
Slomškova priznanja DKPS 
Letošnje leto bo v delovanju DKPS posebej prelomno. Po 16 letih organiziranega delovanja smo 

udejanjili že dlje časa navzočo misel, da izkažemo pozornost in priznanje članom, ki s svojim 

delovanjem določajo utrip skupnosti in so nekakšen svetilnik nam vsem. 

14. februarja je bila oblikovana komisija za priznanja pod okriljem upravnega odbora društva. Njeni 

člani so: dr. Peter Vencelj, Irena Snoj, Jana Založnik, Slavka Janša in Ludvik Mihelič (predsednik). 

Že na začetku smo sklenili, da prva priznanja podelimo letos na dan slovenskih učiteljev, 24. 

septembra na Ponikvi. Komisija je pričela vneto pripravljati ustrezen pravilnik. Upravni odbor je 4. 

aprila pregledal predložen osnutek, ga dopolnil in sprejel. Nagrada nosi ime po našem zavetniku – 

Slomškovo priznanje.  

Priznanje se podeljuje članom društva ali skupinam, ki najmanj 10 let delujejo na vzgojno- 

izobraževalnem področju. Merila za dodelitev priznanja so zavzeto vzgajanje in poučevanje, 

pomemben prispevek k razvoju pedagoške teorije, razvijanje modelov dobre pedagoške prakse, 

načrtno posredovanje etičnih vrednot mladim, prispevek k strokovnemu razvoju in uveljavljanju 

društva in življenjsko delo. 

Po končanem razpisnem roku je komisija prejela pet predlogov, ki sta jih posredovala upravni 

odbor društva in območna skupnost Ljubljana. Na sestanku 27. junija smo se člani komisije 

soglasno odločili in izbrali tri nagrajence, ki jih je 2. julija potrdil še upravni odbor. Letošnji 

nagrajenci so tako: Francka Umek, Marija Žabjek in p. Silvo Šinkovec. Nagrajencem iskreno 

čestitamo z izrazi globoke hvaležnosti za njihovo predano delo v društvu. 

Upamo, da bodo letošnji nagrajenci in njihovo delo spodbuda in zgled nam vsem za še bolj 

prizadevno (so)delovanje v društvu. 

 

Ludvik Mihelič 

 

Utemeljitev: 

Podelijo se tri Slomškova priznanja: 

1. Francki Umek za področje srednjega šolstva, 

2. Mariji Žabjek za področje srednjega šolstva in  

3. Silvu Šinkovcu za aktivno delo na ostalih vzgojno izobraževalnih področjih. 

 

FRANCKA UMEK je bila rojena l. 1935 na Brezovici. Po končani osnovni šoli je obiskovala 

bežigrajsko gimnazijo. Študij je nadaljevala na fakulteti. Diplomirala je iz matematike in fizike. Vsa 

leta službe je do upokojitve poučevala na gimnaziji kot profesorica matematike in fizike. Bila je 

tiste vrste pedagoginja, ki ves čas zavzeto išče nove načine in pristope v odnosu do dela z mladimi v 

razredu in razredni skupnosti. 

Od leta 1963 dalje se je aktivno vključevala v delo župnije Dravlje, kjer je delala predvsem z 

mladino med počitnicami. Leta 1988 je postala pobudnica oblikovanja skupine, katere cilj je bil 

ustanovitev Skupnosti katoliških pedagogov. Kot članica te skupine je med drugim iskala učitelje, ki 

bi bili pripravljeni sodelovati v skupnosti, pripravila načrt za delo, ki bo v javnosti opazno in bo 

pritegnilo učitelje, iskala predavatelje za aktualne teme, se tudi osebno aktivno vključevala v 

razprave in pogovore, sodelovala pri pripravi statuta in registracije društva. V zadnjem mandatu je 

predsednica nadzornega odbora DKPS.  

 

MARIJA ŽABJEK je bila rojena l. 1944. Po osnovni šoli je dokončala srednjo ekonomsko šolo v 

Ljubljani, leta 1969 pa je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Do leta 1978 je službovala 

v gospodarskih organizacijah, tistega leta pa se je zaposlila na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani, 

kjer je službovala do upokojitve. Bila je učiteljica, pomočnica ravnatelja, zadnjih devet let pa je 

uspešno vodila ekonomsko srednjo šolo kot ravnateljica. 

