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Zahvala možu, ki je bil v vsakem trenutku zakladnica virov ter
informacij, in otrokom Barbari, Janezu, Blažu ter najmlajši Poloni, ki
so skušali dojeti, da njihovi mami opravljeno delo v šoli in pri Odmevih
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BESEDE ODMEVOV NAJ ODMEVAJO

O šolskem časopisu
Odmevi izpod Krvavca
so rekli in menili in pisali mentorji,
ustvarjalci,
pesniki, pisatelji, publicisti, kritiki, ocenjevalci
in drugi znani Slovenci:
Nekaj o začetku ...
in nekaj o nadaljevanju.
Ko zadeva steče, jajce več od kure ve.
O slami in revščini …
pa o zrnju in izobilju.
O zagnanosti in navdušenju …
pa o umetnosti in talentih.
O likovni podobi …
in zgodovinski vrednosti.
Glasilo kot učbenik …
z vzgojnim
in krajevnim pomenom.
Vsaka pot se enkrat konča. Tako tudi službena. Pred
sklenitvijo te, bi rada posredovala mlajšim le delček
iz časa mojega urednikovanja šolskega glasila
ODMEVI IZPOD KRVAVCA v sodelovanju z
mnogimi, vključenimi v uredniške odbore. Tako kot
učenci sem tudi sama veliko pridobila pri nastajanju
posameznih številk, ki so od prve do zadnje
prepletene z mislijo na mir in vrednote, ki bi nam
lahko bogatile naše življenje. Največ je bilo
opravljenega raziskovalnega dela ter dela z učenci,
sodelavci, starši, krajani, lokalno skupnostjo in
širše. Zavedali smo se, da noben izmed talentov, ki
so kot zakladi zakopani v globini vsakega, ne sme
biti zanemarjen: spomin, razum, domišljija, smisel
za lepo, sposobnost približevanja drugim. Spoznala
sem, da je delo pri Odmevih pravzaprav učenje za
vse življenje:

UČITI SE BITI.
UČITI SE DELATI
UČITI SE, DA BI VEDELI.
NAUČITI SE ŽIVETI SKUPAJ.
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O ŠOLSKEM GLASILU NEKOLIKO DRUGAČE
Moderna tehnologija je tudi v šole prinesla najmočnejši multimedijski pripomoček –
računalnik – najprivlačnejše in vsestransko uporabno orodje v učnem procesu.
Vnašanje računalnika v razred zahteva odločilne spremembe v načinu poučevanja in
učenja samega, še posebej v zavodih in šolah za otroke s posebnimi potrebami. Prav
te osebe danes uporabljajo podporno tehnologijo, da jim lajša premagovanje težav v
vsakdanjem življenju. Ob strokovnih razgovorih o inkluziji se vedno znova spomnim
gojencev Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, kjer sem sodelovala pri
izobraževanju dijakov v programu administrator, s Strokovnim svetom RS za vzgojo
in izobraževanje pa pripravila poslovno-finančni izobraževalni program. S tem
zapisom želim opozoriti na primerjavo metod dela in postopkom pred razvojem
moderne računalniške tehnologije in današnjimi, ki odpirajo neizmerne možnosti
posredovanja znanja. Kratka primerjava temelji na pripravi gradiva za šolsko glasilo
ob dveh temeljnih učnih sredstvih: pisalnem stroju in računalniku.
Bilo je šolsko leto 1986/87. S peščico mladih smo se zbirali v učilnici z namenom
ustvariti šolsko glasilo. Izšlo naj bi ob slovenskem kulturnem prazniku 1987. Pisali so
o kulturi in o dnevu zavoda, ki ga praznujejo vsako leta meseca novembra. Beseda je
bila usmerjena v dan, ki naj bi bil dober. Dober dan je tudi beseda, s katero se ob
srečanjih pozdravimo s prijatelji. Kako neizmerno radi imajo življenje in ljudi okrog
sebe: mamo, očeta brate … In nazadnje o njihovi poti v prihodnost. Mlada Urša je
zapisala: Mir, svoboda, prihodnost so temelji, da bomo srečni tudi brez vojn …
Srečno, mladi, kajti uspeli bomo … In tudi: Znanost moramo še pospešiti! Seveda je
deklica mislila na medicino, da bi strokovnjaki končno našli sredstva proti boleznim,
ki tarejo mlada življenja in jemljejo, kar jim je najpomembnejše: prav njihova
življenja. V tem šolskem letu so v njihovih vrstah ugasnila kar tri. Slovo je bilo težko.
Tistega leta smo na novo opremili strojepisnico, za kar se moramo zahvaliti
ravnateljici ge. Anici Justinek. Stare pisalne stroje smo nadomestili z novimi –
električnimi. Po programu ASDF JKLČ so tipkali fantje, tipkala so dekleta. Večina s
cerebralno paralizo in mišično distrofijo. K pouku je bilo vedno vključenih še nekaj
otrok z drugačnimi zdravstvenimi stanji. Tako so vsi po tipkovnici neumorno iskali
znake in črke. Samo na tipko je bilo treba pritisniti, pa se je že poznal odtis. Nastale
so besede. Nastali so zapisi. In nastajalo je glasilo. Kako?
Besedila so nastajala med poukom, po pouku, v skupinah, dvojicah in posamezno … v
sobi, pri luči – vsa z mislijo na življenje. Odbrana smo pretipkali na voščene matrice.
Seveda naj bi tipkali kar se da s čim manj napakami, sicer smo morali napačna mesta
premazati s korekturnim lakom, za hip počakati, da se je nanos laka posušil in isto
mesto smo pretipkali s pravilno črko. Tako smo pripravili kar 44 strani. Tudi risbe so
nastajale podobno. S posebnim kovinskim pisalom so dijaki med drugim narisali tudi
goloba miru. Pripravljene matrice smo vložili v razmnoževalni stroj z barvo.
Razmnoževanje je steklo. Pri delu smo bili črni in umazani kot dimnikarji. A naše
glasilo je le nastajalo. Razmnoženo gradivo smo razvrstili po straneh in ga zbrali v
komplete izvodov. Izvode je bilo potrebno speti. Še najenostavnejše je bilo tako, da
smo preluknjali strani z luknjačem. Skozi luknjice smo vdeli belo-modro-rdečo vrvico
in jo zavezali. Glasilo je bilo pripravljeno, da gre med dijake. Na šoli je bil praznik, saj
so bili v glasilu predstavljeni naši skupni napori.
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Le moč znanja lahko spremeni navaden podatek v informacijo. Torej: Učiti se, da bi
vedeli. Učiti se biti. Učiti se delati. Učiti se živeti skupaj. Prav vsi, učenci in dijaki, naj
bi pri in ob pouku spoznavali in čim več uporabljali sodobna sredstva. Ob primerjavi
nekdaj in danes je razlika očitna.
Nekdaj so računalnik uporabljali le v administraciji. Sledili so koraki k premagovanju
komunikacijskih težav otrok s posebnimi potrebami. Sodobna sredstva in oprema
danes močno vplivajo na kakovost učenja in življenja mladostnikov. Levji delež pri
tem nosi Ministrstvo RS za šolstvo in šport, ko je s številnimi potezami ponudilo
šolam pomoč na tem področju.
V zavodih in šolah računalnik uporabljajo predvsem kot rehabilitacijski pripomoček
in učno sredstvo, ki omogoča večje komunikacijske sposobnosti, pomaga pri
obvladovanju okolja, omogoča dostop do izobraževanja oz. poklicnih programov.
Gibalno oviranim ali otrokom s težavami v fini motoriki pri zapisih učne snovi pri
likovnem izražanju … pripadajo: prilagojena strojna oprema, tipkovnica in miška,
lepljive tipke, povečane tipke, prilagodljiva miza, stol.
Z Wordstarom smo nadomestili pisalni stroj. Poleg osnovnega vnašanja besedil
omogoča tudi menjavo oblike, stila in velikosti pisave. Omogoča nam pogled strani.
Oknom je sledil MS Word. Program, ki omogoča vnašanje podatkov iz drugih
programov, kreiranje najrazličnejših tabel, številčenje strani, vnašanje besedilnih in
slikovnih datotek, popolno pripravo materialov za tiskanje …
Najidealnejši pripomoček pri izdelavi glasila je specializirani program za namizno
založništvo. S pomočjo urejevalnika besedil omogoča vnašanje in spajanje tekstovnih
datotek s slikovnimi. Zvesta pomočnika sta skener (optični bralnik) in tiskalnik. S
prvim sliko ali besedilo shranimo v računalniški obliki, tj. digitaliziramo oz.
pretvorimo v računalniško obliko, z drugim pa pripravljeno gradivo prenesemo na
papir. Pri izdelavi glasila je dobrodošel tudi program CorelDraw. Računalniška
grafika prevzema pomembnejšo vlogo: z računalniškimi grafičnimi programi, ki
obravnavajo črte, like, oblike, teksturo in druge likovne elemente, rišemo na
računalnik.
Brez Internet Explorerja – programa za iskanje in brskanje po informacijah, ki nam
jih ponujajo v Internet priključeni računalniki, danes ne gre. Pri zbiranju gradiva in
informacij za glasilo in v druge namene nam pomaga tudi elektronska pošta.
Dopisovanje v tej obliki je hitrejše in cenejše. Za to uporabljamo program Outlook
Express, ki je sestavni del brskalnika Microsoft Internet Explorer 5.x oz.
operacijskega sistema Windows 98. Pošta se ne izgubi, k naslovniku prispe v
originalni obliki, tudi slikovno gradivo.
S pomočjo računalniških orodij pripravimo tudi osnutek glasila. V primerjavi s
pisalnim strojem je delo neprimerno lažje: napake odpravljamo enostavno z
brisanjem napačne črke, besedilo lahko vstavljamo, ga prenašamo, z lahkoto
poudarjamo na različne načine (krepko tiskano besedilo, stave na desni ali levi rob ali
sredino, različno razprto besedilo, oblikovanje velike začetnice, oblika pisave, velikost
…). Sledi izdelava zrcala ali ogledala posamezne številke (špegu), kar je natančna
podoba bodoče številke s točno odmerjenim prostorom za posamezne prispevke,
predvidenim prostorom za ilustracije, fotografije in vinjete, naslove in točno
oštevilčenimi stranmi.
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Upoštevamo tudi estetski videz glasila. Pazimo na rob, vrsto črk, primerno oblikovane
naslove in pravilno vstavitev ilustracij. Gradivo za glasilo je pripravljeno. Sledi
izdelava filmov in tisk. In na šoli je zopet praznik.
Glasilo je dokument šole, nekega kraja ali kronika življenja, zato mora imeti kolofon z
vsemi potrebnimi podatki: naslov glasila, izdajatelj, naziv šole in kraja, šolsko leto,
letnik, tekoča številka, imena uredniškega odbora in mentorja, tisk in naklada.
Šolsko novinarstvo in literarna ustvarjalnost nudita široke možnosti za
medpredmetna povezovanja. Tako poleg mladih novinarjev nastopijo še oblikovalci,
likovniki, fotografi, raziskovalci vseh mogočih področij. Prof. Miha Mohor je v
Zborniku prispevkov 2002 za Simpozij modelov poučevanja in učenja zapisal: »…
Šolsko glasilo je rezultat sodobnih didaktičnih prijemov pri poučevanju in učenju ter
izraz svobodnejše ustvarjalne atmosfere interesnih dejavnosti. Urednikovanje mlade
nauči, kako organizirati in izpeljati delo …«
Nikoli mi ni bilo žal, da sem na svoji službeni poti odpirala vrata prenekaterih šol.
Kalila so me, dopolnjevala z mnogoterimi izkušnjami in predvsem znanji, ki jih ni
nikoli dovolj. Skozi vrata cerkljanske šole sem kot učiteljica vstopila 1. septembra
1994 in sprejela delo učiteljice slovenščine ter mentorice šolskega glasila Odmevi
izpod Krvavca.
Tako smo se dobro desetletje s člani več uredniških odborov vsak petek po pouku
dobivali in ustvarjali. Tokrat drugače – v računalnici ob modernejši tehnologiji. Z
vsako številko smo želeli bralcem približati kaj novega:
-

svet praznikov,

-

novonastalo občino Cerklje na Gorenjskem,

-

pošteno igro – fair play,

-

najlepše stvari na svetu,

-

40-letnico Odmevov,

-

Janeza Mežana ob 100. obletnici rojstva,

-

človekove pravice,

-

našo šolo kot Unicefovo pomočnico,

-

klic dobrote,

-

spominsko knjigo,

-

konvencijo o otrokovih pravicah,

-

mlade slovenske čebelarje,

-

pesem otrok in pesem zvonov,

-

Unescova projekta: naše domačije ter vrednote v športu …

Za vse praznike ob izidu Odmevov, ni jih bilo malo, sem hvaležna VSEM prizadevnim
mladim novinarjem. Kaj, kdaj, zakaj, kako … v nadaljevanju:
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143. številka OiK, 1994/95
Naslovnica: grafika, koledar,
Katja Meško
52 strani
UO: Blaž Suhač

Koledar, v katerem so vpisani prazniki in godovni dnevi. Če kdo ne ve, kdaj goduje,
naj pogleda v Odmeve. Za branje, da se vam bodo pozno v noč sršili lasje, da ne
omenjam kurje polti, pogrizenih nohtov in burnih sanj, je poskrbel urednik s
sodelavkami. V skrajnem primeru pomaga PERSEN.

