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Andrej Rozman Roza
Predpravljice in popovedke
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015
108 strani, cena: 24,94 EUR
Kratke humorne zgodbe Andre-
ja Rozmana Roze z ilustracijami 
Zvonka Čoha so izhajale v reviji 
Ciciban; o prigodah povodne-
ga moža, o neumnem ravnanju 
gospoda Šilčka, o putki Minki, 
ki je po marsikateri neprijetni 
dogodivščini končno našla svoj 
dom, o začaranem žabcu in še 
in še. Ob pisateljevem jubileju 
so zaživele v knjigi. Roza nas s 
svojim živim jezikom prebudi in 
zabava, njegove zgodbe pa v sebi 
nosijo tudi sporočilo, ki nagovarja tako otroke kot odrasle. 

Marie Pasquier 
Kaj je ljubezen?
Ljubljana: Emanuel, 2015
48 strani, cena: 9,80 EUR
Knjiga otrokom v različnih obdo-
bjih (od 5 do 12 let) odkriva lepo-
to življenja, ljubezni, človeškega 
telesa in spolnosti. Za najmlajše je 
to preprosta predstavitev telesa in 
izvora življenja, za malce starejše 
pa razmišljanje o človeški osebi, 
razlikah med fanti in dekleti, 
ljubezni, prijateljstvu. Avtorica 
spoštljivo, tenkočutno in otroko-
vemu razumevanju primerno od-
govarja na 23 vprašanj, o katerih 
je odraslim pogosto težko govoriti (o spremembah telesa 
v odraščanju, kako nastane, raste in se rodi otrok, kaj je 
ljubezen, ali smem delati, kar hočem ipd.).

Mojca Kambič Budkovič 
Kratek priročnik za zdravo življenje
Celovec: Mohorjeva družba, 2013
188 strani, cena: 21,90 EUR
Avtorica – zdravnica – ponuja na-
svete za preprečevanje najpogo-
stejših bolezni in težav, ki pestijo 
ljudi razvitega sveta. V živem jezi-
ku z veliko sočutja opisuje težave, 
“ki jih človek lahko prepreči ali 
omili sam, z zavestno odločitvi-
jo”. Najprej se posveti boleznim 
srca in ožilja, nato boleznim, ki 
zelo zmanjšajo kakovost življe-
nja (okužbe, depresija, demenca, 
glavoboli, težave s hrbtenico, nes-
pečnost, osteoartritis, vrtoglavica 
in motnje ravnotežja), tretji del 
knjige pa je posvečen težavam, katerih osnovni vzrok so 
motnje v odnosih. 

Slomškova priznanja 2015 

V soboto, 26. septembra 2015, bo 
na Ponikvi tradicionalno sreča-

nje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in 
staršev. Tam bomo podelili Slomško-
va priznanja, ki jih bodo prejeli msgr. 
Jože Pegan, prof. Jože Kurinčič in 
ga. Slavka Janša. Naziv častni član 
DKPS bo prejel dr. Andrej Capuder. 
Tu povzemamo utemeljitve priznanj, 
prejemnikom iskreno čestitamo in se 
zahvaljujemo za njihovo delo.

Dr. Andrej Capuder je bil rojen v 
Ljubljani (1942). Je pedagog, pesnik, 

pisatelj, esejist, prevajalec in politik. 
Leta 1967 je na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani diplomiral iz francoskega 
in italijanskega jezika s književnostjo. 
Leta 1980 je doktoriral. Bil je profesor 
na II. gimnaziji v Ljubljani, nato pa do 
leta 2009 redni profesor za francosko 
književnost na Univerzi v Ljubljani.

Poleg znanstvenih del je pisal ro-
mane, črtice, eseje, izdal filozofsko 
monografijo, dnevnik, politične spise, 
potopis. V njegovi prozi je najti zgodo-
vinsko motiviko na osnovah persona-
lizma ter krščanskega eksistencializma 
in literarnozgodovinske študije. Nje-

gova poezija se od prostega verza vrača 
h klasičnim oblikam. Prevaja iz vseh 
romanskih jezikov. Njegov integralni 
prevod Dantejeve Božanske komedije 
(1972, trije ponatisi) je bil ob izidu 
nagrajen s Sovretovo nagrado. 

Po osamosvojitvi Slovenije je bil 
poslanec in minister za kulturo, nato 
ambasador v Franciji in Italiji. Leta 
2002 je prejel visoko francosko odliko-
vanje, red viteza legije časti, leta 2010 
pa je postal član Evropske akademije 
znanosti in umetnosti.