Ves čas si je prizadevala, da bi se dijaki in učitelji v šoli dobro počutili. Trudila se je, da bi bila 

vzgoja v šoli na prvem mestu. Precej časa je namenila oblikovanju in rasti mladih učiteljev 

začetnikov. 



V Skupnosti katoliških pedagogov je sodelovala od samega začetka. Pomagala je pri registraciji 

društva, pripravi statuta, organizirala je predavanja, vodila okrogle mize in tudi sama predavala. 

Sodelovala je pri izdaji zbornikov, organizaciji evropskega posveta z naslovom "Evropska šola in 

njene krščanske razsežnosti", pri organizaciji dveh mednarodnih kongresov SIESC v Ljubljani in 

Mariboru, bila je aktivna članica prve komisije za pripravo etičnega kodeksa društva, vodila je 

priprave za proslavo 10. obletnice delovanja društva, aktivna je bila pri ustanavljanju območnih 

skupnosti po Sloveniji. Sodelovala je pri pripravah na izdajo glasila Iskanja. Devet let je vodila 

DKP Slovenije kot predsednica. Sedaj predsednikuje strokovnemu svetu pri društvu. 

Marija Žabjek dokazuje izjemno predanost društvu z vizionarsko držo človeka, ki je zmogel v 

težkih časih vzgajati mlade, njihove starše in hkrati skrbeti za osebno rast učiteljev. 

 

P. SILVO ŠINKOVEC, mag., je bil rojen leta 1957. Po končani osnovni šoli se je vpisal na 

pedagoško gimnazijo v Novem mestu in jo uspešno zaključil. Študij je nadaljeval na PA v 

Ljubljani, kjer je 1978. leta pridobil poklic specialnega pedagoga. 1980 je vstopil v jezuitski 

noviciat v Rimu. Študiral je filozofijo, teologijo in psihologijo. Leta 1988 je bil posvečen v 

duhovnika. Bil je duhovni asistent Skupnosti krščanskega življenja in DKP Slovenije, na Škofijski 

klasični gimnaziji v Šentvidu je bil zaposlen kot šolski svetovalni delavec. Od leta 1998 je rektor 

cerkve Svetega Jožefa v Ljubljani, od 1999 dalje tudi urednik revije Vzgoja. 

Je duhovni oče našega društva. S svojo modrostjo si prizadeva za tako vizijo šole, v kateri so 

spoštovani vsi udeleženci izobraževanja. Neutruden je v skrbi za razvoj vsestranskih in srečnih 

osebnosti.  

V društvu je od začetka eden glavnih pobudnikov mnogih dejavnosti, kot je revija Vzgoja, ki 

prinaša mnogo strokovnega znanja in napotkov za delo učiteljev, vzgojiteljev in staršev. Je zelo 

cenjen in iskan predavatelj za različne skupine ljudi po Sloveniji. Med njegovimi najodmevnejšimi 

prispevki je gotovo predavanje z naslovom Naj šola ne ostane sama, ki ga je imel na 50. srečanju 

SIESC v Mariboru. Vodi mnoge seminarje, Šole za starše, piše v različne slovenske in mednarodne 

revije. Sodeluje tudi z drugimi mediji, kot sta radio in TV. Svetuje v vzgojni svetovalnici, ki deluje 

pri DKP in je namenjena vsem, ki imajo učne ali kakšne druge osebnostne težave. Bil je pobudnik 

zamisli o izdaji etičnega kodeksa članov društva. Sodeloval je pri ustanovitvi projekta 

prostovoljnega dela z naslovom Človek za druge. Pri njem je še vedno aktiven. Vodi duhovne vaje 

in delavnice, veliko časa pa posveča tudi osebnim pogovorom. 

Ne vzgaja in izobražuje le z besedo, marveč tudi z lastnim vzgledom. Zavzema se za strpnost in 

solidarnost ter medreligijski dialog. Poudarja celostno vzgojo, pomen vzgoje srca in čustvene 

inteligence. Mladega človeka želi vzgojiti tako, da bo lahko razvil v sebi vse potenciale in postal 

srečen človek v najširšem pomenu besede. To želi doseči preko učiteljev in vzgojiteljev, ki naj 

mladostniku pri tem pomagajo. 

Je vnet zagovornik vseživljenjskega izobraževanja. Vsestransko skrbi ne samo za strokovni in 

duhovni razvoj pedagogov, ampak razvoj vseh, ki sodelujejo v procesu vzgoje.  

 

Slavka Janša  

 


