PRIZNANJA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
SO V LETU 2016 PREJELI:

Naziv častni občan Občine Cerklje na Gorenjskem
Jožef Močnik iz Cerkelj, za njegovo dolgoletno aktivno udejstvovanje na kulturno umetniškem
področju, za spremljanje in sousmerjanje toka kulturnega delovanja v domačem kot tudi širšem
regijskem okolju, za njegov doprinos k podobi glasbene kulture cerkljanske občine in za pomemben
prispevek k širši prepoznavnosti Občine Cerklje na Gorenjskem na umetnostnem področju.

Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem:
Prostovoljno gasilsko društvo Lahovče, ob 90-letnem delovanju društva, za vztrajnost, dolgoletno
nesebično pomoč in prostovoljno delo tako na področju gasilstva kot tudi za zavzeto medsebojno
sodelovanje vaščanov in gasilskega društva pri različnih družbenih aktivnostih na območju občine
Cerklje na Gorenjskem.

Malo plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem:
Metod Kropar iz Zgornjega Brnika, za dolgoletno, prizadevno in vsestransko aktivno ter izredno
predano delo v PGD Zgornji Brnik ter za njegov doprinos pri gradnji gasilskega doma, s katerim je
pomembno prispeval h kakovostnejšemu življenju in razvoju domačega kraja kot občine Cerklje.

Nagrado Občine Cerklje na Gorenjskem:
Ivan Kropivnik iz Zgornjega Brnika, za delovanje na področju vodenja kulturne dejavnosti v Društvu
upokojencev Cerklje ter aktivno sodelovanje pri vseh ostalih dejavnostih in akcijah društva ter za
njegovo požrtvovalno delo, ustvarjanje in pozitivno energijo pri delovanju na različnih področjih
družbenega življenja.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem:
Alojzija Škerjanec iz Adergasa, za aktivno in predano prostovoljno delovanje v organih, dejavnostih
in službah društva, za nesebično pomoč ljudem okoli sebe tako mladim in starejšim ter za pomoč in
prostovoljno delovanje v športnih, humanitarnih ter drugih organizacijah.
Dragica Jerič iz Cerkelj, za njene pozitivne dosežke pri dolgoletnem vodenju občinskih financ in s tem
dosežene uspehe v korist družbene skupnosti ter za sodelovanje h graditvi občine ter neposrednem
prispevanju k razvoju občine, kot ga imamo danes.
Klavdija Frelih iz Zgornjega Brnika, za neomajno voljo in vložen trud, prostovoljno delo in skrb za
dobrobit lokalne skupnosti, za uspešno delovanje v vaški skupnosti, požrtvovalno in stalno
prizadevanje za razvoj domačega kraja in občine.

Milan Šter iz Zgornjega Brnika, za njegovo zavzetost in stalno pripravljenost sodelovati pri delih v
dobrobit društva in celotne vasi ter za njegovo posebej izkazano požrtvovalnost pri gradnji novega
gasilskega doma z brezštevilnimi opravljenimi delovnimi urami.
Roman Šter iz Zgornjega Brnika, za njegovo dolgoletno vestno, strokovno in dosledno opravljanje
dela kot strojnik in voznik gasilskega vozila na intervencijah gasilskega društva ter opravljeno
prostovoljno delo pri gradnji novega gasilskega doma, ki ga lahko opazimo na izvirnem gasilskem
emblemu na podu v novi dvorani, na stopnicah, okenskih policah, niši s kipom sv. Florjana, portalu na
vhodnih vratih itd.