Zadnje leto sodeluje z DKPS; julija 
2014 je predaval na 59. Mednarodnem 

Prebrali smo

Iz življenja DKPS

Sonja Osterman
Čitanka 1
Besedila z nalogami za branje z razumevanjem v 1. razredu OŠ
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015
64 strani, cena: 8,95 EUR

Sonja Osterman
Čitanka 2
Besedila z nalogami za branje z razumevanjem v 2. razredu OŠ
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015
64 strani, cena: 8,95 EUR

Isabele Fougère
Povej mi, zakaj
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015
110 strani, cena: 24,94 EUR

Pre je li smo



| september 15 | VZGOJA 6750

vati, biti odkriti drug do drugega, si 
pomagati ali vsaj prisluhniti. Njen 
pravi vzgled je blaženi A. M. Slomšek. 
Verjame v človekovo dobroto, a se zave-
da, da je treba za pošteno skupnost do-
brih ljudi še marsikaj postoriti. Tako 
vztraja na poti svetovanja, vzgajanja ali 
poslušanja ter pomoči vsem, za katere 
ve ali sluti, da bi jo potrebovali.

Po Slomškovi poti 2015

Za nami je 8. romanje po Slom-
škovi poti. Naredili smo novih 90 

km poti, ki jo je imel bl. Slomšek kot 
spiritual jeseni leta 1837 za študijsko 
potovanje med Celovcem, Ljubljano, 
Brežicami in Zagrebom, pa nazaj pre-
ko Ljutomera in Ormoža domov v 
Celovec.

V petek, 10. julija 2015, smo z Bleda 
odhiteli proti Brezjam in zvečer prispe-
li v Kranj. V soboto smo se odpravili 
na pot proti Planini, Goričanam in 
okrog 18.00 prispeli v center Ljublja-
ne. V nedeljo zjutraj nas je izpred sv. 
Jožefa na Poljanah krenilo deset, okrog 
18.00 smo prispeli v Stično. Vsak dan 
prehojenih okrog 30 km, sicer čudo-
viti sončni dnevi s temperaturo okrog 
330C in prisrčno vzdušje med romarji, 
so rezultat letošnje Slomškove poti. 

Helena Kregar

SIESC 2015 v Rimu

Letošnje srečanje SIESC-a je bilo v 
večnem mestu od 23. do 28. julija 

2015 z naslovom Mladi in delo. 
V dopoldanskem času smo prisluh-

nili uglednim profesorjem rimskih in 
drugih univerz. Popoldne so nas gosti-
telji peljali na voden ogled mestnih zna-
menitosti. Bilo nas je okoli 70 iz 14-ih 
evropskih držav, od tega 3 Slovenci. Bila 
sem ponosna na delo našega društva 
in na njegov etični kodeks. Učitelj je 
človek za druge, sogovornik staršev, 
celo sooblikovalec kraja. Je mnogo več 
kot nosilec znanja, ki ga mnogi učenci 
in dijaki že najdejo na spletu.

Magdalena Jarc

Duhovne vaje

“To je edini teden v letu, v katerem 
so same nedelje”, je eden od pet-

kongresu SIESC 2014, decembra pa 
nam je predstavil knjigo Med literaturo, 
diplomacijo in politiko.

Dr. Andrej Capuder je s pronicljivo-
stjo, iskrenostjo, iskrivostjo in radikal-
nostjo mnogokrat nerazumljen, zato 
si nakoplje zamere ali celo nasprotni-
ke, kar pa ne zmanjša ugleda njegove 
vsestranske osebnosti.

Msgr. Jože Pegan je bil rojen v Aj-
dovščini (1949). Po srednji šoli v Vipavi 
se je vpisal na Teološko fakulteto v Lju-
bljani. Duhovnik je postal leta 1975. 

Ljubiteljsko planinarjenje je združil 
s pastoralo in si kmalu po nastopu 
kaplanske službe leta 1975 (Tolmin) 
prislužil denarno kazen zaradi ma-
ševanja v koči pod Mangartom, kjer 
je bil s svojo mladinsko skupino. Bil 
je župnik v različnih primorskih žu-
pnijah. Kot mladinec se je udeleže-
val mladinskih duhovnih tednov pod 
vodstvom duhovnika Vinka Kobala, ki 
mu je že v zgodnjih osemdesetih letih 
dovolil sodelovanje pri vodenju tednov 
duhovnosti v Stržišču pod Črno pr-
stjo. Še danes se tam zbirajo mladi iz 
vse Slovenije in msgr. Jože Pegan jih, 
skupaj z drugimi duhovniki, vzgaja 
v zdrave Slovence in zveste kristjane.

