PRIZNANJA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
SO V LETU 2018 PREJELI:

Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem:
Jožef Žlebir iz Poženika, za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na področju razvoja gasilstva v občini
in na širšem območju. V letu 2007 je bil eden izmed pobudnikov za ustanovitev Gasilske zveze Cerklje
in na ustanovnem občnem zboru istega leta izvoljen za njenega predsednika. Delo predsednika GZ
Cerklje je vestno in uspešno opravljal do leta 2018. Na občnem zboru leta 2018 mu je bila podeljena
funkcija častnega predsednika Gasilske zveze Cerklje. Z njegovo posebno pripravljenostjo za delo,
dolgoročno vizijo delovanja gasilskih organizacij in vzorom mlajšim generacijam, na katere je z veseljem
prenašal svoje znanje in izkušnje, je Gasilska zveza Cerklje napredovala v trdno in povezano
organizacijo.

Malo plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem:
Angelca Maček iz Adergasa, za umetniški prispevek in human namen pri povezovanju občank in
občanov na kulturnem področju v občini Cerklje na Gorenjskem. Za aktivno sodelovanje v KUD-u Pod
lipo Adergas kot član odbora, idejni vodja in organizator nekaterih že tradicionalnih prireditev, ki
povezujejo ljudi. Z etnološko obarvanimi prireditvami prispeva k širjenju znanja o naši kulturi in
ljudskem izročilu.

Nagrado Občine Cerklje na Gorenjskem:
Stanko Maček iz Adergasa, za prizadevanja in uspehe na športnem področju. Z rednimi treningi je
pretekel preko 25 maratonov. Ultramaraton Špartatlon je dolg 246 kilometrov, Stanko ga je lani
septembra pretekel v manj kot 33 urah. Za dosego tega cilja je bilo potrebnih veliko odrekanj,
vloženega truda, lastnih finančnih sredstev in prostega časa. Udeležba na takem tekmovanju je tudi
promocija občine in države Slovenije v svetu.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem:
Brane Jagodic iz Šenturške Gore, za bogato in ustvarjalno delo na področju glasbe in kulture. Za
uspešno vodenje cerkvenega mešanega pevskega zbora na Šenturški Gori, kot za ustanovitev
prepoznavnega glasbenega sloga alpske glasbe z jodlanjem z ansamblom Nagelj. Leta 2003 je bil Brane
pobudnik ustanovitve Šenturškega okteta, ki je še isto leto ob dodatni vključitvi krajanov prerasel v
Kulturno društvo Šenturška Gora.
Breda Žargaj iz Cerkelj, za njeno dolgoletno požrtvovalno delovanje na kulturnem področju. Za aktivno
prostovoljstvo v dramski sekciji Pod Stražo. Pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine naših
krajev. Sodeluje kot scenaristka in igralka, k sodelovanju pritegne tudi mladino katerim zavzeto prenaša
svoje znanje.
Lojzka Mrgole iz Cerkelj, za zavzeto delo pri organiziranju in promoviranju slovenske kulturne
dediščine. Je ena od pobudnic ustanovitve skupine klekljaric, ki se je poimenovala Lastovke in kot
izvrstna učiteljica spodbuja k pridnemu delu in vaji tudi doma, tako da so njihovi izdelki vse lepši in
zahtevnejši. Skupina ustvarja umetnine iz sukanca različnih barv in z izdelavo čipk združuje tradicijo in
sedanjost.

Marija Marko iz Zgornjega Brnika, za njeno dolgoletno nesebično angažiranost pri skrbi za starejše.
V Društvu upokojencev Cerklje na Gorenjskem pomembno prispeva k razvoju društva, vodi »Krožek
ročnih del«, sodeluje v programu »Starejši za starejše« in deluje kot prostovoljka na območju vasi
Zgornji Brnik.
Mira Gerkman iz Poženika, za njeno dolgoletno prostovoljno in zavzeto delovanje na kulturnem
področju. Je aktivna prostovoljna članica dramske sekcije Pod Stražo. Pomaga pri sceni za igre, pri
oblikovanju vabil in plakatov, skrbi za stike z javnostjo. Pri pripravi delavnic za otroke se z njeno
pomočjo prenaša znanje naših babic na otroke. Skupaj z Bredo Žargaj sta pripravili brošuro »Sem na
Krvavcu kravce pasel«.