144. številka OiK, 1995/96
Naslovnica: cerkljanski zvonik,
Blaž Močnik
62 strani
UO: Žiga Dremelj, Nina Veselinovič;
Saša Bobnar, Urška Frantar,
Nataša Jeran, Katja Meško,
Neža Močnik, Špela Naglič,
Rudolf Šuligoj, Barbara Zupin;
Maja Ipavec, Alenka Jagodic
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V davnih časih je bil prostor, kjer danes stoji mogočna cerkljanska cerkev, zaraščen s
trnjem. Pastirji, ki so pasli ovce po okoliških pašnikih, so nekega dne med trnjem
našli Marijino podobo. Ker se jim je zdelo, da trnje ni primerno bivališče za Marijo, so
podobo odnesli domov. A že naslednjega dne je bila podoba spet sredi trnja. Ko se je
to nekaj dni ponavljalo, so v tem videli Marijino željo, da želi prebivati ravno na tem
mestu. Zgradili so kapelo, okoli katere so se v vedno večjem številu zbirali okoličani.
Kapelo so imenovali Marija v trnju, kraj, ki je začel rasti okoli nje, pa Trnovlje. Kmalu
so namesto kapele na istem mestu postavili cerkev, posvečeno Mariji Vnebovzeti, ob
njej pa še dve manjši: eno so posvetili svetemu Tomažu, drugo svetemu Mihaelu. Ker
so bile tesno skupaj kar tri cerkve, so začeli kraj imenovati Cerklje, saj je v
gorenjskem dialektu množina od cerkev cérkle. Zato so v grbu občine Cerklje na
Gorenjskem poleg letnice prve omembe fare (1154) tudi trije križi, ki simbolično
predstavljajo tri cerkve.
»Starodavna, velika in lepa je cerkljanska fara – le žal, da je meglena nje
prvotna in starejša zgodovina. Pergament o njej se je porazgubil v Ogleji
in drugod, ali trohni v nepoznatih nam kotih, da ne moremo v vsem jasno
vanjo zreti ter opisati je v pravi, svetli luči. Drobtinic znamenitih, toda le
malo, našli smo v notarijatskem arhivu v Vidmu, knezonadškofijskem v
Gorici, v Rudolfinumu v Ljubljani ter v Gradcu, v tamošnjem štirskem
deželnem arhivu …«
Tako je v uvodu zapisal Ivan Lavrenčič v knjigi Zgodovina cerkljanske fare leta 1890.
To knjigo lahko prištevamo med redke dokumente, ki nam osvetljujejo zgodovino
kraja Cerklje in njegove okolice. Najprej o imenu. Prvotno se je kraj imenoval
Trnovlje. Ime je dobil po cerkvi Marije v trnju. Ljudsko izročilo pove, da so pastirji
našli med trnjem Marijino podobo. Na tem mestu so sezidali cerkev. Okrog cerkve se
je najbrž kmalu začelo razvijati novo naselje. Pozneje pa so poleg cerkve zgradili še
dve kapeli. Tedaj pa je gotovo nastalo tudi novo krajevno ime – cerkve ali v narečju
cérkle – Cerklje.
Danes na tem mestu stoji mogočna cerkev, ki so jo zgradili naši predniki v letih od
1777 do 1783. Posvečena je Marijinemu vnebovzetju.
Prvič se v listinah pojavi ime Cerklje leta 1154. Gotovo je vas že prej obstajala, le pod
drugim imenom – Trnovlje. V listinah iz sredine 12. stoletja preberemo ime župnika
Richerusa pri Materi Božji v Trnovljah.
Leta 1163 je podelil oglejski patriarh Ulrik II. kapelo sv. Marjete v Velesovem, ki je
bila dotlej podružnica farne cerkve v Trnovljah, Gerlohu Velesovskemu. Obstaja pa še
vrsta listin, ki posredno kažejo na precejšnjo starost kraja in sploh vasi na
Cerkljanskem.
V teku stoletij se je podrejenost cerkljanske fare večkrat menjala. Do leta 1751 je bila
pod oglejskim patriarhom, potem je do leta 1787 pripadala goriški nadškofiji in od
tega leta dalje ljubljanski nadškofiji.
Ni povsem dognano, toda izročilo pove, da je bila prvotna fara (sedež župnije) v
Šmartnem, majhni vasici, dva kilometra oddaljeni od vasi Cerklje, kjer stoji tudi
najstarejša cerkev na Cerkljanskem, sezidana verjetno že v 8. ali 9. stoletju. Šele
pozneje so sedež fare prenesli bolj na sredino fare, v Cerklje.
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V srednjem veku so bili tukajšnji prebivalci podložniki graščin, ki jih je bilo več v
okolici. Danes je ohranjen le še grad Strmol, ki je bil zgrajen verjetno že v 14. stoletju,
ostali pa so porušeni.
Kdaj je bil razdejan grad v vasici Grad, ni znano. Stal pa naj bi približno tam, kjer
danes stoji Podgorškova hiša.
Poženški grad, ki je najpomembnejši za zgodovino bližnje in daljne okolice, so
verjetno porušili Turki v letih od 1471 do 1473, saj so tedaj najbolj divjali po
Cerkljanskem. Takrat so razdejali tudi velesovski samostan in grad Kamen
(Frauenstein) nad Adergasom močno poškodovali. Tudi tega gradu danes ni več.
Včasih so se ljudje preživljali večinoma s poljedelstvom, zlasti v dolinskih vaseh. V
hribovskih vaseh pa je prevladala živinoreja. Dolinci so gojili tudi konje in z njimi
trgovali. Prodajali so jih celo na Laško, kakor poroča Valvasor. Kupovat pa so jih
hodili na Hrvaško.
Mnogi so se ukvarjali z obrtjo. Zlasti tkalcev je bilo veliko. Ti so tkali odlična konjska
pregrinjala, ki so slovela daleč naokoli. Tkalstvo se je ohranilo v cerkljanski okolici
kot najbolj razširjena obrt prav v to stoletje, dokler ga ni izpodrinila industrija.

ZEMLJEPISNA PODOBA CERKLJANSKEGA OBMOČJA
Neznani avtor je že davno zapisal, da sodi cerkljanska ravan med najlepše slovenske
pokrajine. Malokje je slovenska dežela tako v ravnovesje ubrana, skrbno obdelana,
smotrno naseljena in urejena.
Tega se krajani komajda zavedamo. Mnogo bolj se pokaže to tujcu, ki se iz Ljubljane
ali Kranja pripelje pod vznožje Kamniških Alp.
Če stopimo poleti malo više v strmino do Ambroža pod Krvavcem, se nam kot na
dlani odpre čudovita preproga, stkana iz zorečih polj, zelenih travnikov in temnih
gozdov, belih cest in rdečih streh kot žlahten mozaik.
Nič manj lepa ni v drugih letnih časih. Pozimi neomadeževano bela, saj se industrija
še ni razbohotila v teh krajih. Spomladi vsa cvetoča in dišeča po sveže zoranih poljih,
jeseni pa vsa sijoča v tisočerih odtenkih barv.
To je cerkljanska ravnina. Precej zaključen del Gorenjske. Na severu stoji masiv
Kamniških Alp s Krvavcem, ki še spada na cerkljansko področje.
Na vzhodni strani deli cerkljansko polje od kamniškega najjužnejši obronek
krvavškega pogorja. Na južni in zahodni strani leže še dandanes gozdovi – vodiški in
šenčurski boršti.
Tako sklenjen del ozemlja je nujno potreboval svoj gospodarski, politični in kulturni
center. V tak center so se razvile Cerklje. Danes je to sedež cerkljanske občine, ki
obsega tri župnije: Cerklje, Velesovo in Šenturško Goro. Razdeljena je v osem
krajevnih skupnosti (1995) s skupno 29 vasmi in okoli 6000 prebivalci.
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Občina ima tudi vse ustanove, ki omogočajo občanom prijetno in varno bivanje, tako
z zdravstveno in policijsko postajo (1995).
Ljudje se preživljajo z delom v podjetjih v Kranju, Ljubljani, Kamniku … Dobršen del
prebivalcev, zlasti okoliških vaseh, pa se preživlja z delom na kmetiji. V zadnjem času
se je močno razširila tudi obrtna in podjetniška dejavnost. Kot gobe po dežju pa
rastejo majhne trgovinice, v katerih lahko kupiš najrazličnejše blago.
V Cerkljah in okolici ni večjih industrijskih obratov. Imamo pa veliko možnosti za
turistični razvoj. Za zimski turizem skrbi Rekreacijsko-turistični center na Krvavcu,
kjer je ob ugodnih snežnih razmerah priložnost za prijetno zimsko rekreacijo od
decembra pa vse do prvomajskih praznikov.
V ostalih letnih časih pa so Cerklje lahko izhodišče za številne sprehode v naravo v
nižini ali pa tudi za krajše in daljše izlete v gore. Čudovite so visokogorske ture na
Kočno, Grintovec, Skuto in ostale vrhove Kamniških in Savinskih Alp.
K razvoju turizma v Cerkljah bo mnogo pripomoglo tudi mednarodno letališče
Ljubljana-Brnik, ki leži v naši občini.
V občini deluje več društev:
Avto-moto društvo ima svoj dom v Cerkljah in skrbi predvsem za usposabljanje
mladih voznikov avtomobilov in motorjev. V tej stavbi pa vedri in si nabira učenost
kar za en razred otrok-osnovnošolcev.
Gasilska društva delujejo v Cerkljah, Velesovem, Štefanji Gori, Zalogu, Lahovčah in
na Zgornjem in Spodnjem Brniku.
Kulturna društva: zlasti sta delovni v Velesovem in Cerkljah, velesovsko na dramskem
področju, cerkljansko na pevskem.
Turistično društvo vsako leto skupaj z lovskim in čebelarskim društvom pripravi
razstavo cvetja, lovstva, čebelarstva in ribištva.
SAMO DELČKI IZ ZGODOVINE NAŠE ŠOLE
Sredi Cerkelj stoji osnovna šola, ki je poimenovana po skladatelju Davorinu Jenku.
Leta 1788 je Ivan Borštnik na pobudo svojega strica Mihaela Borštnika, župnika v
Cerkljah, ustanovil trivialno šolo. Vanjo se je vpisalo le okrog 50 otrok. Kljub najboljši
volji vseh pa je šola vzdržala le tri leta. Ko so Francozi zasedli naše kraje, so morali v
vsaki občini ustanoviti tudi ljudsko šolo. Tako je lahko Ivan Borštnik leta 1811 obnovil
svojo 1791. leta ukinjeno šolo. Šolska soba se je nahajala pri Robasu. Šola ni imela
stalnega doma, zato so jo večkrat selili iz ene hiše v drugo. Leta 1827 pa je našla
zavetje v stari mežnariji tik pred cerkvenimi vrati. Stavba je bila v tako slabem stanju,
da je bila učilnica podprta s tramovi, da se ni zrušila.
Čez 30 let, leta 1857, se je šola spet selila, tokrat k Borštniku. V tem letu je v šolo
hodilo že 137 otrok. Za učitelja pa je prišel Andrej Vavken, eden prvih redno izšolanih
učiteljev. Andrej Vavken je šolo vodil polnih 35 let.
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V naslednjih letih je število otrok v šoli zelo naraslo, zato so začeli graditi novo šolsko
poslopje. Prvega maja 1860. leta je bila šola slovesno odprta, šola sama pa razširjena
v dvorazrednico.
Kako hitro je naraščalo število otrok, ki so hodili v šolo, naj pove podatek iz šolske
kronike: v letu 1897 je v šolo v Cerkljah hodilo 283 dečkov in 296 deklic, skupaj 579
otrok.
Tudi ta šola je postala pretesna, zato so jo leta 1899 povečali. Celih 67 let so
cerkljanski otroci nabirali znanje v tej šoli.
Že 29 let stoji naša današnja šola. Mnogo večja je od prejšnje, pa je skoraj pretesna za
vse, ki danes hodimo vanjo. Šolo v letošnjem šolskem letu obiskuje 665 učencev. Del
učencev je v matični šoli v Cerkljah, del pa v podružnični enoti v Zalogu. Ravno tako
delujeta dve enoti vrtca, ena v Cerkljah, druga ravno tako v Zalogu.

145. številka OiK, 1995/96
Naslovnica: Skok v daljino,
Sabina Sodnik
58 strani
UO: Žiga Dremelj, Saša Bobnar,
Nataša Jeran, Urška Frantar,
Katja Meško, Neža Močnik,
Špela Naglič, Rudi Šuligoj,
Barbara Zupin, Maja Ipavec,
Alenka Jagodic

Sreča je … so pisali otroci.

Ravnatelj načrtuje celoletno delo in ga tudi vodi, saj je odgovoren za izvedbo načrta.
Naj bi se šolsko leto odvijalo brez zadreg, če pa le-te nastopijo, ni lahko. Tudi našemu
ravnatelju g. Jerneju Zajcu ni lahko, saj nima kam in kod razporediti učencev, zatika
se pri mnogih predmetih, tako pri športni vzgoji, gospodinjstvu, knjižnici … Prosili
smo ga, naj misli in tegobe naniza v prispevku za Odmeve.
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Ustregel nam je …
Polnovredno jesti in piti po desetih pravilih … velja upoštevati.
Enkratni so ti naši otroci. Koliko športov uganjajo … med učenci je cela vrsta
tekmovalcev … navijačev … pa mladih poročevalcev … Mladi novinarji in njihovi
sodelavci so pisali reportaže, komentarje … o pošteni igri – fair playu.

146. številka OiK, 1996/97
ZA NOVO PEDIATRIČNO
KLINIKO
Naslovnica: hči Polona
v medvedkovem naročju, Blaž Močnik
70 strani
UO: Žiga Dremelj, Robi Zevnik,
Mitja Porovne, Mojca Bolka,
Aleš Ogorevc, Nuša Dremelj,
Danica Tajčman, Janja Zaplotnik,
Marko Zevnik, Urša Anžič,
Patricija Štupar, Sabina Jerič

Občutek sreče, ki ga učenec doživlja ob prijetnih dogodkih in spominih – to tudi
zapiše v spisu, dnevniškem zapisu ali kakorkoli drugače, je neizmeren. Šola je učenca
naučila brati, pisati … Življenje ga uči opazovati in razmišljati. Vse pa je sposoben
prenesti na papir:
- o pravicah otrok in otroškem parlamentu,
- najlepših stvareh na tem svetu,
- najljubših živalih,
- prijateljstvu,
- knjigi,
- stvarnosti življenja,
- športnem dnevu,
- računalniških igrah,
- glasbenem in filmskem svetu,
- modi in humorju.
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… samo zato, ker so otroci,
So dostojanstveni in dragoceni,
Enostavno zato, ker so …
(Barbara Coloroso)

Vsak otrok, kjerkoli živi, ima pravico, da odrašča z občutkom varnosti in ljubezni.
Mnogokrat je resničnost čisto drugačna. Vsak dan se rojevajo otroci, ki ne bodo nikoli
poznali stvari, ki so srečnejšim otrokom samoumevne. Mnogi med njimi ne morejo
odraščati v krogu svojih družin, nekateri so lačni, drugi zapuščeni …
Da bi vsak otrok imel lažji korak k lepši prihodnosti, so Združeni narodi sprejeli
Konvencijo o otrokovih pravicah 20. novembra 1989, veljati pa je začela 2. septembra
1990.
Leta 1991 smo Slovenci, eni izmed redkih narodov na svetu, v slovenski ustavi s 56.
členom določili, da vsi otroci uživajo človekove pravice in temeljne svoboščine v
skladu s svojo starostjo in zrelostjo.
Zavedamo se, da so otroci naša prihodnost, zato Pravice otrok:
-

… kdorkoli že smo in kjerkoli živimo.

-

Varujte nas. Dovolite nam, da rastemo svobodno in častno.

-

Vsak od nas bo imel svoje ime in svojo deželo.

-

Grejte nas in branite nas. Kadar zbolimo, nas negujte in tolažite.

-

Če smo telesno in duševno prizadeti, bodite še posebej pozorni do nas in
skrbite, da bomo živeli srečno.

-

Omogočite našim družinam, da ostanejo skupaj. Če pa smo brez družine,
nas kljub vsemu varujte in ljubite.

