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Dobitniki Slomškovega priznanja za leto 2008 
Društvo katoliških pedagogov Slovenije je maja 2008 objavilo razpis za podelitev Slomškovih 

priznanj. Rok za prijave se je iztekel 20. junija 2008. Komisija za priznanja, ki deluje pri 

Upravnem odboru DKPS, se je sestala v ponedeljek, 23. junija. 

Pravilnik o podeljevanju Slomškovih priznanj določa, da se vsako leto podelijo največ tri 

priznanja. Upravni odbor DKPS se je 1. julija 2008 seznanil s predlogom komisije in potrdil 

imenovanje treh dobitnikov.  

Slomškovo priznanje za leto 2008 prejmejo: 

• prof. Maja Aleksandra Antić za področje srednjega šolstva in delo na katehetskem 

področju, 

• Alojz Košir za področje srednjega šolstva, 

• dr. Marija Sraka za delo na katehetskem področju. 

 

Prof. Maja Aleksandra Antić je leta 1964 diplomirala iz nemškega jezika s književnostjo in 

iz geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Takoj po diplomi je začela poučevati na 

Osnovni šoli v Šentilju v Slovenskih goricah. Poučevala je zemljepis in zgodovino, vodila 

šolsko knjižnico ter sodelovala pri pripravi in organizaciji različnih proslav. V tem času je eno 

leto poučevala tudi na Srednji tehniški šoli Maribor. 

Leta 1971 je začela poučevati nemški jezik, občasno pa tudi geografijo in delala kot 

knjižničarka na Srednji zdravstveni šoli Maribor. Tam je bila zaposlena do upokojitve leta 

1999. V tem času je opravljala mnoge druge naloge: pomagala svetovalni službi, bila vodja 

šole za odrasle, zadnja leta je bila pomočnica ravnatelja, nekaj mesecev pa v. d. ravnatelja. Da 

je lahko opravljala delo knjižničarja, je opravila bibliotekarski izpit. 

Maja Antić je sodelovala pri delu Območne skupnosti Maribor. Dva mandata je bila članica 

Upravnega odbora DKPS na državni ravni. Čeprav živi v Mariboru, se je mesečnih srečanj 

redno udeleževala in s svojimi predlogi zavzeto sodelovala na sestankih in drugih srečanjih. 

Je članica izvršilnega biroja SIESC, zato se rada udeležuje srečanj SIESC po različnih 

evropskih državah. 

Pri organizaciji kongresa SIESC v letih 2000 in 2004 v Sloveniji je bila članica 

organizacijskega odbora za pripravo kongresa. Njen prispevek je izreden. Med drugim je 

iskala sponzorje, z izdelovalci domače obrti je pripravila razstavo, organizirala je popoldanski 

del kongresa ipd. Zelo odmevne in lepo sprejete so bile ekskurzije, ogledi ter večerni sprejemi 

s pogostitvami. Na obeh mednarodnih srečanjih se je zelo angažirala kot prevajalka iz/v 

nemški jezik. Še posebej je bila prizadevna v letu 2004, ko je bil kongres SIESC v Mariboru. 

V letih 1955 do 1958 je pomagala pri pripravi otrok na prvo sveto obhajilo. To je bila zanjo 

tudi spodbuda oz. priprava, ko se je kasneje odločala za učiteljski poklic. Leta 1964 je 

opravila katehetski izpit in prejela misijo od takratnega mariborskega škofa. Po upokojitvi je v 

domači župniji Sv. rešnjega telesa prevzela verouk v višjih letnikih. Pred tem je vodila 

birmanske skupine v domači župniji in pri frančiškanih v Mariboru. Sedaj poučuje verouk in 

vodi mladinsko skupino v župniji Sv. rešnjega telesa v Mariboru. Tam med drugim 

soorganizira in strokovno vodi romanja po domovini in tujini. Z veseljem se udeležuje srečanj 

katehetov po različnih krajih Slovenije. 

