
 

Slomškova priznanja DKPS  

 

V letu 2006 bodo drugič podeljena Slomškova priznanja za predano in zavzeto delo na 

področju vzgoje in izobraževanja in uveljavljanja društva. 

 

Razpis za priznanja je bil objavljen na spletni strani društva in v tedniku Družina. Do konca 

razpisnega roka (27. junija)  so prispele štiri vloge. Petčlanska komisija za priznanja, v kateri 

so  Marija Žabjek, Irena Snoj, Slavka Janša, dr. Peter Vencelj in Ludvik Mihelič, se je sestala  

29. junija 2006 (Mari, mislim, da drži datum?!). Na podlagi pregleda  in presoje zbrane 

dokumentacije se je soglasno odločila, da se podelijo za leto 2006 tri Slomškova priznanja. 

Odločitev komisije je potrdil upravni odbor na sestanku 1. julija 2006. 

Svečana  podelitev Slomškovih priznanj bo na Slomškov dan 23. septembra 2006 na Ponikvi. 

 

Nagrajenci za leto 2006 so: 

1. Prof. Justin Stanovnik za področje srednjega šolstva 

2. P. dr. Lojze Bratina za aktivno delo na ostalih vzgojnoizobraževalnih področjih 

3. prof. Marjeta Brence za področje srednjega šolstva  

 

Letošnjim nagrajencem iskreno čestitamo z željo, da njihova prizadevanja  na vzgojnem in 

izobraževalnem področju najdejo čim več posnemovalcev pri poklicnem delu in pri delovanju 

v društvu. 

 

Utemeljitve 

 

PROF. JUSTIN STANOVNIK je bil  rojen leta 1928 v  Lesnem Brdu pri Horjulu. Leta 1954 

je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz klasične filologije, osem let kasneje pa je 

diplomiral še iz angleškega jezika. Poučeval je v srednjih šolah na Ravnah na Koroškem, v 

Kamniku in pred upokojitvijo v Ljubljani, kjer sedaj živi. 

S prispevki sodeluje redno v krščanskem revialnem tisku. Napisal je knjižico Slovenska 

sprava, ki je izšla pri Družini leta 1990. Je avtor mnogih uvodnikov in člankov v reviji 

Zaveza. 

Profesor Justin Stanovnik je izredno dober poznavalec naše družbene vsakdanjosti. Zelo 

tenkočutno zna analizirati in oceniti politično stanje v naši državi in družbi. Je član mnogih 

združenj, ki se morajo še vedno boriti, da lahko s svojim delom prispevajo k napredku naše 

domovine. Tako je aktivni član Društva katoliških izobražencev in Nove slovenske zaveze. 

 

V prvih letih delovanja skupnosti slovenskih katoliških učiteljev je aktivno sodeloval v 

odboru predvsem s svojimi idejnimi zamislimi. Nekajkrat je bil predavatelj na srečanjih 

društva in član okroglih miz, ki jih je društvo organiziralo na Teološki fakulteti v Ljubljani. 

Nagrajenec je zbral življenjepise mnogih cenjenih in uglednih učiteljic, ki so bile zaradi svoje 

pokončnosti in odločnosti, da živijo po veri, preganjane, izgubile službo, mnoge celo svoje 

življenje. 

 

 

PATER LOJZE BRATINA, jezuit, doktor teologije, je bil rojen leta 1942 v Štomažu na 

Vipavskem. Leta 1958 je vstopil v Družbo Jezusovo, študiral filozofijo in teologijo v 

Zagrebu, na Dunaju, v Rimu in Torontu. Po duhovniškem posvečenju l. 1971 je doktoriral iz 

osnovne teologije na papeški univerzi Gregoriana v Rimu. 



P. Lojze Bratina je deloval pri vzgojnem delu jezuitov. V letih, ko se je ustanavljalo Društvo 

katoliških pedagogov, je bil provincial Slovenske province DJ. V času podiplomskega študija 

in redovniške formacije p. Silva Šinkovca je bil  duhovni asistent Društva katoliških 

pedagogov Slovenije. 

