatorica nacionalnega projekta za osnovne šole E-USTAVA, je članica komisije za pripravo
nacionalnega preizkusa znanja iz predmeta, uspešno sodeluje z Republiškim izpitnim centrom, je
članica programskega odbora za pripravo nacionalne konference SIDRO (Socialna in
državljanska odgovornost) 2013.
S strokovnimi prispevki redno sodeluje na mednarodnih konferencah Sveta Evrope o
demokratičnem državljanstvu in človekovih pravicah za JV Evropo. Aktivno je sodelovala v
mednarodnem projektu Politics ( Collaborative Online Learning), julija 2013 aktivno sodeluje na
Pestalozzi delavnici, ki jo organizira ZRSŠ v sodelovanju s Svetom Evrope.
Z izobraževanjem v programu Pestalozzi je pridobila certifikat Sveta Evrope o usposobljenosti za
izobraževanje učiteljev s tega področja - razvoj demokratičnega državljanstva in človekovih
pravic.
Je avtorica številnih člankov s predmetnega področja. Je urednica priročnika za učitelje
Domovinska in državljanska kultura in etika (2013) ter soavtorica učbenikov za domovinsko in
državljansko kulturo in etiko.
Mag. Pavlo Karba poznamo tudi kot tiho in mirno sodelavko, ki s svojim vztrajnim delom na
nevsiljiv način izkazuje svoja (spo)znanja in holistični pogled na družbo današnjega časa. Njeno
delo izredno cenimo, saj se dotika najobčutljivejših vprašanj sodobnega časa. Njena prisotnost
prispeva h konstruktivnemu in ustvarjalnemu vzdušju.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Nadji MALOVRH,
specialistki managementa,
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter razvoju Zavoda.
Nadja Malovrh se je na Zavodu RS za šolstvu zaposlila leta 1980. Nekaj prvih let je
opravljala delo administrativne sodelavke. Uživala je sloves pridne, zavzete in
iniciativne delavke. Naloge tajnice direktorja je opravljala vse od leta 1987 do leta
2002.
Od leta 2002 je odgovorna oseba za odnose z javnostjo. Med tem časom se je
vpisala na Višjo upravno šolo v Ljubljani in jo leta 1994 uspešno zaključila. Šolanje je
nadaljevala na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani in leta 1997 diplomirala ter si
pridobila naziv diplomirana upravna organizatorka. Leta 2004 je nadaljevala
podiplomski študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in si leta
2006 pridobila naziv specialistka managementa. Leta 2008 je postala vodja službe za
odnose z javnostmi in promocijo.
Kot vodja službe za odnose z javnostmi in promocijo Zavoda RS za šolstvo
odgovorno in zavzeto opravlja številne naloge: obveščanje javnosti in medijev o delu
Zavoda, priprava in vodenje novinarskih konferenc, koordinacija stikov z zunanjimi
institucijami, sodelovanje v protokolarnih aktivnostih Zavoda (npr. pri organizaciji in
izpeljavi slovesnosti pri podelitvi nagrad Blaža Kumerdeja; pri organizaciji obiskov
domačih in tujih strokovnjakov), sodelovanje v uredniškem odboru za pripravo in
izvedbo spletnih strani (objava gradiv v javnih mapah in na spletni strani Zavoda),
podpora pri delovanju Sveta Zavoda, Strokovnega sveta Zavoda, Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje, kolegija vodstva Zavoda in razširjenega kolegija
Zavoda.
Pri izvajanju nalog in zadolžitev jo vodi občutek za timsko delo in sposobnost
vživljanja v sočloveka. Njena profesionalnost in empatija do ljudi ji omogočata, da je
uspešna na številnih področjih, tako pri delu s sodelavci na Zavodu kot tudi pri
sodelovanju z zunanjimi institucijami.
Zaveda se, da je potrebno nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja.
Dolgoletne izkušnje ji dajejo sposobnost navezovanja stikov z ljudmi. Pri delu je
vztrajna, motivirana, ambiciozna oseba, odprta za nove ideje, željna novih izkušenj in
znanj. Naloge opravlja zanesljivo, predano in s polno odgovornostjo.
Za delo Nadje Malovrh sta značilni sposobnost povezovanja ter človeška občutljivost.
S svojim strokovnim delovanjem in zavzemanjem za dobre medosebne odnose
prispeva k rasti in ugledu Zavoda RS za šolstvo.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Podeljuje
Marielli RADOJKOVIĆ,
ekonomski tehtnici,
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke,
ki so prispevali k njegovemu razvoju.
Mariella Radojković je začela svojo strokovno pot na Zavodu RS za šolstvo leta 1989
kot strokovna sodelavka za šolstvo z italijanskim učnim jezikom na Območni enoti
Zavoda RS za šolstvo Koper in prav podpora nalogam na področju šolstva
narodnosti je bila in je njena delovna prioriteta. Pomembna je njena strokovna
podpora specifičnim in kompleksnim nalogam enote v Kopru, ki jih je potrebno
vsakodnevno reševati v medkulturnem dialogu z vsemi sodelavci in udeleženci
šolskega prostora.
Njeno delovno mesto zahteva veliko mero prilagodljivosti različnim sodelavcem in
tudi pogojem dela, hitrih reakcij, zanesljivosti in odgovornega ravnanja, potrpežljivosti
in organizacijskih sposobnosti. Z ustreznimi komunikacijskimi spretnostmi v obeh
jezikih in z razumevanjem večkulturnega okolja Mariella Radojković prispeva tudi k
ugledu inštitucije v ožji in širši javnosti.