 

Alojz Košir je bil rojen leta 1941 v Kočevju. Po osnovni šoli je nadaljeval šolanje na Obrtni 

šoli Kočevje. Zaposlil se je v podjetju Itas Kočevje, kjer je delal dvajset let. Ob delu se je 

nadalje izobraževal in si pridobil naziv strojni tehnik. Ker si je želel delati z mladimi, je 



opravil pedagoško-andragoške izpite in se leta 1978 zaposlil na Srednji strokovni šoli v 

Kočevju, ki ji je ostal zvest do upokojitve leta 1999. 

Opravljal je delo učitelja praktičnega in teoretičnega pouka v programu strojništvo. Bil je 

pedagoški vodja strojnih delavnic in pospeševal uvajanje mojstrskih izpitov na področju 

strojništva. Bil je in je še vedno zelo dovzeten za novosti pri uvajanju računalniških 

programov v strojništvu. 

Delo z mladimi ga je vedno veselilo. Poleg posredovanja strokovnega znanja je dijake tudi 

vzgajal in jim vsa leta posredoval etično-moralne vrednote. Izžareval in gojil je klasični odnos 

mojster – vajenec v smislu oče – sin in ga kot takega obdržal vsa leta pedagoškega dela. 

Svojih krščanskih vrednot ni zavrgel niti v času najhujših pritiskov totalitarnega sistema.  

Kmalu po ustanovitvi Območne skupnosti DKPS Kočevje - Ribnica se je aktivno vključil v 

njeno delo. Leta 2002 je bil izvoljen za predsednika Območne skupnosti Kočevje - Ribnica. 

To funkcijo opravlja še danes. Je zelo dejaven in spreten organizator. Delo opravlja z velikim 

navdušenjem in vedrino, kar prenaša na ostale člane. Njegov cilj je druženje, ob katerem si 

člani izmenjajo izkušnje in se med seboj bogatijo. Pri tem ne ostaja le na lokalni ravni, ampak 

se aktivno vključuje v širše okolje. Poleti leta 2004 je prevzel vlogo soorganizatorja strokovne 

ekskurzije ob 50-letnici SIESC. Nad sprejemom v Kočevju so bili udeleženci izredno 

navdušeni. Marca 2006 je bil izvoljen v Upravni odbor DKPS.  

S svojimi diplomatskimi potezami spretno pridobiva simpatizerje društva in naklonjenost 

vplivnih ljudi. S tem zagotavlja denarna sredstva in posredno seznanja javnost z delom 

društva. Na njegovo pobudo se je zadnje leto delovanje območne skupnosti, ki jo vodi, 

razširilo od Turjaka do Kolpe in si nadelo novo ime Območna skupnost Zahodna Dolenjska. 

Alojz Košir je dejaven tudi na drugih družbenih področjih. Že več let je predsednik Pihalnega 

orkestra Kočevje. Prav tako je bil dlje časa član sveta več vzgojno-izobraževalnih zavodov v 

Kočevju. Je član župnijskega pastoralnega sveta Kočevje. 

Lojze Košir z vsem svojim delom in zgledom sledi Slomškovim mislim in njegovi pedagoški 

oporoki. 

 

Dr. Marija Sraka se je rodila leta 1947. Končala je Teološko fakulteto v Ljubljani. V petem 

letniku Teološke fakultete v Mariboru je ob sobotah poučevala verouk na podružnici tišinske 

župnije, šesti letnik pa študirala ob rednem poučevanju na Tišini. Po diplomi je ostala še eno 

leto na Tišini, nato pa odšla na študij v Rim. Zavzeto je nadaljevala teološki študij na Papeški 

salezijanski univerzi v Rimu, kjer je opravila magisterij. Že tedaj je razmišljala o verski vzgoji 

predšolskih otrok in strokovno pregledala priročnik, ki ga je pripravil Jože Bertoncelj.  

Poleg mnogih katehetskih in pastoralnih dejavnosti v župniji, dekaniji in škofiji je nadaljevala 

podiplomski študij v Gradcu pri znanem avstrijskem profesorju katehetike dr. Korherrju. Iz 

katehetike je leta 1996 tudi doktorirala. 

Septembra 1998 je prevzela službo voditeljice pisarne Slovenskega katehetskega urada (SKU) 

v Ljubljani. Ob koncu tedna je v Murski Soboti nadaljevala svoje katehetsko in pastoralno 

poslanstvo. Poleg katehiziranja otrok se je posvečala staršem, mladim, birmanskim in drugim 

skupinam ter vodila duhovne vaje. 