-

Tako nas učite, da bomo znali uživati darove sveta. Dovolite pa nam, da se
tudi igramo, ker so stvari, ki jih moramo odkriti sami.

-

V stiskah pomagajte najprej nam, kajti mi smo prihodnost sveta.

-

Prizanesite nam z okrutneži in izkoriščevalci.

-

Pustite, da svobodno verujemo v miru in brez očitkov. Dovolite nam, da se
ponašamo z barvo svoje kože. Bodite ponosni na nas. Kdorkoli že smo in
kjerkoli živimo, naj bo to dota vseh otrok.
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147. številka Oik, 1996/97
40 let Odmevov izpod Krvavca,
Blaž Močnik
134 strani
UO: Žiga Dremelj, Robi Zevnik,
Mitja Porovne, Mojca Bolka,
Aleš Ogorevc, Nuša Dremelj,
Danica Tajčman, Janja Zaplotnik,
Marko Zevnik, Patricija Štupar,
Sabina Jerič

V najlepšem mesecu v letu, v maju,
je izšla druga letošnja številka šolskega
glasila Odmevi izpod Krvavca, 147. po
vrsti. Slavnostna, saj praznujejo Odmevi
20. maja 1997 svoj 40. rojstni dan.

Praznični datum sovpada tudi s praznovanjem prvega občinskega praznika v
obnovljeni občini Cerklje na Gorenjskem. Zato je vsebina precej drugačna od
običajnih številk. Opazili boste precejšnje število prispevkov odraslih, Vaših staršev,
znancev in znanih Slovencev … Ker bo ustanovitelj in prvi dolgoletni mentor našega
glasila gospod Jože Varl ob občinskem prazniku postal častni občan občine Cerklje na
Gorenjskem, smo seveda želeli vsebino praznika še posebej poudariti. To smo opravili
tako, da smo nekaj znanih Slovencev povprašali, kaj jim pomeni Jenkov Naprej,
katerega rojstni dan, to je 16. maja, Cerkljani praznujemo kot občinski praznik.
Za občinski praznik je bil izbran 16. maj, dan, ko je pred 137. leti nastala budnica
Naprej, zastava slave, ki je delo našega rojaka skladatelja Davorina Jenka.
»Naša šola nosi ime slavnega skladatelja, zato je tudi naša dolžnost, da podrobneje
spoznamo življenje in delo velikega skladatelja, našega rojaka, znanega po vsem
svetu,« sta zapisali v Odmevih v 25. letu izhajanja učenki Anica Štirn in Martina
Robas.
In prav je tako. Čas, v katerem je Davorin Jenko aktivno deloval na področju
slovenske glasbe, je sorazmerno kratek in moramo priznati, da je prav v tem času
napravil mnogo in da so samo takratne razmere krive, da je večino življenja posvetil
Srbiji, saj zanj ni bilo primernega mesta, če bi se vrnil v Ljubljano.
Že na Dunaju, kjer se je šolal, je Davorin Jenko srečal veliko bivših sošolcev. Srečal je
tudi Simona Jenka, prijatelja in sošolca iz kranjske šole. Kmalu so ustanovili
Slovensko pevsko društvo. Tu je postal zborovodja. Prirejali so bésede po različnih
dunajskih dvoranah z namenom, da bi ustvarili trdno slovensko zavest. S takim
namenom je 16. maja 1860 nastala tudi slovenska narodna himna Naprej, zastava
slave. Pisatelj Simon Jenko, imenovan tudi Šmonca, je besedilo himne pesniško
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oblikoval že precej prej, pravega napeva pa Davorin nikakor ni mogel najti.
Omenjenega dne je sedel v kavarni in prebiral Die Presse. Razjezil ga je žaljiv članek o
Slovencih in slovenščini, ki naj bi bila le nerazvito jecljanje, ne pa jezik, kar pa naj
sploh ne bi bilo čudno, ko pa je Slovencev tako malo. Ob branju je bil Jenko zelo
jezen, odšel je v Prater in zgodilo se je: napev je prišel kar sam od sebe. Davorin je
stekel v bližnjo gostilno in tam napev tudi zapisal. Neštetokrat je zadonela in
razveseljevala …
Tako bomo vsako leto v najlepšem mesecu v maju počastili mladostno delo bivšega
cerkljanskega občana Davorina Jenka, ne pa samo njegove osebnosti. S
praznovanjem rojstnega dne neke osebe bi preveč povzdignili samo enega in tako
zanemarili vse ostale pomembne rojake. Tudi pomladanski termin je zelo primeren za
splošno ljudsko praznovanje. V tem času bi poleg kulturnih skupin mnogo laže
sodelovali tudi osnovna šola in športniki. Mnoge praznične prireditve pa bi lahko
potekale na prostem.
Naš cerkljanski praznik letos sovpada s praznovanjem meseca evropske kulture, ki se
bo pričelo ravno 16. maja 1997 v Ljubljani.
Nekaj znanih Slovencev smo vprašali, kaj jim pomeni Jenkov Naprej. Za odgovore se
jim iskreno zahvaljujemo:
-

dr. Borut Loparnik, predstojnik glasbenega oddelka v NUK, Ljubljana
dr. Joža Mahnič, predsednik Slovenske matice, Ljubljana
dr. Edo Škulj, muzikolog
Toni Laznik, dipl. oec.
Janez Močnik, prof., skladatelj

Med spomini urednikov so tudi moji :
Po službenem potepanju od Kamnika, Ljubljane in Kranja sem prišla 1. septembra
1994 na osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Sprejela sem učence
in učenke 7. in 8. razredov in mentorstvo pri šolskem glasilu. Brez zadržkov smo takoj
postali prijatelji. V 143. številki so učenci zapisali: »/…/ gospa Močnik za slovenski
jezik pa je svoje delo vzela zares in kdor se ni učil, je ta kratko potegnil.« Na šoli smo
namreč tri učiteljice s priimkov Močnik (za slovenski jezik, matematiko in glasbo, op.
Danes, ko to pišem, se je v skupino s priimkom Močnik pridružila še ravnateljica),
zato tako podrobno pojasnilo.
Z uredniškim odborom šolskega glasila ODMEVI IZPOD KRVAVCA smo v šolskem
letu 1994/95 pripravili številko glasila s kronološkim pregledom življenja in dela v
šoli in okolici – v obliki koledarja. V šolskem letu 1995/96 smo uspeli z dvema
številkama. Prvo smo izdali ob božično-novoletnih praznikih, drugo pa ob koncu
šolskega leta. Vse delo smo opravili sami: od zamisli do izdaje (tiska). Porodilo se je
mnogo idej. Nekaj teh je uresničenih v navedenih številkah, za druge moram
poskrbeti v naslednjih številkah z naslednjimi generacijami. Izredno lepo je uspela
144. številka, v kateri smo predstavili obnovljeno občino Cerklje na Gorenjskem in
njene simbole, slavnostno akademijo ob 160. obletnici rojstva skladatelja Davorina
Jenka, kulturni praznik z dramskima umetnicama Ivanko Mežanovo in Milo
Kačičevo ter Martinom Kadivcem, Borštnikovim poznavalcem, veselje ob praznikih,
življenje skozi letne čase, domišljijsko ustvarjanje, zanimivosti s knjižnih polic in
nekaj za razvedrilo.
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Ko smo zbirali gradivo za predstavitev občine, se mi je zastavilo veliko vprašanj, na
katera nisem znala takoj odgovoriti. Razumljivo. Nisem domačinka. Res da živim v
Cerkljah že 12 let, a še nekako pred tremi leti sem rekla, da tu le živim. Rojstvo naše
najmlajše hčere Polone je začrtalo mojo življenjsko pot. Zaživela sem s krajem in z
ljudmi v tej vasici pod Krvavcem. Kolikokrat se spomnim Cankarjevega Kurenta, ko
se je ozrl in je videl, da je svet lep in življenja vreden. Koliko bogastva je nasul Bog
na to zemljo. »Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo
vriskanje! Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki ugleda Cerklje, obstrmi pred tem
čudom božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj goré in poljane oznanjajo, da
je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi
drugimi.«
Toliko lepega sem doživela z uredniškim odborom, ko smo se zbirali in skupaj
ustvarjali šolsko glasilo ODMEVI IZPOD KRVAVCA. In težko je učiteljici, ki ne
pozna odgovora na učenčeva vprašanja. Zato sem se odločila, da se bom posvetila
kraju in ga začela sistematično spoznavati. V to sem bila kar hote ali nehote
vpeljana, saj je mož kulturni delavec, oblikovalec občinskih simbolov, poznavalec
zgodovine … Skušala mu bom slediti, čeprav le po stopinjah.

148. številka OiK, 1997/98
Naslovnica:
Znamenje s cerkljanskim rojakom
Janezom Mežanom, Jernej Janežič;
Nagrobnik Janezu Mežanu na Sp.
Brniku, Blaž Močnik
62 strani

UO: Aleš Ogorevc, Nuša Dremelj,
Mateja Jeras, Danica Tajčman,
Marko Zevnik,Janja Zaplotnik,
Špela Zupan, Emanuel Vidmar,
Urša Anžič, Saša Skubic,
Ana Korbar, Darja Polajnar,
Sabina Jerič, Patricija Štupar

