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V petek dne 20.9.2019 od 19. ure dalje je v Kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah na
Gorenjskem potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, katere sta se udeleţila tudi
predstavnika PVD Sever – Gorenjska, podpredsednik g. Ivan Hočevar in vodja odbora Kranj, g. Gortan
Simončič.
V polno zasedeni dvorani Kulturnega hrama Ignacija (cca 350 gledalcev) je bil med izvajanjem
prijetnega kulturnega programa, v dogovoru z organizatorjem, izveden tudi protokol podelitve dveh
priznanj Zdruţenja Sever in vrtnic (op.: dar Turističnega društva Cerklje na Gorenjskem), ki sta ga
izvedla podpredsednik g. Ivan Hočevar in vodja odbora Kranj, g. Gortan Simončič. Prejemnika sta bila:
SREBRNI ZNAK SEVER:
 ga. Damjana Boţič – Močnik, bivša ravnateljica OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem, za
vsestransko dolgoletno sodelovanje in pomoč pri izvedbi kulturnega programa ob spominskih
slovesnostih na območju letališča Joţeta Pučnika - Ljubljana in odkritjih večjega števila spominskih plošč
»TAJNA SKLADIŠČA OROŢJA MILICE – 1990/91« na območju občine Cerklje na Gorenjskem ter
vsestranski logistični pomoči ob postavitvah minulih tematskih razstav »ČLOVEKA NIKAR« in »VOJNA ZA
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991«;
ZLATI ZNAK SEVER:
 g. Franc Čebulj, ţupan Občine Cerklje na Gorenjskem, za vsestransko dobro dolgoletno sodelovanje in
nudenje nesebične pomoči, predvsem pri minulih realizacijah postavitve dveh spominskih obeleţij in
izvedbah spominskih slovesnostih na območju letališča Joţeta Pučnika – Ljubljana ter postavitvi večjega
števila in odkritjih večjega števila spominskih plošč »TAJNA SKLADIŠČA OROŢJA MILICE – 1990/91« na
območju občine Cerklje na Gorenjskem.
Po podelitvi priznanj sta oba prejemnika priznanj nagovorila občinstvo. Ga. Damjana Boţič - Močnik je z
domoljubnim nabojem nagovorila prisotno publiko, predvsem pa učiteljsko srenjo in starše, katerim je
poloţila na srce skrb za domoljubno vzgojo otrok in mladine.
Ţupan občine Cerklje na Gorenjskem, g. Franc Čebulj je v svojem zahvalnem nagovoru najprej opisal
pomen občinskega praznika, kateri je bil v bistvu izbran kot poklon velikemu krajanu Ignaciju Borštniku,
ki je bil rojen v Cerkljah in velja za ustanovitelja slovenskega sodobnega gledališča, prvega slovenskega
poklicnega igralca, reţiserja, dramatika in pedagoga. Omenil je tudi nekaj večjih občinskih projektov, ki
so občino pripeljali od ene najmanj do ene najbolj razvitih v Sloveniji. V zaključku nagovora je izpostavil
in poudaril skrb in zavezo za ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitvene procese in minulo
osamosvojitveno vojno ter opozoril, da nikoli ne smemo pozabiti tega dela narodove zgodovine.
Podeljena so bila tudi občinska priznanja zasluţnim občanom. Po zaključenem kulturnem programu so se
vsi nastopajoči skupaj z občinstvom preselili v drugi namenski prostor objekta kulturnega hrama, kjer se
je v prijetnem vzdušju nadaljevalo druţenje.
Na koncu naj omenimo, da je publika podelitev priznanj Zdruţenja Sever na slovesnosti pospremila z
burnim ploskanjem, kar lahko ocenimo kot dobro prakso za bodočo promocijo našega društva in
promocijo Zdruţenja Sever v zunanji javnosti.