Vodil je duhovne vaje za učitelje. Na duhovnih vajah za izobražence poleti 1988 je začutil in 

spoznal, da učitelji potrebujejo duhovno oporo, pomoč in smernice v razmerah, ki jih je 

nakazoval spremenjen čas. Prisluhnil je učiteljem in se odzval. 

Sodeloval je v skupini, ki je načrtovala delo in priprave na registracijo društva in februarja 

1989 določil p. Silva Šinkovca za duhovnega asistenta društva. Bil je predavatelj na našem 

srečanju (op. katerem? Ali več srečanjih?). 

Kot provincial Slovenske province DJ je nudil društvu vso materialno pomoč. V Župnijskem 

domu v Dravljah je dal na razpolago prostore za srečanja pripravljalnega in kasneje upravnega 

odbora. Tam so potekala predavanja in delavnice, neredko celo za več kot sto udeležencev.  

Ko je društvo pripravilo za objavo zbornik odmevnejših predavanj z naslovom  Za šolo novih 

odnosov, je bil takoj pripravljen, da je izdajatelj Predstojništvo province Družbe Jezusove. 

P. Bratina je med drugim urednik knjižne zbirke Dravlje, od 1995 pa župnik v župniji Dravlje. 

 

 

PROF. MARJETA BRENCE je bila rojena leta 1950 v Kranju. Diplomirala je na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani iz angleškega in francoskega jezika s književnostjo. 

Po krajšem poučevanju na osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah se je novembra 1975 

zaposlila na Gimnaziji Kranj, kjer sedaj poučuje francoščino, poučevala pa je tudi angleščino 

in po potrebi nemščino in italijanščino. Vzporedno z rednim delom vodi jezikovne tečaje in 

prevaja. Pri svojem pedagoškem delu je zelo uspešna. Njeni dijaki redno dosegajo rezultate, 

ki so precej nad povprečjem slovenske mature, na državnih tekmovanjih iz francoščine pa 

posežejo mnogokrat po najvišjih priznanjih. Piše izvirna dramska dela v francoščini, s 

katerimi dijaki uspešno nastopajo na vsakoletnem frankofonskem dnevu v Celju. Pri svojem 

delu mladim odločno posreduje etične vrednote, zato velja za strogo, kasneje pa se isti mladi v 

osebnih krizah pogosto obračajo prav nanjo. 

Leta 2000 je  zelo uspešno dokončala štiriletni študij Teološko pastoralne šole na Teološki 

fakulteti v Ljubljani. Tako v župniji Kranj poučuje tudi verouk. V občini Kranj je dosegla, da 

so po osamosvojitvi ponovno zaživele izmenjave dijakov med pobratenima mestoma La 

Ciotat v Franciji in Oldham v Veliki Britaniji.  

Že od leta 1993 je predsednica Območne skupnosti  DKPS  Kranj. Tu je gonilna sila pri delu 

društva. V bogati beri delovanja si je društvo zastavilo za cilj ne le medsebojno druženje in 

izobraževanje, marveč tudi nevsiljivo promocijo tako društva kot krščanskih vrednot nasploh. 

Izpostaviti je potrebno njeno skrb in zavzetost pri pripravi romanj, predavanj ter kulturnih 

srečanj v najširšem smislu. 

Marjeta Brence je bila en mandat članica upravnega odbora društva. Od leta 2000 je članica 

ožjega vodstva evropskega združenja krščanskih učiteljev SIESC. V letih 2000 in 2004 je bila 

članica Organizacijskega odbora za pripravo kongresa SIESC v Sloveniji. Več let že redno 

dopisuje in prevaja v angleški in francoski jezik članke za revijo SIESC. 

 

                                                                                                                            

                                                                   Ludvik Mihelič, predsednik komisije za priznanja 


