Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanki (Jani) Svetec srebrno priznanje Občine
Kamnik za skrbno, odgovorno in povezovalno vodenje Podružnične šole Frana Albrehta v
Mekinjah ter za kreativno mentorstvo mladim na področju dramske umetnosti.
Jana Svetec, prijazna, srčna in karizmatična učiteljica je že 20 let vodja podružnične šole Frana
Albrehta v Mekinjah, ki skrbno, odgovorno ter povezovalno skrbi za svojo šolsko družinico. Z
dobro voljo in pozitivno energijo je pravi magnet za otroke. Ima pristen, pošten in enakovreden
odnos do vsakogar. Mala vaška šola pod njenim vodstvom redno sodeluje tudi s Krajevno
skupnostjo Mekinje in Športnim kulturnim društvom Mekinje.
Jana Svetec je zelo ustvarjalna tudi na področju umetnosti in kulture. Ta svoj talent z veseljem
prenaša na učence. Spodbuja jih k samozavesti in vrhunskim nastopom na javnih prireditvah
tako v Mekinjah, Kamniku kot tudi širom Slovenije. Je avtorica in režiserka osrednjih šolskih
prireditev Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Leta 2011 je šolo obiskal takratni predsednik
države dr. Danilo Türk, leta 2014 ob praznovanju 50-letnice šole pa se je slavja udeležil sedanji
predsednik naše domovine Borut Pahor. Velik poklon njenemu inovativnemu delu so bile
stoječe ovacije vseh navzočih za avtorsko besedilo in režijo dramsko-gibalne točke Vse se da
… ob zaključku 1. mednarodnega simpozija Izziv v šoli 2019 v Kamniku. Z učenci sodeluje tudi
na Veronikinem festivalu, Muzejski noči, improligi ter v bralnih projektih Knjižnice Franceta
Balantiča Kamnik.
Kot predani Mekinjčanki ji zagotovo največ pomeni priprava in izvedba slavnostne prireditve
ob 100-letnici šolske stavbe v Mekinjah in soavtorstvo knjige Od doma do šole: zbornik ob 100letnici Društvenega doma (1911-2011) in šolske stavbe (1912-2012) v Mekinjah.
Njena pozitivna energija, ustvarjalnost, pripravljenost prisluhniti in vedno brezpogojno
pomagati so vrednote, ki jo krasijo, vse, ki imajo srečo z njo sodelovati ali občudovati njene
stvaritve pa bogatijo. S svojo poklicno potjo, talenti in entuziazmom pušča velik pečat
našemu kraju.