Dr. Marija Sraka ima izredne zasluge za rast in razvoj kateheze v Cerkvi na Slovenskem.  

Uspešno je vodila pisarno SKU z vso organizacijo katehetskega izobraževanja in pripravo 

didaktičnih pripomočkov za katehetsko delovanje v župnijah. Kot strokovnjakinja za katehezo 

je pripravljala seje SKU. Vsakoletne katehetske tedne, preimenovane v katehetski simpozij, je 

z izredno strokovno usposobljenostjo skupaj s člani SKU ne samo vsebinsko in metodološko 

pripravljala, ampak na Mirenskem Gradu tudi vodila. Za katehetske simpozije je večkrat 

pripravila kakovostna predavanja. Vsako leto je poskrbela za izdajo zbornika predavanj. 

Velike zasluge ima pri izdajanju in posodabljanju veroučnih učbenikov in veroučnih 

priročnikov. Sodelovala je kot soavtorica učbenikov in avtorica priročnikov za katehete. 



Pripravila je predlog veroučnega načrta za celotno osemletko in prvo triado devetletke, ki ga 

dopolnjuje z novimi spoznanji. Pripravila je načrt za učbenika, namenjena pripravi na prvo 

obhajilo in prvo spoved. Učbenik, namenjen pripravi na prvo spoved, je v celoti njeno delo. 

Več let je vodila Katehetski zavod, preko katerega je bilo možno izdajati zbornike in druge 

didaktične pripomočke za katehezo.  

Marija Sraka je članica uredniškega odbora revije Naša kateheza in hkrati njena tehnična 

urednica. V glasilu je objavila veliko strokovnih člankov, novih spoznanj, nekaj prevodov del 

priznanih tujih katehetov in poročil o mednarodnih katehetskih simpozijih.  

Od leta 1983 dejavno sodeluje v medškofijskem odboru Skupnosti slovenskih katehistinj in 

katehistov (SSKK). V mariborski škofiji je bila voditeljica SSKK (1991–2006). Zadnje leto 

vodi SSKK v murskosoboški škofiji. Dejavno sodeluje na študijskih posvetovanjih v Stični, 

na katerih je večkrat tudi predavala. Glasilo SSKK je bogatila s pisanjem strokovnih člankov. 

Po končanem študiju je bila vseskozi predavateljica za več katehetskih predmetov na 

Katehetsko pastoralni šoli (KPŠ) v mariborski nadškofiji (Mariboru, Celju in Murski Soboti), 

kjer še vedno predava. V zadnjem letu je postala voditeljica KPŠ v murskosoboški škofiji.  

Sodeluje na mednarodnih katehetskih in pastoralnih simpozijih ter se nenehno usposablja za 

bolj kakovostno vodenje katehetske dejavnosti v Sloveniji. 

Od začetka leta 1970 je Marija Sraka aktivno sodelovala na pastoralnem področju v Pomurju. 

Bila je odgovorna za katehezo. V Murski Soboti vodi teološke tečaje za izobražence.  

Leta 1994 je bila pobudnica ustanovitve Območne skupnosti DKPS v Murski Soboti. Zbirala 

je verne učitelje, vzgojitelje in katehete na predavanjih, delavnicah, okroglih mizah in 

medsebojnih pogovorih. Ko se je zaradi službenih obveznosti preselila v Ljubljano, je vodenje 

predala drugim, njihovo delo pa je budno spremljala še naprej. 

Kot svetovalka je delovala v vzgojni svetovalnici DKPS. V zadovoljstvo svetovancev jim je 

bila v pomoč do dvakrat tedensko v popoldanskem času. Je članica uredniških odborov revije 

Vzgoja in Cerkev v sedanjem svetu. V obe reviji in za Družino je napisala veliko člankov. S 

predlogi, organizacijskimi spodbudami in delom je sodelovala v komisiji za pripravo 

Slomškovega dne na Ponikvi. 

Ludvik Mihelič, predsednik Komisije za priznanja 

 