Pred vami je 148. številka našega
šolskega glasila ODMEVI IZPOD
KRVAVCA. Izšla je v dneh, ko se
spominjamo mož, ki so s svojim trdim in vzornim delom polagali kamenčke v mozaik
cerkljanske kulture. Za seboj so pustili sledove bogate kulturne dediščine, ki je
nepogrešljiv del v vzgoji mladega rodu.
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Osrednje mesto smo posvetili domačinu, akademskemu slikarju prof. Janezu Mežanu
ob 100. obletnici njegovega rojstva – mesto, kakršnega si mož v svoji skromnosti in
poštenosti v času svojega življenja ni mogel priboriti. Živel in ustvarjal je širom
Slovenije, a njegovo telo počiva v gorenjski zemlji, ki jo je neizmerno spoštoval in
ljubil.
O umetniku smo skušali zbrati čim več gradiva v besedi in likovnih izdelkih. Ponosni
smo, da to številko krasijo številne umetnikove umetnine, še posebno zanimive pa so
vinjete, s katerimi je mladi Janez kot dijak škofijske gimnazije v Šentvidu obogatil
šolsko glasilo JUTRANJA ZARJA. Prav je, da veste nekaj tudi o tem glasilu. Izhajalo
je le v enem samem izvodu. Urejal ga je uredniški odbor, v katerem je bil tudi Janez
Mežan. Zadolžen je bil za likovno opremo. Sošolec Ivan Žagar je skrbel za pisano
besedo, urednikoval je Jakob Jereb (šolsko leto 1911/12). Vsa nastala glasila so skrbno
hranili v gimnazijski knjižnici do vdora nemškega okupatorja v letu 1941. Zavednim
dijakom in profesorjem je v enem samem dnevu uspelo rešiti dobršen del
knjižničnega gradiva, ki ga danes hranijo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Tega
gradiva ni mogoče kar preslikati oz. prekopirati. Zaščiteno je. Vodstvo arhiva nam je
dovolilo, da smo vinjete amatersko fotografirali. Izbrane sedaj krasijo naše šolsko
glasilo ob izdelkih cerkljanskih otrok in učencev naše šole.
9. novembra, le dan za Mežanovim rojstnim dnem, praznuje naš Davorin Jenko.
Seveda je v letih nekaj razlike.
1897, 8. novembra, rojen na Spodnjem Brniku 33 pri Cerkljah na Gorenjskem,
kot najstarejši sin Alojzija Mežana in Marijane, roj. Vidmar.
1904/06 Obiskoval je dvorazredno ljudsko šolo v Cerkljah.
1906/10 Po zaslugi šolskega upravitelja Josipa Lapajneta je obiskoval in
dokončal štirirazredno ljudsko šolo v Kamniku.
1910/11 Začel je obiskovati privatno škofijsko gimnazijo v Šentvidu nad
Ljubljano.
1912 17. 8. je v 55. letu starosti umrl oče Alojzij Mežan.
1915 Prva štiri leta je v gimnaziji ilustriral gimnazijski list Jutranja zarja. Iz
tega časopisa je ohranjenih 370 risb, akvarelov, vinjet. Po končanem 5. letniku
gimnazije je moral 3. junija v avstrijsko vojsko.
1916 25. maja kot vojak izredno opravil izpit z 6. letnik gimnazije.
1918 28. oktobra se je vrnil iz vojske. 17. decembra je opravil zrelostni izpit na
gimnaziji v Šentvidu.
1919/20 je študiral na teološki fakulteti v Ljubljani. Na pomlad je odšel na
Dunaj, da bi študiral slikarstvo, toda ni bil sprejet na akademijo.
1920/21 je začel študirati na Privremeni školi za umjetnost i umjetniški obrt v
Zagrebu.
1922/23 Nadaljeval študij v Zagrebu na Kraljevski akademiji za umjetnost in
umjetni obrt, ki se je preimenovala v Kraljevsko umjetniško akademijo. Obiskoval je
poseben tečaj za fresko slikarstvo.
1924 15. julija sklenil študij na akademiji. Istočasno so v Zagrebu študirali:
Olaf Globočnik, Miha Maleš, Nikolaj Pirnat in Mira Pregelj, ki so se kasneje z
Mežanom predstavljali kot Četrta generacija slovenskih umetnikov. 18. avgusta se je v
Ljubljani poročil z učiteljico Irmo Gogala. Poročni priči: prof. Adolf Lapajne in
akademski slikar Nikolaj Pirnat. 16. oktobra na državni realni gimnaziji v Mariboru
nastopil službo kot suplent. Postal član umetniškega kluba Ivan Grohar, kjer so
vključeni tudi: Viktor Cotič, Anton Gvajc, Ivan Kos, Ivan Napotnik, Pipo Petelin,
Franc Ravnikar, Franc Stiplovšek, Ante Trstenjak, Jože Žagar in Lojze Žagar.
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1925 20. aprila rojena hčerka Zorka.
1926 9. maja umrl brat Franc, star 23 let; 18. junija rojena hčerka Ivanka,
razstavljal v Mariboru z Viktorjem Cotičem.
1927 17. oktobra je postavljen za profesorja I. kategorije; z Nikolajem
Pirnatom razstavljal v Mariboru in Celju; objavil ilustracije in vinjete v Našem domu.
1928 Samostojno razstavljal v Mariboru; sodeloval na 1. razstavi Četrte
generacije v Ljubljani.
1929 Od 1. do 16. decembra samostojno razstavljal v kazinski dvorani v
Mariboru 48 olj, akvarelov, pastelov, linorezov in risb. Izdana zloženka z dvema
reprodukcijama; sodeloval na 2. razstavi Četrte generacije v Ljubljani, z mariborskim
Zgodovinskim društvom potoval na Češko.
1930 Sodeloval na razstavi na Ptuju.
1931 Z Nikolajem Pirnatom sta bila idejna pobudnika in ustanovitelja
umetniškega kluba Brazda, h kateremu so pristopili tudi: Viktor Cotič, Anton Gvajc,
Ivan Kos, Franc Ravnikar, Albert Sirk in Ante Trstenjak. Sodeloval na razstavi kluba
Brazda. Z Nikolajem Pirnatom sta izdelala freske v južni ladji mestne župne cerkve v
Tržiču.
1932 26. junija je bil odpuščen iz službe, 30. junija pa razrešen dolžnosti na
gimnaziji. Družina se je preselila v Zg. Ščavnico.
1933 18. februarja je bil ukaz o odpustitvi iz službe razveljavljen, 28. februarja
premeščen v Novo mesto na realno gimnazijo. Objavljal ilustracije in vinjete v Naš
dom, Naš narod, Žena in dom. Izdelal veliko oltarno sliko Križanega za župnijsko
cerkev na Polenšaku.
1934 15. januarja rojena hčerka Marinka. Prosil za premestitev v Ljubljano,
ker je želel poleg službe študirati še tehniko. Prošnja zavrnjena. Začel se je zelo resno
ukvarjati z matematiko in aeronavtiko.
1936 Med 4. in 13. julijem v okviru obrtnega tedna sodeloval na umetnostnozgodovinski razstavi v Novem mestu. 10. oktobra rojena hčerka Marjeta.
1937 Septembra obiskal Benetke, Padovo in Raveno. Po ohranjenih risbah
sodeč ga je zelo navdušil Giotto in mozaiki v Raveni. Obiskal Češko in prinesel več
risb.
1938 Ponovno obiskal Češko, vrnil se je z več risbami gotske arhitekture in
portreti.
1939 Bil v Italiji, ko je maja in junija bila v Milanu razstava slovenske moderne
umetnosti. Obiska tudi razstavo: Tintoreto, Veronese in Leonardo da Vinci. Slednji ga
je zelo navdušil s svojimi risbami in slikami. 9. avgusta premeščen v Ljubljano na III.
realno gimnazijo. 12. septembra dodeljen IV. moški realni gimnaziji v Ljubljani.
1940 15. februarja rojena hčerka Marijana. Avgusta na orožnih vajah v
Petrovaradinu pri Novem Sadu.
1941 1. aprila vpoklican v bivšo jugoslovansko vojsko. 10. aprila ujet od
nacističnih vojakov in poslan v nemško taborišče vojnih ujetnikov v Greifswald. Dosti
mu je pomagalo srečanje z bivšim učencem arh. Stanetom Lovšetom iz Maribora, s
katerim sta postala dobra prijatelja. 9. julija rojena hčerka Magdalena.
1942 17. marca vrnjen v italijansko zasedbeno zono preko Ljubljane v Reko,
odkoder je bil poslan v taborišče Gonars.
1943 5. septembra odpuščen iz taborišča. 6. septembra se je vrnil na svoje
službeno mesto v IV. moško realno gimnazijo v Ljubljani.
1944 1. decembra se je rodil sin Janez.
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Rodovno drevo izdelal Blaž Močnik
1945 3. oktobra je z dekretom Ministrstva za prosveto premeščen na državno
nižjo gimnazijo v Ribnico na Dolenjskem. 24. oktobra je z odločbo istega ministrstva
odrejen za učitelja na tečaju za splošno izobraževanje oficirjev JA v Ribnici. Obiskoval
politično-informativni tečaj na nižji gimnaziji v Ribnici. Sestavljal pomožno učno
knjigo za risanje.
1946 16. avgusta z odlokom Ministrstva za prosveto nastavljen za profesorja
na gimnaziji na Ptuju.
1947 poslikal s freskami notranjost vaške cerkvice v Filovcih pri Bogojini v
Prekmurju.
1947/48 Postal sodelavec Okrajnega gledališča na Ptuju.
1948 Izdelal v dvorani Železničarskega doma Franc Kramberger na Ptuju
veliko fresko s tematiko železniškega prevoza.
1949 Izdelal dve stenski freski v tedanji kavarni Evropa na Ptuju z
vinogradniškimi motivi.
1950 Poslikal v fresko tehniki vaško kapelo v Filovcih na križišču izven vasi.
Začel slikati in
1951 dokončal križev pot za župnijsko cerkev v Vidmu pri Ptuju.
1952 naslikal veliko fresko Trgatev v gostinski sobi na gradu Borl pri Ptuju. S
freskama okrasil vaško kapelico na križišču v Bogojini.
1953 Razstavljal skupaj z Janom Oeltjenom na Ptuju.
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1954 Poslikal v fresko tehniki vaško kapelo na križišču pod bogojinsko
cerkvijo. S freskami dekoriral notranjost cerkve sv. Vida v gozdu pri Strehovcih v
Prekmurju. Mudil se je v Skopju in Ohridu ter s seboj prinesel več risb. Postal
sodelavec gledališkega lista Okrajnega gledališča na Ptuju.
1955 Od 6. do 20. marca razstavljal skupaj z Janom Oeltjenom v Umetnostni
galeriji v Mariboru. Ista razstava je bila od 17. do 24. aprila na Ptuju v refektoriju
bivšega dominikanskega samostana. V gledališkem listu 1954/55 objavil 7 portretov
gledaliških sodelavcev in izdelal naslovno stran; portretiral ptujskega slikarja Jana
Oeltjena.
1956 Dokončal veliko oltarno sliko Kristusa Kralja, ki krasi glavni oltar
župnijske cerkve v Bogojini. 31. oktobra upokojen in se povsem posvetil slikanju. V
počitnicah slikal v Biogradu na moru, otoku Pašmanu, v Zadru in Piranu. Slikal
gorenjske motive v cerkljanski okolici.
1957 Začel delati v župnijski cerkvi v Bogojini križev pot v fresko tehniki. Slikal
v Piranu in Ankaranu. Izdelal serijo slik na temo taborišča na Borlu pri Ptuju.
1958 nadaljeval z delom v Bogojini in ga tudi sklenil.
1959 Freske križevega pota, ki se nahajajo v polkrožnih kalotah. Počitnice je
preživljal na Gorenjskem in dosti slikal v okolici Cerkelj in Bleda.
1960 Zahajal v Prekmurje in na Gorenjsko, kjer je nabral dosti motivov za
slike in akvarele, izdelal je tudi več portretov. Naslikal križev pot za župnijsko cerkev
sv. Jurija v Slovenskih goricah.
1961 Naslikal dosti gorenjskih in haloških motivov, predvsem pa vedut Ptuja.
1962 Slikal pod Krvavcem in Grintovcem. Razstavljal na Ptuju z Albinom
Lugaričem v refektoriju Pokrajinskega muzeja.
1964 Za župnijsko cerkev v Št. Ilju Pod Turjakom je naslikal križev pot, slikal
motive iz Prekmurja in Gorenjske.
1965 Med 7. in 17. novembrom samostojno razstavljal na Ptuju. Med 31.
eksponati je bilo največ gorenjskih in ptujskih motivov, tiskana zloženka z vinjeto
Ptuja.
1967 Za 1. maj bil na izletu v Pragi. Poleti slikal na Gorenjskem in v Piranu.
Med 21. oktobrom in 5. novembrom je bila v čast njegove 70-letnice rojstva jubilejna
razstava na Ptuju v Razstavnem paviljonu Dušana Kvedra. Tiskana zloženka z eno
reprodukcijo, v seznamu 59 del.
1968 Od 8. februarja do 1. marca razstavljal v Napotnikovi galeriji v Šoštanju
39 del. Razstava je imela velik uspeh in bila v celoti razprodana. Izdelal nekaj
ekslibrisov.
1969 Sodeloval na razstavi slik. Nekdanji in sedanji ptujski slikarji na Ptuju in
Koprivnici. Dobil zahvalo Občinskega sindikalnega sveta na Ptuju za sodelovanje pri
programu IV. tedna bratstva in prijateljstva ter drugih prireditev. Dobil diplomo
Medobčinskega odbora občinskih sindikalnih svetov Čakovec, Koprivnica, Ormož,
Ptuj, Slovenska Bistrica in Varaždin za sodelovanje na Razstavi slik nekdanjih in
sedanjih ptujskih slikarjev na Ptuju in Koprivnici. Občinski svet sindikatov na Ptuju
mu je podelil priznanje za aktivno sodelovanje pri uresničevanju programa proslave
50-letnice sindikatov Jugoslavije in 1900-letnice mesta Ptuja.
1970 V Brežicah naslikal ciklus akvarelov, prevladujejo motivi – izbrani ob
Krki. Poleti bil v Kranjski Gori in domačih Cerkljah. Od 27. novembra 1971 do 10.
januarja 1972 sodeloval v Umetnostni galeriji v Mariboru na razstavi 50 let
organizirane likovne dejavnosti v Mariboru. Potoval na Češko, slikal grad Karlstein in
Prago. Nekaj časa bival tudi na Gorenjskem in bil v Omišlju na morju. Sodeloval v
Ptujski slikarski koloniji na Borlu.
1972 Poleti je bil na morju in slikal v Omišlju. 5. oktobra obiskal Cerklje na
Gorenjskem.
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3. decembra 1972 se je smrtno ponesrečil na
Hajdini pri Ptuju in bil 5. decembra prepeljan
na Spodnji Brnik na Gorenjskem, kjer je
pokopan.

1982 Umrla žena Irma 18. junija, pokopana v Ljubljani v družinskem grobu.

Na naše povabilo so spomine na prof. Janeza Mežana, pokončnega moža, umetnika,
ki si ni izboril mesta, ki mu nedvomno pripada v naši družbi, so nam posredovali naši
novi prijatelji, umetnikovi otroci, učenci oz. dijaki in znanci.
-

Majda Mežan Klarič
Darja Forte, dipl. oec., ravnateljica SEŠ v Kamniku
Franjo Gnilšek, dipl. inž.
Jože Foltin, prof. likovne pedagogike, ravnatelj OŠ Markovci
Janez Močnik, prof. likovne pedagogike

Kot posebnost je vredno omeniti, da se je Mežan v novomeškem obdobju svojega
delovanja uspešno in zelo resno ukvarjal z matematiko, fiziko in aeronavtiko. Prosil je
za premestitev v Ljubljano, da bi ob delu študiral tehniko, vendar je bila prošnja
zavrnjena. Iz novomeških let je ohranjeno precejšnje število skic in risb letalskih
motorjev, pogonskih turbin, propelerjev, letalskih kril kot tudi skice celih letal. Resno
je proučeval ptice in žuželke v letu, še posebej kačjega pastirja, ki ga je s svojim
lebdenjem prevzel do te mere, da je načrtoval kot nekoč Leonardo da Vinci
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helikopterju podobno letalo. V načrtu je imel posebna krila, s katerimi bi človek lahko
letel z lastno energijo. Zanimivo, da avtor sam v realno izvedbo svojih zamisli ni
verjel, čeprav so bili njegovi projekti po sodbi strokovnjakov izvirni in neverjetno
sodobni, po matematičnih izračunih in fizikalnih zakonih pa natančni in dosledni.

Janez Mežan: Portret Davorina Jenka, olje
In še: Za nas je 9. november 1997 spominski dan na rojaka, ki je pogosto ob prostih
večerih v luninem svitu mislil na cerkljansko domačijo. Nič kolikokrat mu je sijala
luna, vmes pa so bili hribi in doline in slišati je bilo šumenje bistrih rek. Pogrešal je
gorenjske gozdove. V njih je vedno slišal šum kot odmev daljnega zvona, umirjen in
nejasen kot tiha pesem brez besed, ko meglen spomin na minule čase.
Oj, le šumi gozd nad mano,
Senčni gozd na tujih tleh!
Zdi se mi, da pesem znano,
Poješ o nekdanjih dneh.

Daleč plove misel meni
čez planine in ravni:
da, to gozd je moj zeleni,
ki nad mano zdaj vrši.
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Ob sklepu redakcije smo prejeli dve novici:
Prva je odjeknila po Cerkljah: »Umrl je gospod Žumer.«

V torek, 21. 10. 1997, so na kranjskem pokopališču pokopali prvega
ravnatelja cerkljanske nižje gimnazije Antona Žumra. Poslednjega
slovesa se je udeležilo izredno veliko Cerkljanov, kar priča o njegovi
priljubljenosti med nekdanjimi učenci.
Rojen je bil na Javorniku 21. 9. 1908. Po končani ljudski šoli in
učiteljišču je nadaljeval s študijem zgodovine in zemljepisa na višji
pedagoški šoli v Zagrebu. Učiteljsko službo v Cerkljah je nastopil v
šolskem letu 1937/38. Kmalu se je poročil s cerkljansko učiteljico
Pavlo Fister. Srečo mlade družine je kmalu skalila prva žalost: umrla
jima je najstarejša hči Marija. Prehitro je prišla druga svetovna
vojna in za slovenske učitelje so nastopili težki časi. Večino učiteljev
so z družinami vred izselili. Žumer se je izgnanstvu spretno izognil
in preživel vojno na ženinem domu na Ovsišah. Tam je bila rojena
hči Tadeja. Po končani vojni se je z ženo in hčerjo takoj vrnil na
predvojno službeno mesto v Cerklje. Postal je upravitelj osnovne
šole, po ustanovitvi nižje gimnazije pa njen ravnatelj. Na tem mestu
je ostal do poletja 1953, ko je bil spet pregnan. Preselil se je v svojo
hišo v Kranj in zaposlil na OŠ Franceta Prešerna kot učitelj
zgodovine in zemljepisa.
Kot učitelj je znal učno snov posredovati vedno zanimivo in
razumljivo, znanje pa je ocenjeval pravično in nepristransko. Zelo
strog je bil kot vzgojitelj. S krepko in originalno besedo je usmerjal
učence na pot poštenja in bil vedno zgled pokončnega moža.
Cerkljani, posebno njegovi učenci, se ga bodo vedno spominjali s
hvaležnostjo.

