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Ranko Rajović

Slovenija
Pobarvanka z nalogami
Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2017
20 strani, cena: 8,95 €

Urška Ponikvar 

Najin dnevnik
Vodnik za pare v spoznavanju
Grosuplje: samozaložba, 2017
132 strani, cena: 21,90 €

Kristina Brenkova (izbor)

Zlata skledica 
Pravljice z vsega sveta
Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2017
368 strani, cena: 34,96 €

Slomškova priznanja 
2017
V soboto, 23. 9 . 2017, bo na Ponikvi tradici-
onalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, kate-
hetov in staršev. Tam bomo Slomškova pri-
znanja podelili ge. Mariji Glinšek, ge. Ani 
Nahtigal in s. Darjani Toman. Naziv častni 
član DKPS bo prejela ga. Slavica Navinšek. 
Tu povzemamo utemeljitve priznanj, preje-
mnikom iskreno čestitamo in se zahvaljuje-
mo za njihovo delo.

Ga. Slavica Navinšek, roj. 28. 12. 1933, je 
svojo pedagoško pot pričela leta 1964, ko je 
začela učiti slovenščino na takratni 4-letni 
Šoli za medicinske sestre babice v Ljubljani. 
Uvedba srednjega usmerjenega izobraževa-
nja leta 1980 je ukinjala vse klasične stro-
kovne šole in gimnazije ter jih nadomeščala 
z usmerjenim izobraževanjem. V tem času 
sta se združili obe zdravstveni šoli v Ljublja-
ni, Šola za medicinske sestre babice in Šola 
za medicinske sestre. Nadomestila ju je Sre-
dnja zdravstvena šola, ki se je preselila na 
Šubičevo 1, kar je bila tudi materialna prido-
bitev za novonastajajočo zdravstveno šolo.
V času osamosvajanja Slovenije v letih 
1990/91 so po 10 letih razmere v šolstvu po-
novno ogrozile Srednjo zdravstveno šolo. 
Skupini učiteljev s predsedujočo Slavico Na-
vinšek je že v šolskem letu 1991/92 uspelo, 
da je ta šola ohranila vpis programa zdra-
vstveni tehnik. Ga. Navinšek pa je že v tem 
času vztrajno ponavljala potrebo in zahtevo 
po gradnji nove stavbe za zdravstveno šolo.
Po ukinitvi usmerjenega izobraževanja se je 
postavljala nova mreža šol in programov, 
ponovno se je vrnila gimnazija. Ob imeno-
vanju gospe Slavice Navinšek za ravnatelji-
co je šola že štela 12 gimnazijskih oddelkov, 
zdravstvena šola pa 21 oddelkov programa 
zdravstveni tehnik. Skupni cilj vseh zapo-
slenih, ki ga je v kolektiv širila gospa Navin-
šek, je bil ohranitev zdravstvene šole in pre-
selitev na novo lokacijo ter postavitev 

ugledne gimnazije, ki je nekoč že slovela.
V tem času je ga. Navinšek z ekipo delovala 
na vseh področjih za pridobitev lokacije in 
gradnjo nove stavbe, kamor se bo lahko 
preselila zdravstvena šola. To ji je uspelo. 
31. 8. 1997 je Vlada RS sprejela sklep o usta-
novitvi Srednje zdravstvene šole Ljubljana 
in Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, s 
tem pa je bila ukinjena Srednja zdravstvena 
šola in gimnazija na Šubičevi 1 v Ljubljani. 
Dijaki, učitelji in drugi delavci so se v šol-
skem letu 1998/99 že preselili v novozgraje-
no šolo na Poljanski cesti 61 v Ljubljani.
Prof. Navinškova je veliko energije vložila 
tudi v oblikovanje gimnazije; trudila se je, 
da bi se ohranili latinski oddelki. Imela je 
posluh za dijake in učiteljski zbor in si vzela 
čas, da je probleme reševala s potrpežljivo-
stjo in z vztrajnostjo.