V dolgem obdobju njenega delovanja na zavodovi enoti Koper se je Mariella
Radojković dokazala, da je samostojna, samoiniciativna in učinkovita strokovna
sodelavka. Pri svojem delu je odgovorna, natančna in skrbna. Zato ni presenetljivo,
da je dolga leta vodila zunanje preverjanje znanja, bila vsa leta nepogrešljiva tudi pri
pisanju in urejanju prevedenih preizkusov znanja v italijanski jezik, pripravljala je
sezname prošenj za štipendije, ki jih je Republika Italija razpisovala za vzgojitelje,
učitelje, profesorje in študente ter sodelovala s pedagoškim svetovalcem Republike
Italije pri sestavi poročila o analizi stanja šol z italijanskim učnim jezikom, prepisovala
in prevajala razna gradiva za šole in tudi urejala nekatere statistične podatke šol z
italijanskim učnim jezikom. Njena aktivna vloga je še vedno zelo pomembna pri
izvedbi vsakoletnega poletnega in jesenskega seminarja italijanskega jezika in
kulture za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol z italijanskim učnim jezikom, obenem
pa nudi podporo tudi pri pripravah drugih seminarjev, posvetov in srečanj.
Pomembna je njena podpora svetovalcema za šolstvo narodnosti in svetovalki
Republike Italije, nepogrešljiva je tudi za vse ostale sodelavce na območni enoti in pri
administrativni podpori v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.
Zavodovemu delu dajejo ton njeni stiki z lokalno skupnostjo, pri vsem pa prihajajo do
izraza njene strokovne in osebnostne značilnosti. Je dragocena in zanesljiva
sodelavka, kar vsi, ki smo deležni njene pomoči in podpore, čutimo in cenimo.
Zaradi vseh njenih odličnosti prejme Mariella Radojković priznanje Zavoda RS za
šolstvo v letu 2013.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Mojci SUBAN,
magistrici znanosti
s področja matematike – področje izobraževanja,
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter razvoju Zavoda.
Mag. Mojca Suban je zaposlena na Zavodu RS za šolstvo na Območni enoti Novo
mesto od 1. 9. 2005 kot predmetna svetovalka za matematiko. Je vodja predmetne
skupine za matematiko, v okviru katere pripravlja gradiva za strokovna srečanja
učiteljev, ureja in moderira spletne učilnice za osnovno šolo, pripravlja ocene
učbenikov, strokovna mnenja in drugo. Sodeluje tudi v predmetno-razvojni skupini za
gimnazijo in osnovno šolo, katero tudi vodi.
Od maja 2011 je članica delovne skupine za razvijanje matematike v poklicnih in
strokovnih šolah in sodeluje v projektu Modeli povezovanja splošnega in strokovnega
znanja v srednjem poklicnem in strokovnem šolstvu. Prav tako je članica Državne
predmetne komisije za poklicno maturo za matematiko in pomočnica glavnega
ocenjevalca za matematiko na nacionalnih preizkusih znanja.
Deluje tudi v različnih komisijah, razvojnih skupinah, je članica mnogih projektov, vodi
različne strokovne delovne skupine, pripravlja in izvaja seminarje, objavlja v
strokovnih revijah, se udeležuje mednarodnih konferenc, katere tudi organizira. Sledi
novostim in jih razširja v prakso kot koordinatorica in izvajalka na različnih strokovnih
seminarjih: Uporabe grafičnih računal pri matematiki, Nov koncept pouka pri
matematiki v poklicnih in strokovnih šolah, Povezovanje matematičnih in drugih znanj
v poklicnem in strokovnem šolstvu, Uspešen pri matematiki v šoli in na maturi tudi z
uporabo žepnih računal. Sodeluje na posvetih o uporabi IKT pri pouku matematike
celotne vertikale in je tudi članica e-področne skupine za matematiko v okviru
projekta e-šolstvo. Z aktivno udeležbo na strokovnih izobraževanjih v okviru ZRSŠ
prispeva k osvetlitvi dilem o ocenjevanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter
razumevanju poučevanja in učenja matematičnih vsebin.
Mojca Suban je članica uredniškega odbora revije Matematika v šoli, avtorica mnogih
člankov, soavtorica katalogov znanja za matematiko v srednjem strokovnem
izobraževanju in v nižjem poklicnem izobraževanju in soavtorica kataloga za poklicno
maturo. V šolski praksi je prepoznavna kot svetovalka s področja matematike,
konzulentka za inovacijske projekte in skrbnica šol v različnih projektih.
Njen pomemben strokovni potencial so opazili tudi v Društvu matematikov, fizikov in
astronomov Slovenije (DMFA), kjer se udeležuje strokovnih srečanj ter sodeluje pri
pripravi in izvedbi tekmovanj.
Poleg strokovnosti Mojco Suban označujejo visoke etične vrednote, je dobra
sodelavka, pripravljena za timsko delo in nove izzive. S svojim delovanjem prispeva k
ugledu Zavoda kot celote.
Zaradi vseh njenih odličnosti Mojca Suban prejme priznanje Zavoda RS za šolstvo v
letu 2013.