Drugo smo prejeli s pošto. Razveselili smo se je. Neokrnjeno smo objavili na straneh 53 in 55:
Iz preteklosti v prihodnost, Jože Novak.
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149. številka OiK, 1997/98
Naslovnica: Otrok z golobom miru
98 strani
UO: Marko Zevnik, Aleš Ogorevc,
Nuša Dremelj, Mateja Jeras,
Danica Tajčman, Janja Zaplotnik,
Emanuel Vidmar, Petra Burgar,
Saša Skubic, Sanda Kimovec,
Patricija Štupar

Varujte nas.
Dovolite nam, da rastemo
svobodno in častno.
Vsak od nas bo imel svoje ime in
svojo deželo …
(Prirejeno iz Konvencije o otrokovih pravicah)

V 149. številki našega šolskega glasila ODMEVI IZPOD KRVAVCA smo izpostavili
vrednote, ki so neizogibne v našem življenju: ljubezen, sreča, prijateljstvo, svoboda,
resnica …
In če se znaš veseliti enostavnih, vsakdanjih stvari, postane življenje praznik. Tedaj
pride pomlad, ki te vedno znova vodi v lepšo in bogatejšo prihodnost. Vsak dan začni
z nasmehom, pozdravom in vzpodbudo.
V letu 1998 – letu človekovih pravic – ti želimo, da bi ti uspelo na poti učenosti, ki
vodi k najpopolnejši osebnostni rasti.
Veseli smo bili pisma varuha človekovih pravic g. Ivana Bizjaka (29. 4. 1998):
Človekove pravice – tvoja in moja svoboda.
Na mentoričini priporočilo so učenci poustvarjali besedilo Franeta Milčinskega Ježka
Rod rodu si roko podaja. Sklop učenčevih besedil smo sklenili z Ježkovo pesmijo
LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ!
Frane Milčinski Ježek se je rodil v Ljubljani 14. decembra 1914 kot tretji otrok materi
Mariji in očetu Franu Milčinskemu, mladinskemu sodniku in pisatelju. Že v zgodnji
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mladosti je bil v stiku z gledališčem. Obiskoval je državno gimnazijo. Vpisal je študij
prava in slavistike, vendar ga je kasneje opustil. 1936 je prvič nastopil na radiu v
tandemu Jožek in Ježek. 1938 je v Drami dobil angažma kot igralec. 1941, junija, so
ga Italijani aretirali zaradi izjave, da v vojni ne bodo zmagali ne Italijani ne Nemci.
1944, 19. avgusta, se je poročil z Jano Podkrajšek. Zakonski par se je odpravil na
poročno potovanje na Rožnik. Tam sta si privoščila fižolovo solato in malinovec.
1945, 9. maja, je nastopil na Radiu, kjer se je tudi zaposlil. Rodila sta se mu sinova
Matija in Matevž (1945 in 1948). 1952 je nastala ZVEZDICA ZASPANKA – prva
slovenska radijska igra za otroke; 1955 predelana za lutkovno igrico; 1959 v knjižni
obliki. 1988, 27. februarja, je umrl v Ljubljani.
»Ježek je naš jezik obogatil kot le malokdo pred njim: v besedah, ki jim ne
morem reči drugače kot osupljivo preproste in polnočutne, ga je osvetlil in
otoplil z opojno domišljijo, presvetlil ga je z ljubeznijo brezumno za današnji
čas in z nezaslišano iskrenostjo in zaupljivostjo v človek; naredil nam ga je
domačega, ljubšega, našega še bolj kot prej.
Toda tako je in bo: ko gre zares, se mora človek zanesti nase in na svojo pamet
in srce - in ne na pamet drugih. Naj se drugi še tako strinjajo z nasprotnim. In
tudi v tem nam je Ježek lahko visok vzor: saj njegov opus skoz in skoz prežema
etika izjemne odgovornosti.
Je pesnik nad svojim časom in presegel bo naš čas in dosegel tudi generacije za
nami! Vse »dokler človek vsakdo sam ne sme odrezati svoj krajec kruha …«

150. številka - 1. del OiK, 1998/99
Naslovnica: Unicef SLO
70 strani
UO: Nuša Dremelj, Mateja Jeras,
Luka Koritnik, Janja Zaplotnik,
Andrej Klemenc, Emanuel Vidmar,
Marko Zevnik, Petra Burgar,
Saša Skubic, Sanda Kimovec,
Sabina Jerič, Patricija Štupar,
Nastja Ahčin, Miha Čebulj,
Anže Sušnik, Rok Traven,
Mojca Urh, Nataša Naglič,
Andreja Urh

Decembrski čas je čas praznovanj. Tako je
tudi v naši šoli. Izdajamo 150. številko našega
šolskega glasila.
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Ob 210-letnici organiziranega šolstva v Cerkljah na Gorenjskem smo brskali po
arhivih, kronikah in izbrali nekaj utrinkov: 1788 – 1998

Leta1779 je v Cerkljah nastopil službo župnik Mihael Borštnik. Z njim se je priselil
tudi nečak Ivan Borštnik, precej izobražen mladenič, ki je leta 1788 na pobudo strica
Mihaela, ta je med tem postal prvi cerkljanski dekan, ustanovil prvo cerkljansko šolo.
Obiskovalo jo je okrog 50 otrok. Vendar ta šola ni dolgo vzdržala, ker je bilo treba
plačevati šolnino, kmetje pa so otroke potrebovali doma za pašo in druga kmečka
opravila. Tudi kranjski deželni stanovi so leta 1790 zahtevali odpravo šol na
podeželju, ker so te nalagale občinam prehuda bremena in menda odtegovala
mladino kmečkemu poklicu. Kmetje so se takih navodil radi oprijeli in tako se je prva
cerkljanska javna šola po nekaj letih žalostno končala. Učitelj Ivan Borštnik pa je
mlade, katerih starši so to želeli, poučeval privatno.
Leta 1809. je naše kraje zasedel Napoleon in ustanovil kraljestvo Ilirijo, ki je bilo
razdeljeno na province, te pa na kantone. Najmanjša upravna enota so bile občine. V
cerkljanski občini je bil imenovan za župana (mera) učitelj Ivan Borštnik. 4. julija
1810 je bil sprejet zakon, naj se v vsaki občini ustanovi ljudska šola. Učitelje je
nameščala občina, potrdila pa odgovorna oseba v provinci. Na podlagi tega zakona je
učitelj Ivan Borštnik že naslednje leto obnovil pred 20 leti ukinjeno šolo. Prva šola je
bila menda pri Robasu. Uporabljali so Vodnikov učbenik Abeceda za perve šole. Od
takrat naprej redno šolanje v Cerkljah ni več prenehalo. Ko se je vrnila avstrijska
oblast, so Ivana Borštnika sicer odstavili, vendar je kmalu prišel nov učitelj Matija
Magister. Za njim J. Škerjanc, nato Anton Šinkovec idr. Najdlje je v pofrancoski dobi
učil Karol Trček, ki je tu vztrajal kar 21 let. Šolo so selili iz ene hiše v drugo, nekaj časa
je bila v stari mežnariji, potem pri Nimerniku, pa spet v stari mežnariji idr. Leta 1860
so slovesno odprli novo prostorno in moderno šolsko poslopje z velikimi okni.
Med tem se je zgodilo še marsikaj. V kmečke hiše so začele prihajati knjige Družbe sv.
Mohorja, ki jo je v Celovcu ustanovil Anton Martin Slomšek (1845). Revolucionarno
leto 1848. je prineslo Slovencem vsaj majhen žarek prostosti. V tem času je prišel v
Cerklje za učitelja in organista skladatelj Leopold Cvek, ki je veljal za vzornega, a
izredno strogega učitelja. Iz njegovega časa je prvo letno poročilo o delu cerkljanske
šole v poletnem polletju 1852. To poročilo pove, kateri predmeti so bili v njegovem
predmetniku: verouk, branje, poznanje črk, lepopisje, zlogovanje, vaje, kako je treba
misliti in govoriti, številjenje, petje. Podobno poročilo je izdal tudi čez dve leti.
Cvekovo šolo je obiskovalo 32 dečkov in 46 deklic, skupaj 78 otrok. Ko je Cvek odšel,
sta se v enem letu izmenjala kar dva učitelja.
V naslednjem šolskem letu je prevzel učiteljsko in organistovsko mesto Andrej
Vavken (18. aprila 1857). Vodil je cerkljansko šolo celih 35 let in užival kot učitelj med
ljudmi velik ugled; število učencev se je kljub temu da šola ni bila obvezna, kmalu
dvignilo na 160, če pa prištejemo zraven še starejše učence nedeljske šole, je v letu
1859 učil skupaj 268 učencev. Vavknov pouk je bil vedno na visoki ravni, saj šolski
nadzornik dr. Jarc v listu Schulbote (Šolski sel) pravi, da je »cerkljanska šola
najboljša med vsemi na Gorenjskem«. Zato ni čudno, da je iz nje izšlo toliko
pomembnih mož.
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Za Vavknom je 1. marca 1893 nastopil nadučiteljsko službo Andrej Kmet. Med svojim
službovanjem je opravil vsaj dve zelo pomembni deli. Povečal je šolsko poslopje in
ustanovil gorsko šolo za učence iz gorskih vasi. Ker so bili hribi takrat še zelo
»odmaknjeni«, so učenci iz gorskih razredov obiskovali pouk izmenično le vsak drugi
dan (samo dopoldne).
16. januarja 1911 je po bolezni in upokojitvi dotedanjega nadučitelja nastopil novi
nadučitelj Josip Lapajne, ki je vodil šolo med prvo svetovno vojno, jo pripeljal v prvo
Jugoslavijo, organiziral šestrazrednico in jo vodil do smrti 1936.
Od časa, ko je postala šola obvezna pa do Lapajnetove smrti, so cerkljansko šolo
vodili le trije nadučitelji. Od tu dalje pa so se šolski upravitelji in ravnatelji menjavali
mnogo hitreje.
Med drugo svetovno vojno so bili slovenski učitelji pregnani in slovenska šola
ukinjena. V šoli je bil pouk samo v nemščini, vendar se učenci niso kaj prida naučili
nemščine, saj so v glavnem prepevali nemške pesmi in telovadili. Zadnje šolsko leto
so domobranci organizirali tudi dva prva razreda s poukom v slovenščini in kolikor je
znano, prvega razreda z nemškim poukom to šolsko leto sploh ni bilo.
Po končani vojni se je začel pouk po starih tirih, vendar so kmalu osnovno šolo
razdelili na štiriletno osnovno šolo in triletno nižjo gimnazijo. V tem času je delovala
v Cerkljah tudi obrtna šola za tri stroke: lesno, obutveno in kovinsko. Ta se je kasneje
pripojila kranjski obrtni šoli. Osnovna šola in nižja gimnazija pa sta bili združeni v
osemletko
Po starosti druga osnovna šola v občini je šola v Zalogu. Delovati je začela leta 1859,
ko so nekdanjo mežnarijo preuredili v šolsko stavbo. Prvi učitelj Josip Jerše je že po
štirih letih umrl za kozami. To šolo so obiskovali učenci iz Zaloga, Glinj, Dobrave,
Lahovč in Vopovelj. Ker je bila šola premajhna, saj je imela samo eno sobo za
učiteljsko stanovanje in eno učilnico, so se že kmalu po prvi vojni začeli pogovarjati o
novi šoli. Toda začeli so jo graditi šele 1946. Šola je delovala do konca šolskega leta
1960/61, ko so bili učenci prešolani v Cerklje. Še danes je v tej šolski stavbi pouk za
štiri nižje razrede cerkljanske šole.
Osnovna šola Velesovo je po podatkih, ki so na voljo, začela z delom 1968, ko je bila
uzakonjena splošna učna obveznost. Prvi učitelj je bil organist Štamcar, ki je stanoval
v hiši, ki se je dolgo imenovala »pri šomaštru«. Najstarejši pisani vir je knjiga o
izpustu iz leta 1871. Kroniko šole je začel pisati učitelj J. Likozar leta 1880. Leta 1911
je postala šola dvorazrednica. Ves čas je delovala v bivšem dominikanskem
samostanu (od ustanovitve pa do 31. avgusta 1967, ko je bila združena s šolo v
Cerkljah).
Šenturška Gora je bila všolana v Cerklje. Že leta 1879 so začeli tamkajšnji župniki,
prvi med njimi je bil Simon Robič, poučevati poleg verouka, tudi branje, pisanje in
računstvo. Šola se je naselila po hišah: od Bolčarja h Kazinarju in naprej k Antonovcu
itd. Leta 1893 so ustanovili zasilno osnovno šolo, vendar se je stanje normaliziralo
šele po letu 1905, ko je bila sezidana šolska stavba, ki stoji še danes. Znano je ime
prvega učitelja Karmelj. Kronika šole na Šenturški Gori se konča s šolskim letom
1967/68, kar pomeni, da so z naslednjim šolskim letom tamkajšnji otroci začeli
obiskovati pouk v Cerkljah.
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Ob letu človekovih pravic in ob 50-letnici splošne deklaracije smo pripravili že 149.
številko, v 150. pa predstavljamo delovanje otroškega parlamenta v šoli, občini in
državi.

ČLOVEKOVE PRAVICE – MLADI IN MEDIJI

Novi učni načrti omogočajo in celo zahtevajo, da otroka od začetka šolanja poučimo o
človekovih pravicah in ga s tem tudi seznanjamo s pravilnikom. Oblikujemo in
spodbujamo razvoj socialnih in etičnih lastnosti, ki so potrebni za sožitje v razredni
skupnosti. S tem postavljamo v drugem triletju nove devetletke temelje za uspešno
delo za razumevanje človekovih pravic in upoštevanje šolskih pravil. Sedaj se tudi
začne sistematično delo za razvoj razrednih skupnosti, za delovanje otroških
parlamentov v šoli, občini in državi.
Pomagajmo do kruha lačnim otrokom: DA NA SVETU NE BI BILO LAČNIH OTROK.
V nadaljevanju predstavljamo akcijo NAŠA ŠOLA – UNICEFOVA POMOČNICA.
V razdelku odmevi smo izbrali iz preteklih številk zgode in nezgode nekdaj malih in
mladih Cerkljanov.
Prvi del 150. številke smo sklenili s pesmijo g. Toneta Pavčka – z voščilom učencem,
spoštovanim staršem, učiteljem in občanom.