Ga. Marija Lipnik, por. Glinšek, se je rodi-
la 18. 11.1962 v kleni slovenski družini v 
Škalah pri Velenju. Družini, kjer so vladale 
vrednote, kot so vera, kultura, prostovoljno 
delo, skrb za soljudi, spoštljiv odnos do več-
nih in časnih dobrin, za katere so si priza-
devali predniki.
Z možem in tremi otroki gradi prav tak 
dom in ohranja enake vrednote. Vera ji po-
meni vsakdanjo tesno povezanost z Bogom, 
zaveda se duhovne razsežnosti življenja ter 
jo skrbno neguje.
Odločila se je za poklic, v katerem lahko 
združuje svoje mnoge talente. Je vzgojitelji-
ca predšolskih otrok. Izjemno deluje na li-
kovnem področju: slikarstvo, risanje, obli-
kovanje. Globok čut za sočloveka razodeva 
njeno bogato čustveno inteligenco.
Vsako nedeljo v domači cerkvi sv. Jurija v 
Škalah sv. maše obogati s petjem in branjem 
beril. Je aktivna kristjanka v domačem kra-
ju, kjer je tudi v službi. To je lastnost, ki je 
pri Mariji še posebej vredna priznanja: va-
rovati in vzgajati otroke domala vseh kraja-
nov kar 35 let in v istem kraju živeti polno 
krščansko življenje.
Od ustanovitve OS DKPS v Mozirju leta 
1992 je Marija članica društva. Posebej so ji 

pri srcu duhovne obnove in raznovrstne de-
lavnice, ki so se odvijale pod okriljem dru-
štva v teh 25 letih. S svojo vedrino in srčno 
milino vedno obogati naša druženja.

Ga. Anica (Ana) Nahtigal je bila kot osmi 
otrok rojena 14. 1. 1958 v Jezeru pri Treb-
njem, v tradicionalni kmečki družini. Starši 
so otrokom dali močne vrednote, kot so ve-
ra, ljubezen in družina. Po novomeški gim-
naziji je nadaljevala študij na filozofski fa-
kulteti, smer pedagogika in psihologija, 
končala specializacijo družinskega svetova-
nja in katehetsko-pastoralno šolo.
35 let je bila šolska svetovalna delavka, v 
okviru ministrstva za šolstvo je sodelovala 
pri uvajanju devetletke, imela seminarje za 
učitelje v okviru Zavoda za šolstvo, bila 
vodja šolskih svetovalnih delavcev Dolenj-
ske in sodelovala na posvetih. V osno vni 
šoli je vodila šole za starše, 25 let organizira-
la prostovoljno delo osnovnošolcev ter ves 
čas spremljala starše in otroke v stiskah. 
V DKPS se je včlanila v prvih letih delova-
nja društva ter sodelovala v Vzgojni sveto-
valnici, pri seminarju Usposabljanje vodite-
ljev šole za starše in pri izvajanju šol za 
starše po različnih župnijah in šolah. 
26 let je vodila Župnijsko karitas, organizi-
rala oratorij za otroke ter predavanja za uči-
telje in ostale. 25 let je predavala v tečajih 
priprave na zakon. 
Največ ji pomeni družina; z možem ima-
ta  tri otroke in enega v nebesih ter osem 
vnukov. Ana je v službi ljudi, ki imajo teža-
ve, svoje delo ima rada.