Najvišje priznanje za človekoljubno dejanje Občine Cerklje na Gorenjskem:
Katja Cukjati iz Štefanje Gore, za svoje pogumno in človekoljubno dejanje za rešeno človeško življenje.
Diplomirana babica je aktivna članica prostovoljnega gasilskega društva Štefanja Gora. Sredi lanskega
novembra je na Krvavcu neprekinjeno oživljala negibnega starejšega pohodnika do prihoda
helikopterja. Pol urna masaža srca je bila na koncu bogato poplačana. Gospod danes normalno živi in
po zaslugi Katje nima posledic. Vsi dobro vemo, da je preživetje ob srčnem zastoju prej izjema kot
pravilo, zato si Katja za svoje pogumno in človekoljubno dejanje za rešeno človeško življenje zasluži
najvišje priznanje.

Spominska plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem:
Silvo Sirc iz Adergasa, ob 80. letnici društva KUD Pod Lipo Adergas, za njegovo uspešno ustvarjalno
delo ter sodelovanje na različnih kulturno umetniških področjih, za ves ustvarjen bogat umetniški
program in odmevne nastope društva. Aktivno sodeluje pri uprizoritvi dramskih del in organizaciji
proslav, razstav in drugih priložnostih. Z vsemi zbranimi zgodovinskimi dogodki je župnijo Velesovo ob
praznovanju 850. letne ustanovitve počastil z izdanim zbornikom o zgodovini in življenju župnije z
naslovom Pod Marijinim varstvom.
Marjan Luskovec iz Grada, za njegovo prizadevanje in požrtvovalnost na prostovoljnem in
humanitarnem področju. Je dolgoletni član operativne enote PGD Cerklje na Gorenjskem, funkcijo
poveljnika izpolnjuje z nesebično požrtvovalnostjo in sočutjem do človeka v stiski ter s hrabrim in
varnim ohranjanjem naših domov. S svojim dolgoletnim in uspešnim načinom delovanja dokazuje, da
vrednote, ki jih nosi v sebi nosijo veliko mero humanosti in prostovoljnosti.
Franc Kropivnik, ml. iz Zgornjega Brnika, za njegov prispevek k razvoju vasi, občine in za dolgoletno
delo v društvih ter ostalih organizacijah. S sodelovanjem v različnih organizacijah in s svojim delom je
prispeval k razvoju in dogajanju v vasi Zg. Brnik. Z neomajno voljo do dela, napredka in z izjemno
pozitivno energijo ter z neuničljivim optimizmom, se je kot oseba, vaščan, posebej pa kot gasilec zapisal
zgodovino v vasi in občine. Z njegovo posebno pripravljenostjo za delo, dolgoročno vizijo delovanja
društva in vzorom mlajšim generacijam, je gasilsko društvo pod njegovim vodstvom doseglo velik
gospodarski in tehnični napredek.
JGZ Protokolarne storitve Republike Slovenije – Grad Strmol in Kavarna Strmol, za prispevek k
turističnemu razvoju občine Cerklje na Gorenjskem. Grad Strmol, kulturni spomenik državnega
pomena, je s prenovo pridobil status luksuznega butičnega hotela. Gosti državne protokolarne
dogodke, razkošna poslovna in osebna srečanja ter sodi med najlepše butične poročne lokacije v
Sloveniji. Z visoko kakovostnimi storitvami, vrhunsko kulinariko ter z obujanjem doživetij s poudarkom
na edinstvenosti, ekskluzivnosti in spoštovanju zgodovinske, naravne in kulturne dediščine je Javni
gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo) Gradu Strmol povrnil čar
preteklih dni ter prispeval k turističnemu razvoju in mednarodnemu ugledu Republike Slovenije.

Grad Strmol je letos prejel prestižno nagrado Unikatni grad leta 2018, ki ga podeljuje specializirana
turistična revija Travel & Hospitality iz Londona. Mednarodne strokovnjake je med vsemi evropskimi
gradovi najbolj prepričal v odličnosti storitev, skrbi za dizajn ter vključenosti lokalnih specifik in vsebin
v ponudbo.