Ne vem sicer,
kdaj je moja domovina najlepša,
ali zjutraj,
ko vstaja iz rose in se svetlika v
prvih sončnih žarkih,
ali zvečer,
ko sonce odhaja in nastane mrak,
ali morda v mesečini noči,
odeti v tajinstven somrak,
zibajoč se v odmevu raznoličnih
klicev, jekov in zvokov,
ko se vse zdi kot očarano.
(Lovro Kuhar – Prežihov Voranc)
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1998/99, 150. številka – 2. del:
MI SMO ZA MIR
Naslovnica: Nataša Joksimovič, Irena Grilc
Zadnja stran: Maruša Vode, Mateja Zupin,
Ana Vrhovnik, Klavdija Stare, Dora Hočevar,
Metoda Kropivnik, Teja Grilc,
Bojana Umijenovič, Rok Traven,
Tanja Gerkman, Miha Čebulj,
Barbara Narobe, Nina Pirc
80 strani
UO: Nuša Dremelj, Mateja Jeras,
Luka Koritnik, Janja Zaplotnik,
Andrej Klemenc, Emanuel Vidmar,
Marko Zevnik, Sanda Kimovec, Saša Skubic,
Sabina Jerič, Patricija Štupar, Nastja Ahčin,
Miha Čebulj, Anže Sušnik, Rok Traven,
Mojca Urh, Nataša Naglič, Andreja Urh

UNICEF
SVET EVROPE
OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU
ŽIVLJENJE V ŠOLI
KAKOVOST
PROMETNA VZGOJA
AKTUALNO
DRUŽINA
POMLAD
GLASBA
POTOPISI
MALO ZA ZABAVO

Ob Unicefovi zahvali za prispevek,
ki smo ga namenili sovrstnikom v
Sudanu:

TUDI, ČE SO IZ DRUGIH KRAJEV,
TUDI, ČE GOVORIJO NEK DRUG JEZIK,
TUDI, ČE IMAJO DRUGAČNO BARVO KOŽE,
NE GLEDE, ALI SO DEKLICE ALI DEČKI 28

Odločili smo se, da jim pomagamo.
V dvomesečnem projektu NAŠA ŠOLA – UNICEFOVA POMOČNICA smo dosegli
zastavljene cilje. Skupaj smo sodelovali vsi: otroci – učenci, učiteljski zbor in tehnično
osebje, starši ter krajani občine Cerklje na Gorenjskem. Z dobrodelno akcijo smo
želeli pomagati Unicefu, da bo s cepivom in hrano pomagal afriškim otrokom, še
posebno lačnim otrokom v Sudanu.
Z nakupom Unicefovih izdelkov smo omogočili cepivo 36 otrokom proti šestim
smrtonosno nalezljivim boleznim.
V tridnevni akciji smo zbrali 11.736 kg papirja.
K sodelovanju smo povabili tudi večje šole po Sloveniji in veseli smo bili novic, da so
mnogi sprejeli naše povabilo.
Organizirali smo dobrodelni koncert latinskoameriške skupine LA ROCA ANDINA.
Izdelovali in prodajali smo naše voščilnice, adventne venčke, rutice, svečke.
Iz naše srede – kolektiva OŠ Davorina Jenka Cerklje smo pridobili 15 novih članov
Slovenskega odbora Unicefa.
Zbirali smo igrače in šolske potrebščine in tako pomagali tudi RK ter Stanovanjski
skupnosti v Preddvoru.
Pripravili smo obsežno razstavo o UNICEFU, našem delu in glasbi celin ter izdali 150.
številko našega šolskega glasila ODMEVI IZPOD KRVAVCA.
K sodelovanju smo povabili cerkljanske slikarje (Julko Hrovat, Francko Prosen, Blaža
Močnika, Damijana Štirna, Pavla Križnarja, Franca Petriča). Povabilu se je prijazno
odzval tudi akademski slikar Vinko Tušek iz Kranja. Vsi omenjeni so darovali likovna
dela, ki smo jih prodali že ob samem odprtju razstave, zbrani denar pa namenili
Unicefu.
V celotni akciji smo zbrali preko 600.000 SIT.

50 LET SVETA EVROPE

»Prišel bo dan, ko se boste vi v Franciji, vi v Rusiji,
vi v Italiji, vi v Angliji, vi v Nemčiji, vsi narodi na
celini, ne da bi se odpovedali svojim posebnostim
in veličastni individualnosti, združili v višjo
edinost in ustanovili evropsko bratstvo.«
Victor Hugo, 1849
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Dragi učenci naše šole:
Evropo jutrišnjega dne boste ustvarili mladi današnjega dne.
Da bomo vsi vedeli in znali – poglejmo:
-

Evropske ustanove – kaj je kaj …

-

evropska zastava ..

-

evropska himna …

-

dan Evrope …

-

evropska nagrada za človekove pravice …

-

evropska priznanja za mesta …

-

evropska nagrada …

-

evropska diploma za ohranjanje narave …

-

nagrada Sveta Evrope za muzeje …

O KAKOVOSTI
Kako sodelujem – kakšne so moje odgovornosti in koristi?
Danes ves svet pospešeno sodeluje. Sodeloval je tudi že včeraj; redke in včasih
težavne oblike osebnega komuniciranja je nadomestilo elektronsko komuniciranje.
Tako preko elektronske pošte sodelujemo s čezoceanskimi deželami, sodelujemo v
pripravah na Evropsko unijo, s Svetom Evrope, sodelujemo na vsakem koraku našega
življenja: na majhnem, takem, ki se tiče morda le še nekoga, ali velikem, pomembnem
za ves narod, cel svet. Zame je pojem sodelovanje sinonim za uspešnost, katere
predpogoj je kakovost.
Čeprav se mi kdaj pa kdaj zazdi, kako individualističen je svet, po preudarnem
premisleku ugotovim, da je sodelovanje dolgoročno boljše. Sodelujoče osebe se
dopolnjujejo, opozarjajo na napake in na nek način stvar preučijo vsestransko in jo
tudi celoviteje naredijo. Če vsaka oseba v tej verigi odgovorno opravlja svojo nalogo,
je to najboljše zagotovilo ta kakovost.
Za nas, učence, zaenkrat pride v poštev sodelovanje med vrstniki, starši in
navsezadnje – v šoli.
V šoli naj bi se naučili čim več stvari, ki jih bomo potrebovali v bodočem poklicu, v
odnosih med ljudmi, skratka v vsem življenju. Šolski sistem je narejen bolj ali manj
kakovostno, vendar zahteva tudi kakovostno sodelovanje med nami in učitelji.
Osnovna enota le-tega pa je šolska ura.
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Vsak zainteresiran učitelj in učenec si želi uro, speljano tako, da sta zadovoljni obe
strani. Za doseženo kakovost mislim, da mora posrednik določene teme, snovi, le-to
predstaviti, upoštevajoč naše predznanje in zahtevnost snovi, zanimivo, tako da
pritegne pozornost učencev. S tem sproži zanimanje pri učencih, ki mu prisluhnejo in
ga vmes kaj vprašajo, opomnijo in sami razmislijo o tem. Tako si predstavljam
kakovostno potezo s strani učiteljev, za uspešno sodelovanje pa moramo svoj delež
pristaviti tudi mi. Tu pa se veriga velikokrat natrga ali celo pretrga. Iz svojih izkušenj
vem, da ni veliko takih, ki bi odgovorno poslušali, čeprav je znanje, ki ga učitelj
posreduje, namenjeno nam. Zelo prijetno je, ko po razlagi kdo kaj vpraša, pripomni
kako misel, ki jo ve o tej temi, postavi trditev in nato razglabljamo o tem; učitelj, ki je
seveda vesel odziva, vse skupaj vplete v primer iz vsakdanjega življenja. Ob tem nas
nevede vzgaja in velikokrat sem presenečena, koliko koristnega izvem za življenje in
me tako hote ali nehote oblikuje v kvalitetnega človeka. V takem primeru seveda ni
težko opraviti domačega dela ter se še dodatno pozanimati. Vsekakor s tem veliko
pridobimo, celo več, kot si lahko predstavljamo. Toda, kot sem že omenila, ni vedno
tako. Čeprav učitelj ve, kaj ni bilo kakovostno izvedeno in skuša to izboljšati, menim,
da izgubi voljo, če ni odziva učencev. Ura izgubi svojo kakovost in od nje ne
odnesemo ničesar.
Mislim, da bi morali odgovorni za šolski sistem (še) bolj prisluhniti nam ter začrtati
tako snov, ki bo bolj življenjsko usmerjena, predstavljena pa v razpravi in dialogu,
torej v sodelovanju.
Iz svojih izkušenj vem, da je to prava pot za kakovost in potem uspešnost. Živ dokaz je
naše šolsko glasilo. Učenci med seboj veliko sodelujemo, se dopolnjujemo, saj ima
vsak različne talente, ki jih razvija, kot tudi z mentorico, in ker vsi kolikor toliko
vestno opravljamo svoje delo ter smo tudi kritični do njega, je posledica dobra
številka, ki ji kakovost priznavajo tudi zunanji kritiki. Uspeh povzroči še večjo
zagnanost in vzpodbudo, zato je sodelovanje tekoče in veriga je močna tudi v
najšibkejšem členu.
Enako bi bilo mogoče izpeljati šolsko uro. Tako učitelji kot mi bi sodelovali z večjo
vnemo in rezultat bi bilo kakovostnejše znanje, uporabno za naše življenje. To bi
pomenilo tudi boljšo prihodnost, ki vendarle sloni na nas, mladih, ter kvalitetnejše
medsebojne odnose.
(Janja Zaplotnik, 8. a – prispevek objavljam zaradi večne aktualnosti)
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151. številka Oik, 1999/2000
Naslovnica: Mina Grčar
132 strani
UO: Maruša Čebulj, Matic Rožman,
Aleksandra Vrhunc, Urša Jenko,
Špela Kožar, Majda Pavlin,
Neža Štumbergar, Nataša Zaplotnik,
Nastja Ahčin, Mirče Mladenov,
Anže Sušnik, Mojca Urh,
Anita Marko, Sabina Jerič,
Miha Čebulj, Rok Traven,
Patricija Štupar

SPOROČILO MALEGA PRINCA

Vsak dan jo je pridno zalival, vse je naredil zanjo. Ljubil jo je, a vseeno je bil nesrečen.
Spoznal je, da v resnici ni ničesar razumel. Zato je šel, da bi se česa naučil. Ne bi smel
pobegniti, bil je še premlad. Odšel je za dolgo. Rad bi spoznal življenje.
Srečal je marjetice na nekem meglenem kraju, se z ivanjščicami sprehajal, kot bi bil v
raju. Veliko takih je srečal, a vrtnice nikoli. Je resje obsipalo njegove roke, celo
vijolico je spoznal in razne vrste zeli, a vrtnice nikoli. Med dalijami je zapravljal čas,
liliji obrnil hrbet. A tu in tam z mislimi begal med polji in travniki. Kaj ga teži, kdo ve?
Mogoče to, da na njegovi poti ni srečal vrtnice? Morda?

Zvezde so lepe zaradi cvetice, ki je ne vidimo.
Puščava je lepa zaradi vodnjaka, ki se skriva v njej.
Puščava je lepa zaradi sonca, ki se skriva v njej.
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Srečal je neudomačeno lisico. In kaj to pomeni? Mali princ bo prihajal vsak dan ob
istem času; nato bo prišel dan, božič ali kresna noč in med njima ne bo več meja.
Ljubila se bosta in vsak dan si bosta bliže in bliže. A tudi tokrat je prišla ura slovesa.
Ker je Mali princ porabil toliko časa zanjo, je postala posebna. Zanjo se je počutil
odgovornega. Njeno sporočilo: »Za vedno si odgovoren za tisto, kar si udomačil.«
V tistem trenutku je vse razumel. Tudi njegova vrtnica je bila nekaj posebnega, ker je
skrbel zanjo, jo ponoči pokrival in poslušal njene tožbe. Bila je njegova vrtnica in
odgovoren je bil zanjo. Moral bi nazaj k njej.
Ko je odhajal, je sedla sredi žita. Pustila mu je pismo. V njem je prebral:
KDOR HOČE VIDETI, MORA GLEDATI S SRCEM. BISTVO JE OČEM NEVIDNO.
Tako. Zaupali smo vam skrivnost Malega princa. Tokrat ga boste brali nekoliko
drugače. Vodil vas bo skozi otrokove pravice in odgovornosti, ki jih ni malo. Vse to in
še mnogo več vam prinaša 151. številka našega šolskega glasila ODMEVI izpod
KRVAVCA. Postani tudi ti Mali princ in vedno glej na življenje in delo s srcem.

In še:
Antoine de Saint –Exypery je bil humanist, zanimali so ga ljudje. »Terre des
Hommes« Veter, pesek in zvezde, ta imeniten naslov, je podoba njegovih sanj o
človeštvu. On, ki je preletel toliko meja, se povzpel nad oblake, se vzdignil nad vse
zapreke in bodeče žice, ta Saint-Exypery je sanjal o mostu, ki bi povezoval vse ljudi.
Hotel je najti pot do vseh src.
Kdo pravi, da se bitje srca razlikuje glede na raso, vero, jezik ali družbeno okolje?
Saint-Exypery je prezgodaj umrl. Ni dočakal trenutka, ko je Mali princ spregovoril
milijonom mož, žena in otrok, ki na videz nimajo nič skupnega. Toda, ker dobro
vidimo samo s srcem, bo sporočilo zlatolasega otroka premagalo vse razlike, ganilo
vsakogar in prodrlo prav v vsak kotiček sveta.

(Anne-Solange Noble)
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IN ŠLA JE MIMO
V mladih smo želeli vzpodbuditi občutek pripadnosti drugačnim otrokom, druge
barve, drugega jezika, druge narodnosti. Zato smo že v lanskem šolskem letu
pripravili vrsto dejavnosti. Iz male zamisli je nastal projekt, v katerega smo bili
vključeni vsi: učenci in učitelji naše šole, občani vasi pod Krvavcem. Poimenovali smo
ga NAŠA ŠOLA – UNICEFOVA POMOČNICA. Nismo ga še sklenili, še naprej
stopamo po Unicefovi poti. Tokrat nekoliko drugače.
Že spomladi, meseca marca v preteklem šolskem letu, nas je Slovenski odbor za
Unicef povabil, da ob obletnici konvencije o otrokovih pravicah slovenske šole
zastopa naša – cerkljanska. Naloga: Pripraviti knjižico, zgodbico in ilustracije, vse
ostalo bo opravil Španski odbor za Unicef v Barceloni. Mogoče samo še nekaj
Unicefovih zahtev pri pisanju in oblikovanju dela. Zgodba naj sloni na enem ali več
členih konvencije. Zgodba mora imeti 1600 besed. Pisana mora biti v lepem
slovenskem jeziku. Tako smo knjižno in likovno opremo po vseh danih pravilih
odposlali v Barcelono. Sodelovali smo z dvema prijaznima koordinatorjema: g.
Paulom Fentonom iz Barcelone in gdč. Katjo Bizjak iz Ljubljane.
Učenci so zavzeto ustvarjali in napisali veliko zgodb. Najboljšo med dobrimi z
naslovom IN ŠLA JE MIMO … smo izbrali s pomočjo pisateljice ge. Berte Golob.
Avtorica zgodbe je Ana Korbar, ilustratorka Mina Grčar. V šolskem projektu so
sodelovali učenci, katerih imena so natisnjena v Unicefovi Knjižici, ob pomoči
učiteljev – mentorjev. Pomagale so jim gospe učiteljice: Milena Gerkšič, Mimi Kern,
Marija Vuk. Mentorica nagrajeni učenki Ani Korbar je bila ga. Barbara Planinšek.
Iskrene čestitke. Ga. Maja Zajc Sobočan je skrbela za likovno opremo, učiteljici
angleškega jezika ga. Snežna Bole in ga. Mojca Milek sta pomagali pri prevajanju.
Projekt sva koordinirali učiteljici ga. Lilijana Skubic in jaz – Daniela Močnik. Nad
celotnim projektom je bedel ravnatelj g. Jernej Zajc.
Častna pokroviteljica projekta je bila ga. Štefka Kučan, žena predsednika Republike
Slovenije. Knjižico je podprla tudi Občina Cerklje na Gorenjskem in njen župan g.
Franc Čebulj. Občina je za naše učence in potrebe šole kupila 60 knjižic različnih
držav – različnih jezikov.
V mednarodnem projektu je sodelovalo 111 držav – podpisnic Konvencije o otrokovih
pravicah. Slovenska knjižica je bila na kratko že predstavljena na Unicefovi prireditvi
ob podelitvi literarnih in likovnih del v prostorih Mestne galerije v Ljubljani v
ponedeljek, 22. novembra 1999. V četrtek, 9. decembra 1999, pa na slavnostni
akademiji v cerkljanski osnovni šoli. Prireditev so spremljali gostje: ambasadorka
Slovenskega odbora za Unicef, gledališka in filmska igralka, dobitnica Borštnikovega
prstana ga. Milena Zupančič, posebna gostja ga. Ivanka Mežan, predsednica
Slovenskega odbora za Unicef ga Andreja Črnak Meglič in direktorica ga. Maja
Vojnovič, Unicefova sodelavca Katja in Blaž, predstavnica kranjske enote Zavoda za
šolstvo in šport ga. Marjeta Kepec, podžupan Občine Cerklje na Gorenjskem g. Ivan
Preša in mladinska pisateljica ga. Berta Golob.
Akademiji je sledilo odprtje mednarodne razstave knjižic o otrokovih pravicah.
Razstavo so si ogledali gostje akademije, učenci in učitelji naše šole, veliko število
njihovih staršev ter ljubiteljev in zagovornikov srečnih otrok. Objavljamo nekaj
zapisov iz knjige vtisov z razstave ter
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pretresljivo pismo g. Iveta Staniča, svobodnega novinarja in kulturnega delavca, ki se
zavzema za pravice otrok do obeh staršev.
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152. številka OiK,
1999/2000
Spominska knjiga, 2. b
52
strani
OU: Miha Čebulj,
Mojca Urh,
Nastja Ahčin,
Rok Traven