S. Darjana Toman, uršulinka, s krstnim 
imenom Neža Cecilija, je rojena v Sloven-
skih Konjicah 23. 12. 1948. Leta 1972 je iz-
povedala prve zaobljube kot uršulinka.
Na teološki fakulteti je leta 1979 diplomira-
la in leta 1981 prejela kanonično poslanstvo 
za katehezo. Delovala je v številnih župni-
jah. Vključevala se je tudi v širše katehetsko 
delo v Cerkvi na Slovenskem. Bila je članica 
Medškofijskega katehetskega sveta, uredni-
škega odbora revije Cerkev v sedanjem smoPrejeli 
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svetu, dopolnjevala je redovno formacijo v 
mednarodni skupnosti v Rimu ter bila 16 
let voditeljica Katehetsko-pastoralne šole v 
ljubljanski nadškofiji. 
Organizirala (in se udeležila) je izobraževa-
nja Kateheze Dobrega pastirja (KDP) v Slo-
veniji za katehiste, ki delajo na vseh treh sto-
pnjah (starost otrok 3–6, 6–9 in 9–12 let), 
vključno s pripravo na birmo. Pridobila je 
naziv geštalt pedagoginja ter specialistka pa-
storalne teologije. V letu 2004/05 je v okviru 
Uršulinskega zavoda in v sodelovanju z dru-
štvom Montessori v Nemčiji organizirala 
prvi izobraževalni program pedagogike 
montessori v Sloveniji, ki se ga je tudi udele-
žila. Leta 2008 je uspešno zaključila pro-
gram za vodenje ignacijanskih duhovnih vaj 
in duhovno spremljanje v Angliji. 
Ves čas je ostala zvesta osnovni redovni po-
klicanosti in imela različne službe znotraj re-
dovnih skupnosti. Bila je prva direktorica 
Uršulinskega zavoda in je poskrbela, da je bil 
ustanovljen prvi vrtec montessori v Sloveniji 
in v povezavi z njim prvi atrij KDP. Je ravna-
teljica Akademije Mericianum in njeno te-
meljno poslanstvo ostaja odgovornost za 
KDP v Sloveniji. Prav pogum in prizadev-
nost s. Darjane sta odločilna, da je seme 
KDP, položeno v zemljo naše domovine, zra-
slo v drevo mnogih atrijev po vsej Sloveniji.  

Romanje po Slomškovi 
poti 2017 

Za nami je 10. romanje po Slomškovi poti, 
tokrat na 60-kilometrski razdalji med Stič-
no in Šentjernejem. Letos mineva natanko 
180 let od jeseni leta 1837, ko je bl. A. M. 
Slomšek kot spiritual opravil študijsko po-
tovanje med Celovcem, Ljubljano, Brežica-
mi in Zagrebom ter nazaj preko Ljutomera 
in Ormoža v Celovec.
Naše romanje se je začelo z blagoslovom p. 
Branka v stiški baziliki. Šest romarjev se nas 
je v zgodnjem jutru odpravilo na pot proti 
Trebnjemu. Hlad, klepet in kosilo smo do-
bili v gostoljubnem domu naše podpredse-
dnice Jasne. Po daljšem počitku smo kreni-
li naprej proti Mirni Peči. 30-kilometrska 
pot nas je pošteno utrudila, saj se tokrat ni-
smo mogli izogniti vročemu asfaltu. A hla-
dna cerkev z večerno sv. mašo in pošten po-
čitek romarju hitro povrneta moči. V 
soboto smo se že ob petih podali na novo 

30-kilometrsko pot skozi Novo mesto do 
Šentjerneja. Ob osmih smo že bili pri jutra-
nji sv. maši pri frančiškanih v Novem me-
stu. Dan je postajal vse bolj vroč in v Šen-
tjernej smo prispeli okrog 18. ure. V tem 
popoldnevu nas je ohladil in osvežil gosto-
ljuben Šinkovčev dom.
Počasi romamo proti cilju, vsako leto z ne-
kaj dodanimi kilometri. Imamo voljo in ve-
selje, smo vedno bolj prijatelji in oznanje-
valci. Tako prijetno je srečevati ljudi in 
videti spremembo v pogovoru z njimi, ko 
povemo, da smo učitelji in Slomškovi ro-
marji. Naslednje leto romanje nadaljujemo 
iz Šentjerneja proti Zagrebu, a zagotovo ne 
več sredi julijske vročine.