Kateheza in verouk sta mu draga 
kamna pastoralnega dela. Sodeloval je 
z Mavrico in še danes pripravlja redna 
letna romanja primorskih otrok na 
Sveto goro. Sodeloval je pri snovanju 
katehetskih simpozijev in bil pred-
stavnik koprske škofije v Slovenskem 
katehetskem uradu. Njegova beseda je 
včasih ostra in neposredna, toda vedno 
je izrečena z veliko ljubeznijo do Boga 
in ljudi. To cenimo vsi, ki prihajamo v 
neposreden stik z msgr. Peganom, saj 
ob njem začutimo toplino zvestega 
in gorečega pastoralista in kateheta. 

Prof. Jože Kurinčič je bil rojen 
v Drežnici pri Kobaridu (1949). Na 
ljubljanski Filozofski fakulteti je di-
plomiral iz slavistike in primerjalne 
književnosti. Bil je profesor na Srednji 
grafični šoli v Ljubljani, urednik in 
mentor šolskih publikacij, organiza-
tor in voditelj izmenjav ter literarnih 
srečanj in predavatelj. 

Po njegovi zaslugi je pouk sloven-
ščine na Škofijski klasični gimnaziji, 
kjer je poučeval od leta 1993, še da-
nes poseben. Zasnoval je publicistič-

no glasilo Kažipot, obudil predvojni 
literarni zbornik Domače vaje, v redni 
pouk slovenščine pa vpeljal razredne 
časopise in revije, v katerih se dijaki 
izpopolnjujejo v uredniškem delu, teh-
ničnem oblikovanju in lepem izraža-
nju. Pripravil je več literarnih srečanj 
ter oblikoval prireditve ob državnih 
praznikih ter spominskih obletnicah.

Je razgledan strokovnjak ter proni-
cljiv in moder sogovornik, ki v literaturi 
išče predvsem njeno duhovno in etično 
razsežnost. S svojim žarom in prepri-
čljivostjo je veselje do književnosti in je-
zika širil tudi na mlajše kolege in dijake, 
jim pomagal odpirati nove poglede na 
besedilne svetove in ne nazadnje v njih 
odkrivati božjo lepoto. Pomembno je 
sooblikoval življenje in delo Zavoda sv. 
Stanislava. Pomagal je pri načrtovanju 
katoliške usmeritve gimnazije ter po-
udarjal pomen krščanskih vrednost za 
razvoj mladih. Od upokojitve (2014) 
vodi projektno skupino za prenovo 
učnih načrtov slovenščine za katoliške 
osnovne šole in gimnazije.

Ga. Slavka Janša je bila rojena v 
Novem mestu (1953). Po Pedagoški 
akademiji (razredni pouk) je pouče-
vala, nato je na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani dokončala še študij pedago-
gike. Zaposlila se je v tovarni Melamin, 
nato v občinski upravi, leta 1992 pa je 
postala svetovalna delavka in pomoč-
nica ravnatelja na eni izmed kočevskih 
osnovnih šol, kjer je ostala do odhoda 
v pokoj (2011).

Od ustanovitve OS v Kočevju (1994) 
je članica DKPS, kjer aktivno sodeluje. 
Bila je odgovorna predsednica OS Za-
hodna Dolenjska, saj si je želela, da bi 
bili člani društva prepoznavni v svojem 
okolju kot učitelji, ki sledijo osnovnim 
krščanskim vrednotam, predvsem po-
štenosti in resnicoljubnosti.

Pridružila se je prostovoljcem, ki 
jih v okviru Trstenjakovega inštitu-
ta povezuje projekt Medgeneracijsko 
prostovoljstvo. Usposobila se je za vo-
diteljico medgeneracijske skupine za 
kakovost starosti, usposobila že nekaj 
novih voditeljev takih skupin ter po-
stala v kočevskem okolju dragocena 
socialna vez med različnimi generaci-
jami. Gospa Slavka sledi osnovnemu 
krščanskemu načelu, da smo vsi ljudje 
božji otroci, zato se moramo spošto-

Iz življenja DKPS