V posebni številki smo predstavili delo učencev 2. b z razredničarko go. Marjeto
Čebulj. Učenci so sestavili, oblikovali, narisali, nakuhali toliko juhe z zgodbicami,
ilustracijami, malimi raziskovanji in razmišljanji … da je vse prekipevalo.
Spremljala jih je Muca Copatarica in tudi ona je soglašala z mentoricama šolskega
glasila: »Ej, tako bom vsem ustregla. Če so pridni kot čebele in čebelarji, naj se o 2. b
širi dober glas skozi našo vas.«
In glasilo je izšlo kot spominska knjiga, v katero so učenci zapisali:
SPOMNI SE MENE,
SPOMNI SE DNI,
KO SKUPAJ GULILA
SVA ŠOLSKE KLOPI.
In še:
O družini, branju, razmišljanju o poklicih, počitnicah, nerodnostih s posledicami,
knjigah, šolskih aktivnostih, ugankah …
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Svojim učencem 2. b pa je razredničarka namenila naslednje posvetilo:

Ko ste pozimi s sanmi se z mano vozili,
ko ste v Ljubljani nekateri z mano sladoled lizali,
ko ste juho z mano v razredu kuhali,
ko ste rože sadili in jih zalivali,
ko ste se z vlakom z mano v Ljubljano peljali,
ko ste na travniku rože in trave iskali,
se na Šmarno goro podali,
vse pridige poslušali,
copate pred vrati na noge dajali,
tablo brisali,
probleme reševali,
vsak dan nove načrte kovali,
se včasih bali, ker ste me malo poznali,
ko ste objem ob meni iskali,
ko ste se smejali in vzdihovali,
ko ste želeli, da vas razumem,
ko sem malicala z vami,
se v telovadnici z vami igrala,
vašo pošto brala, bonbone lizala
in še nešteto reči, ki jih ne bom nikomur izdala,
ker le tako bova jaz in ti, moj učenec, prijatelja ostala
…
sem spoznala,
da pravi sem poklic izbrala.

Ob sklepu pa izročila še nasvet za zdravo življenje: Tvoje telo je očiščeno s pitjem
koprivnega čaja, če ga piješ tri tedne vsak dan po tri skodelice. Če ti je okus
neprijeten, mu lahko dodaš kamilice. Lahko pa ga zmešaš tudi v sok, ako grenkega
ne maraš.
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Publikacija ob odprtju novega vrtca
MURENČKI

pri OŠ Davorina Jenka v Cerkljah
na Gorenjskem,
september, 2001
Naslovnica: Blaž Močnik, 32 strani

Občinski svet Občine Cerklje na
Gorenjskem z županom Francem
Čebuljem

je

na

svoji

4.

korespondenčni seji dne

23. 08.

2001

da

sprejel

sklep,

se

novozgrajeni vrtec pri OŠ Davorina
Jenka

v

Cerkljah

imenuje

MURENČKI.
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Ob 100. obletnici smrti pesnika
cerkljanskega rodu
Poet, cerkljanskega rodu, rojen 4. marca
1879 – eden izmed štirih predstavnikov
moderne – ne bo ostal neznan in v Cerkljah
ne

bo

pozabljen.

spominjamo

100.

V

letu

obletnica

2001

se

pesnikove

smrti.

Njegova mati Marija Murn je bila doma v Lahovčah, tudi njegova dobrotnica Polona
Kalan, ki se je zavzela za štiriletnega rejenčka, je bila doma v Cerkljah. Pogrešani dom
pa so mu vsaj med počitnicami dajali Udamičevi v Zalogu. Zato se je podpisoval tudi
Juri Zaloški. V njegovem kratkem življenju je bil ta čas najsrečnejši. Tu so nastale
najlepše Murnove pesmi.
Brati Murna pomeni stopati po stezicah med dobravami in senožetmi, kjer bilke tiho
spe, ko se mrači, ko mir lega na zemljo in tone svet v tihi, nočni čas ob trepetanju
zvezd v višavi.
Odkrivati Murna pomeni prisluhniti naravi z njenimi polji, logi, vrtovi, prisluhniti,
kako šumijo bori in košate lipe; pomeni ujeti se v ubrane melodije glasov vasi z vsem,
kar ljudi razveseljuje.
Sprejeti Murnove pesmi pomeni imeti odprto srce. Razume jih, kogar je prekalila
stiska. Kdor ima pravo oko, se bo razgledal po ravnicah njegovih impresij, kjer vse
drhti od rasti, cvetočega maka, pomladnih akacij, pšenične pozlate, razgretih in
razburljivih ajdovih cvetov, nageljnov poljskih in skromnih hišic.
Zapisu Vrtcu na novi poti sledijo otroške ilustracije po posameznih fazah gradnje
težko pričakovanega vrtca. Temu pa še nekaj iz literarne in glasbene zakladnice o
murenčkih.
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155. številka OiK, 2002/03
Postani naš prijatelj: novo leto
Naslovnica:
Katarina Žlebir in Mateja Kropivnik
86 strani
UO: Luka Capuder, Matjaž Čebulj,
Matevž Čretnik, Nejc Pušavec, Monika
Čebulj,
Katarina Česen, Špela Kožar, Anita Krt,
Nataša Luskovec, Pajda Pavlin,
Nataša Zaplotnik, Lovro Kovačič

Naše misli neskončne so,
brezmejne kakor nebo,
sanje nanj pričarajo,
iz pesmi stkano mavrico.
In ta melodija je
napev otroških želja,
k soncu širi krila,
na njih naj ponesem te tja,
kjer je sreča doma. U-N-E-S-C-O …
Kot galebi, ki prek valov,
se vedno vračajo domov,
nevidne niti navežejo
na naš domači krov.

U-N-E-S-C-O …
Love to the people we show!

Ljubim sonce, nebo in čas,
ki svobodni so kot jaz
in le eno si želim,
da za srečo, ljubezen in mir
ne bo nikdar ovir.
(himna Unescovih šol)
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Čas praznovanj je mimo in tu je 155. številka našega šolskega glasila ODMEVI IZPOD
KRVAVCA. Veseli bomo, če boste pregledali in prebrali prav vse, kar smo zbrali in
zapisali za vas. Veseli bomo tudi, če boste na te zbrane besede gledali s srcem.
Vse preveč je otrok, ki sanjajo lepe bele sanje. Sanjajo o soncu, ki sveti za vse. Pa
vendarle je še preveč takih, katerih življenje je prežeto z lakoto in trpljenjem. Treba je
spremeniti svet. Da bo svet zdravih in zadovoljnih ljudi, saj smo vendar rojeni za
srečo. In ko jo bomo našli, bo naša, vsa naša – delili jo bomo z vsemi. Na tej poti nam
že 10. leto neumorno pomagajo Slovenski odbor za Unicef, njegovi ambasadorji in
učenci naše šole.
Kako rešiti naš svet … kako k sebi povabiti sonce in ga obdržati, kako prebuditi
sočutje, pesem, kako objeti naš svet in sebe in podati razprto dlan ljubezni? Na krilih
domišljije so učenci ustvarjali in predstavili sebe, svoje najdražje. Poglejte in videli
boste, koga so še uvrstili med literarne junake.
Prosti čas, kolikor nam ga sploh ostane … Kako ga mladi preživijo?
Z radostjo sporočamo, da smo dobili težko pričakovano telovadnico in da je naša šola
sprejeta med Unescove šole. Postali smo članica ASPnet Slovenije. Skupaj z Unescom
bomo gradili na štirih stebrih, da bi si zagotovili zemljevide tega zapletenega sveta in
hkrati biti kompas, ki bo ljudem pomagal najti pravo pot.
Šola se je vključila v nacionalni projekt DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH – mladi
posvojijo spomenik, ki so ga oblikovali UNESCO klub Piran, ASPnet Slovenije in
Nacionalna komisija za Unesco. Projekt je nastal v mednarodnem letu kulturne
dediščine 2002, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov in za
izvedbo zadolžila UNESCO. Pokroviteljstvo ned slovenskim projektom je v juniju
2002 prevzel generalni direktor UNESCO gospod Koichiro Matsuura, ko je obiskal
Slovenijo. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je projekt podprlo in povabilo
slovenske šole, da se vanj vključijo.
Naj

mir

božične

noči

še

dolgo

odmeva

v

prihajajočem

letu

2003:

IN TERRA PAX.
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OTROCI IMAMO PREDNOST
Svet se vrti od nekdaj narobe,
zmeraj enim v pogubo in smrt.
Sitim je sitost obupno breme,
lačnim je raj brezupno zaprt.
Na lačnih ustih ni kruha,
je samo prošnja za kruh.
Na koncu potov ni kažipotov,
je samo o novem romanju up.
Na Zemlji je malo pravice
in mnogo jemanja pravic,
Na ladji, ki pluje v prihodnost,
preveč je obupnih otroških lic.
Kajti naš svet vrti se narobe,
stran od sreče in daleč od sanj.
Zato se vanj z vso silo uprimo
in obrnimo ga v pravo stran,
da se vrtel odslej bo po naše
in z nami po naše pel:
Vsem vsem, vsem dajemo v vednost –
otroci hočemo prednost.
(Tone Pavček)