Helena Kregar

Bratstvo, izziv za naš 
čas

Od 24. do 30. julija 2017 je v letoviškem 
mestu Vichy v Franciji potekal 62. kongres 
Združenja evropskih katoliških učiteljev 
(SIESC). Glavna tema je bila Bratstvo, izziv 
za naš čas. Prisotnih je bilo 66 udeležencev 
iz dvanajstih evropskih držav. V dopol-
danskem času smo imeli predavanja na 
naslovno temo, popoldne smo si ogledali 
znamenitosti mesta Vichy, grad La Palisse, 
opatijo benediktink Chantelle, mestno 
opero … Ob večerih smo se lahko udeleži-
li različnih delavnic, se učili tradicionalnih 
plesov, zaplesali z narodnimi nošami, kle-
kljali, risali mandale, prepevali v pevski 
delavnici ali poslušali predavatelja Stefana 
Lunteja o novicah iz Evrope. Dopoldanska 
predavanja so imeli: univerzitetna profeso-
rica Beatrice Moulin iz Univerze Blaisa Pa-
scala iz Clermont Ferranda, sociolog Jero-
me Lagoutte in mladi teolog Bertrand 
Dumas. Po predavanjih smo se razdelili v 
jezikovne skupine: angleško, francosko, 
francosko-italijansko ali nemško. V skupi-
nah smo se odprli, odmevali na predava-
nja, odgovarjali na vprašanja in si marsikaj 
zaupali … Svet se spreminja. V mnogih 
evropskih mestih so begunci in različni 
migranti, pred katerimi si Evropejci ne 
smemo zatiskati oči. 
Naslednje srečanje bo v Nemčiji od 24. do 
29. julija 2018 v mestu Trier. Pogovarjali se 
bomo o zakonu, svobodi in odgovornosti. 

Magda Jarc in Karmen Koprivec

Pri vas naj se vse dela iz 
ljubezni
»Pri vas naj se vse dela iz ljubezni« je stavek iz 
1. pisma Korinčanom, na katerem so temelji-
le 5-dnevne duhovne vaje v tišini, ki jih je vo-
dil dr. Silvo Šinkovec s sodelavci pri gosto-
ljubnih sestrah notredamkah v Ilirski Bistrici. 
Ob svetem Pavlu smo v Krstu pri Savici 
spoznavali tudi vero dr. Prešerna in vero 
naših literatov v knjigi dr. Vladimirja Tru-
hlarja Doživljanje absolutnega v sloven-
skem leposlovju. Tako kot leta 1976, ko je 
bila ta knjiga prvič izdana, tudi danes šolski 
sistem ne priznava absolutnega in celo veli-
ki Prešeren za mnoge dijake in sodobnike 
po besedah udeleženke ostaja »mojster fig, 
ki je bil večkrat zapit«. Mnogi od prisotnih 
smo si morali priznati, da v času šolanja ni-
smo nič slišali o Prešernovi veri: »De pravi 
Bog se kliče Bog ljubezni, de ljubi vse ljudi, 
svoje otroke« (Krst pri Savici); o absolu-
tnem, položenem v vsakega človeka. 
V razkošju tišine: »Sam, sam, sam moram bi-
ti, da pozabim misliti in govoriti in da obču-
tim v sebi le eno veličast vesoljstva tihega: Rast 
(Kosovel, Prerojenje), smo izkusili absolutno 
v svoji notranjosti in za roko prijeli srečo, ki je 
za vse zastonj: »Sobice večnosti vse so odprte, 
duše več niso potrte, zlati odsevi sijejo k nam, 
čutiš, da nisi več sam!« (Kosovel, Sredi noči) 
Počitnice so se prevesile v svoj konec. Učitelji 
se zbiramo na načrtovanjih. Bo v njih pro-
stor za besede sreča, spoštovanje, absolutno? 
Ne daj, Bog, da bi zanje opeharili še kakšno 
generacijo mladih in jih prepustili na milost 
in nemilost kolesju šolskih programov potro-
šniške družbe. Saj jih imamo radi, mar ne? 

Magda Jarc

Zaključek prostovolj-
skega leta 2016/17 

Z iskreno zahvalo vsem prostovoljcem za 
njihovo delo in trud, ki so ga vložili v okvi-
ru prostovoljnega dela, smo zaključili že 16. 
leto prostovoljstva v okviru programa 
Človek za druge, ki deluje znotraj DKPS.
Zaključno srečanje prostovoljcev smo ime-
li v ponedeljek, 12. junija 2017, v Ljubljani 
na Poljanah. Drug drugemu smo podelili 
vtise in anekdote iz prostovoljnega dela, se 
vsakemu zahvalili in se še malo posladkali.
Letos je v programu sodelovalo nekaj več 