EN SVET – ENO UPANJE
… Tu smo, ker se nas še zmeraj drži nekaj otroške zvedavosti, optimizma in trmaste
volje od takrat, ko se nam je še vse zdelo mogoče, vse uresničljivo. Ker še vemo za
sanje. Unicef hodi za otroškimi sanjami po vseh kontinentih sveta. Danes gremo v
Afriko in tja nas vodi … tisti, ki je s hruške pal …
Vse sanje otrok sveta so enako velike, enako visoke in enako večne. Nad vsemi
sanjami otrok pa veje nestanovitni veter usode, … pravi ta, ki je Jurija Murija poslal
na potep v Afriko. Ambasador otrok, ki ni nikoli nehal hoditi za sanjami. Oče,
kakršnega bi si mnogi želeli, in oče, ki sem si ga delila z mnogimi otroki. Tone Pavček.
Nestanovitni veter usode pa je mnoge kruto prikrajšal za pravico do otroštva, do
varnosti, učenja, postopnega odraščanja in preizkušanja, kaj zmorejo.
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Res šmentana dežela – ta Afrika. Povsod po svetu otroke za pravico do otroštva
prikrajšajo podobni razlogi. Nepredvidljiva in dostikrat kruta narava in človeška
nespamet. In obojega je tudi v Afriki v izobilju. Nikoli ne bomo vedeli, kakšna bi bila
danes ta dežela, ki je očarala toliko svetovnih popotnikov, ko ne bi bila stoletja dolgo
tarča najrazličnejših interesov, neusmiljenega ropanja njenih bogastev, oznanjevalcev
najrazličnejših ver, dobronamernega ali zavestnega uničevanja njenih samoniklih
kultur in zdaj še arogance mnogih, ki so v preteklosti in še danes bogatijo na njen
račun. Vse njene lepote ne morejo zakriti dejstva, da je danes revnejša kot kdajkoli
prej, da se problemi kopičijo in da zanje ne bo rešitve, dokler bogati in mogočni ne
prevzamejo svojega dela odgovornosti. Ampak to lahko pomaga jutrišnjim otrokom.
Današnjim pa ne kopnijo le sanje. Življenje samo jim polzi iz rok.
Naš zamazan kljukec naj kar uživa s svojimi novimi prijatelji, da le slona ne razjezi,
ker je v Nilu dovolj vode, tudi zanj. Čudovite reke ima Afrika, a tudi prostrana
področja, kjer le redko pade kakšna kaplja dežja in kjer zemlja te kaplje ljubosumno
poskrije globoko v svoja nedrja. Za afriške ženske in deklice, ki hodijo kilometre in
ure daleč s težkimi bremeni na glavah, je vsaka kaplja dragotina. Štirideset milijard ur
na leto porabijo samo za prinašanje vode, je nekdo izračunal za nas, ki tako cenimo
svoj čas.
Tudi z vodo je tako kot še z marsikatero stvarjo v življenju. Šele ko je ni, jo znamo
prav ceniti. Kot zdravje. In oboje je še kako povezano. Kako tesno, bomo najbrž vedno
znova pozabljali, dokler si še lahko privoščimo s pitno vodo splakovati svoja
higienično čista stranišča. Izkušen popotnik v bolj odmaknjene kraje bo zmeraj svaril
novinca: Še zobe si umivaj samo z ustekleničeno vodo! In ta skoraj nikoli ne vpraša:
Ja, kaj pa domačini?
Ne, tudi Afričani niso imuni proti boleznim, ki se prenašajo z okuženo vodo. Tri
milijone otrok umre po svetu zaradi oporečne vode in slabih higienskih razmer, prav
toliko kot jih rešimo s sistematičnim cepljenjem proti šestim osnovnim otroškim
boleznim. Poceni, a učinkoviti ukrepi so obrodili sadove. Otroška paraliza je skoraj
iztrebljena, jodizacija soli in dodajanje vitamina A so obvarovali tisoče otrok pred
duševno prizadetostjo in slepoto. Vaški vodnjaki, kakršnega so v Namibiji pomagali
postaviti tudi slovenski otroci s svojo kapljico vod, lajšajo življenje. Vse več otrok,
vključenih v osnovno izobraževanje,posreduje koristno znanje tudi staršem, ki te
priložnosti niso imeli. O higieni, varovanju zdravja, primerni hrani …
Vojski, lakote in kuge odreši nas, o, gospod … so molili naši stari starši in njihovi stari
starši pred tem. Enaka priprošnja in isti strah še vedno zaman iščeta tolažbe v silah
izven nas. Za gorje, ki si ga povzročamo tudi sami. Ni zaman vojska na prvem mestu.
Vojska ubija, pohablja, preganja z domov, uničuje vse, kar so ljudje mukoma
prigospodarili. Pa ne samo to. Vojska ubija in pohablja tudi duše. 300 000 otrok
vojakov je v različnih vojskah po svetu. Kakšen dom, kakšna družina je otroku vojska?
Česa ga uči? Na kakšno življenje ga pripravlja? Nam bo kdaj uspelo nadoknaditi
otroštvo 3000 malih vojakov, starih od osem do osemnajst let, ki jih je Unicefu v skrb
prepustila Sudanska osvobodilna armada?
Tudi tam, kjer narava še tako skopo odmerja svoje darove, živijo ljudje. Mnogokje se
po običajnem sušnem obdobju vsako leto znova z zaskrbljenostjo ozirajo v nebo in
čakajo odrešilnega dežja. In tega včasih, in zdi se vse pogosteje, ni in ni … Semena
venejo, od skromnega pridelka pa ni bilo nikoli mogoče prihraniti kaj dosti za hude
čase. Za 13 milijonov ljudi v šestih državah jugovzhodne Afrike je marec prihodnjega
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leta, ko bodo morda dočakali novo letino, neskončno daleč. In polovica teh so otroci,
ki prihodnjega marca brez nujne pomoči najbrž sploh ne bodo dočakali. In bogvedi,
če nismo k tem katastrofalnim sušam kaj prispevali tudi sami, s svojim potratnim
načinom življenja in prevzetnostjo do narave. Pa tudi če ne. Umiranje otrok zaradi
lakote je sramota človeštva, ki je dovolj bogato, da bi prehranilo ves svoj naraščaj, ne
da bi se česarkoli pomembnega odreklo.
Komaj se je afriškim otrokom začel odpirati svet in so naredili prve zrele korake na
poti k uresničevanju svojih sanj, že se jim je za hrbet priplazila ena najhujših groženj
do zdaj. AIDS. Bolezen, ki ubija ljudi in ubija njihovo skupnost. Kot neskončen
potres, ki razmaje še tako trdno zgradbo. Kuga dvajsetega stoletja. Vsak drugi otrok v
Ugandi je gledal umiranje enega ali obeh staršev zaradi aidsa. Težko je gledati smrti v
oči. A ti otroci niso le gledali. Negovali so jih, pustili šolo, se pehali za borim
zaslužkom, da bi prišli do tistih nekaj redkih zdravil, ki so bila na voljo. In na koncu
ostali sami. Enajst milijonov sirot zaradi aidsa.
Katera petnajstletnica ne sanjari o ljubezni? In kako žalostno postaja življenje, ko se
za ljubeznijo skriva smrt. Ko lahko z veliko gotovostjo napovemo, da bo vsako drugo,
danes petnajstletno dekle v Botswani umrlo zaradi aidsa, če se kaj bistvenega ne
spremeni. A ni samo aids tisti, ki sprevrača ljubezen v njeno nasprotje. Tradicionalno
dogovorjene in prezgodnje poroke, obredi obrezovanja genitalij ob ritualnem prehodu
v odraslost in podobni običaji skrajšajo marsikatero otroštvo. Z delovanjem v
skupnostih, s pritiski na vlade in predvsem z izobraževanjem deklic, se tovrstno
nasilje ned otroki vendar počasi izkoreninja. In če je to še nekako mogoče razumeti, si
je pa težko zamisliti bolj gnusno zlorabo pravice do otroštva in pravice do ljubezni,
kot je trgovina z otroki, ki kuje velikanske dobičke na račun njihove zaupljivosti in
nemoči. Zato, da bi stregli najnižjim strastem, ki nimajo z ljubeznijo ničesar opraviti,
jih v brezobzirnem pohlepu po denarju prodajajo in preprodajajo kot živino, jih silijo
v prostitucijo in otroško pornografijo. Ljudje debelih denarnic mečejo njihova
otroštva v brezno svojih praznih duš.
Nocoj smo tu z razlogom. Vsak od nas prinaša darilo za otroški smeh. Pa četudi je
samo dobra misel. Prav malo je treba malim Afričanom, da se jim skozi solze zasveti
prešeren nasmeh. Da jim za dežjem posije sonce. Ali bolje: da jim za soncem prikaplja
dež. Teh blagih, odrešilnih kapelj se tudi v Sloveniji vsako leto nabere za pošten dež.
In ne gre, da bi prav natanko preštevali, kako in kaj je kdo prispeval. Pa vendar. Ne le
med posamezniki, tudi med podjetji se nekatera posebej odlikujejo. To so podjetja,
kjer vedo, da je razvoj več kot le neusmiljena borba za dobiček. Kjer vedo, da smo
ljudje najpomembnejši razvojni dejavnik in kjer vedo, da so današnji otroci stebri
jutrišnjega gospodarstva.
Zelo malo ljudi je, ki bi si upalo na glas izreči: Briga me za otroke. Pa se vendar
človeštvo dostikrat obnaša, kot da bi večina mislila prav to. Koliko smeti puščamo za
seboj, da bodo otroci čistili za nami. Materialnih in duhovnih … Atomske bojne
konice in medsebojno nestrpnost. Kemične strupe in lastne predsodke. Kupe
odpadkov in pohlep po materialnem bogastvu … Vse te smeti raznaša veter povsod po
svetu. Zato je vsakdo od nas, ki jih pometamo najprej izpred lastnih pragov, hkrati
tudi ambasador vseh otrok. Šele, ko bomo to vsi, nas bo dovolj.
Vsi Unicefovi ambasadorji so bili zagovorniki otrok še preden so se z imenovanjem in
s sprejetjem te dolžnosti k temu tudi javno zavezali:
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Sejati po svetu smeh, sanje in upanje …
Nikoli nas ne bo dovolj in nikoli preveč za to nalogo:
Milena Zupančič, Boris Cavazza, Lado Leskovar, Tone Pavček,
Marko Simeunovič in Zlatko Zahovič, Vita Mavrič
so bili zmeraj za otroke in z njimi. Otrok pa ni lahko pretentati. Nezgrešljiva tipala
imajo za vsako laž, sprenevedanje in neiskrenost. In otroci so jih vzeli za svoje. Tako
zelo za svoje, da jim včasih že zmanjkuje moči, da bi bili vsem in zmeraj na razpolago.
Unicefovi ambasadorji so neodvisna in nepogrešljiva vez med otroki in nami, ki jim
želimo pomagati. So njihovi brezkompromisni zagovorniki. Vodita jih dve načeli:
Otroci so prvi med nami in vsi otroci so naši otroci.
Uveljavljajo ju zasebno in javno, pri svojem delu in v prostem času. Povsod, kjer so, in
povsod, kamorkoli seže njihov vpliv. Uveljavljajo Unicefovo poslanstvo, ker je to tudi
njihovo poslanstvo. S svojo zavezanostjo otrokom in neodvisno držo pomagajo
uresničevati Unicefove cilje in so hkrati kritično oko organizacije. Navzven in
navznoter.
(D. Močnik, prirejeno po Unicefu)

Pravica pravic je pravica živeti,
Biti otrok, za srečo rojen,
Tata in mamo ob sebi imeti
In jima padati veselo v objem.
Lepa pravica je teči po trati
In ne biti kot trava teptan,
Učiti se brati in biti med brati
Enakovreden in spoštovan.
Rasti kot rastejo jelke in bori,
Poslušati pesmi, ne pokov granat,
In potem enkrat ob majniški zori
Reči nekomu: Imam te rad!
In še: biti duša v svetu brez duše,
Majhna svetloba sredi velike teme,
Ali vsaj kaplja v obdobju suše,
Ne biti nihče, a otrok, ki je vse.
(Tone Pavček,
ambasador Slovenskega odbora za Unicef)

V nadaljevanju smo razgrnili določila Konvencije o otrokovih pravicah. Učenci so bili
mnenja, da Konvencija ni drobna knjižica, ki bi jo odložili na polico in nanjo pozabili.
Je nekaj, kar moramo imeti vedno pri roki, kar nosimo v zavesti in srcu. Je orodje, s
katerim lahko od tistih, ki imajo moč in s tem tudi odgovornost, zahtevamo pravice za
vse otroke.

45

156. številka OiK, 2002/03
Naslovnica: Vesna Grilc, Lucija Kejžar,
Saša Vrhunc, Tim Kern
UO: Monika Čebulj, Katarina Česen,
Špela Kožar, Anita Krt, Majda Pavlin,
Nataša Luskovec, Nataša Zaplotnik
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26. SREČANJE IN TEKMOVANJE
MLADIH SLOVENSKIH
ČEBELARJEV
(Tematska številka)
»

V letu Apimondije poteka v Ljubljani svetovni čebelarski kongres, na naši šoli pa 26.
srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev …,« je v prispevku zapisal Alojz
Peterle, predsednik ČZS
Predsednik Čebelarskega društva Cerklje pa: »Čebelarjenje na področju Cerkelj
poteka organizirano že od leta 1920. … Prizadevamo si zagotoviti čim več zdravega
naravnega prostora in ohraniti kranjsko sivko …«
»Čebela zgled in simbol od starih Egipčanov dalje …o Petru Pavlu Glavarju ter
panjskih končnicah, o katerih je že Valvasor pisal, da je na Kranjskem čebel stilno
veliko, da med prodajajo v tuje dežele, posebno na Salzburško po več sodov; da je bil
med edino sladilo, voščene sveče najimenitnejša razsvetljava, med pa je tudi zdravilo
…« je v treh prispevkih zapisal prof. likovne pedagogike Janez Močnik.
Prispevek o čebelah, naravi in človeku je prispevala tudi mag. Mira Jenko: »Prvi
znaki organiziranega življenja čebel v čebeljih družinah segajo izpred 30 milijonov let.
Predniki čebel so veliko starejši od prednikov človeka …«
O čebelarstvu in mladini danes je zapisal Franc Prezelj, predsednik komisije za krožke
pri ČZS.
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ČEBELAR/ČEBELARKA – POKLIC IV. ZAHTEVNOSTNE STOPNJE

Slovenski čebelarji se lahko pohvalijo, da ji
je prvič v zgodovini slovenskega
čebelarstva v okviru nacionalne poklicne
kvalifikacije uradno uspelo pridobiti
poklicno kvalifikacijo čebelar/čebelarka. V
okviru nacionalne poklicne kvalifikacije so
izdelali katalog standardov strokovnih
znanj
in
spretnosti
za
poklicno
kvalifikacijo. In še obveznosti kandidata,
da bo lahko prejel ustrezno poklicno
spričevalo za čebelarja IV. zahtevnostne
stopnje:
- star mora biti najmanj 18 let,
- pridobiti mora potrdilo čebelarskega
društva ali čebelarskega mojstra, da je pod
vodstvom mentorjev najmanj tri leta
čebelaril z najmanj petimi panji.

Znanja in spretnosti iz standarda strokovnih znanj:
- vzreja čebeljih družin;
- ureditev prostora ter priprava materialov in sredstev za čebelarjenje;
- nega čebeljih družin med letom:
o izzimitev,
o prvi (spomladanski) pregled čebeljih družin,
o drugi (sezonski) pregledi čebeljih družin,
o širitev prostora v panju,
o priprava in oskrba umetnih rojev,
o oskrba čebeljih paš,
o opraševanje kmetijskih kultur,
o oskrba čebeljih družin v drugi polovici poletja,
o zazimitev,
o zimska opravila pri čebelah in na stojišču;
- varovanje zdravja čebeljih družin;
- pridobivanje čebeljih pridelkov;
o pridobivanje medu,
o pridobivanje voska,
o pridobivanje cvetnega prahu,
o pridobivanje propolisa ali zadelavine;
- komuniciranje in trženje;
- poznavanje zakonskih predpisov, predpisane literature in strokovnega
gradiva.
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Kdaj in kako na izpit za čebelarja/čebelarko?
Preverjanja znanja se lahko udeleži vsak čebelar, ki dokaže, da izpolnjuje pogoje. Kot
pomoč vsem čebelarjem so v okviru komisije za izobraževanje na ČZS pripravili 32urni pripravljalni tečaj, ki bo potekal tri vikende, na katerem bodo kandidati pod
vodstvom priznanih strokovnjakov in mojstrov čebelarjev predelali posamezna
strokovna področja.
In zakaj naj si čebelar pridobi ustrezni certifikat za svoje delo?
Ureditev statusa čebelarja je temeljna naloga, ki jo bo ČZS uresničila s certifikatom o
ustrezni poklicni kvalifikaciji. Čebelar bo tako izenačen z drugimi poklici. Evropska
zveza, katere članica bo Slovenija, ima za čebelarje zakonsko urejeno podlago tako za
delo s čebelami kot za subvencije za čebelarje, vse pa seveda temelji na ustreznem
certifikatnem dokazilu. Tudi pri nas bodo državne subvencije prejemali samo
čebelarji z opravljenim izpitom. Tudi Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji
opredeljuje osebo, ki ima državni certifikat za čebelarja.
Prav je, da vsi skupaj poskrbimo za čudovito kranjsko čebelo in jo z ustreznim
znanjem negujmo ter s pridom gojimo še naprej. Naj citiram: Poklic čebelarja smo si
dolžni pridobiti tudi zaradi naših velikih in svetovno znanih čebelarskih mož, ki so
bili že za časa avstrijske vladavine cenjeni na Dunaju, na Kranjskem pa, žal, šele zdaj
odkrivamo njihovo čebelarsko veličino.
http://www.cebelarska-zveza.slo.si/Izob/Poklic_cebelar.html
ENA OD ČEBEL
Hladni marčni veter se je že unesel,
Sonček pomladanski topli čas prinesel.
Pisana livada že medi bogato,
Vabi roj čebelji na cvetočo trato.
Rožice dišeče pisano cvetijo,
Mednje pa čebele nektar pit hitijo.
Troti veseljaki brez skrbi živijo,
Le za novi zarod pridno poskrbijo.
Ko nastopi v panju prevelika gneča,
Izlete čebele ven, kjer čaka sreča.
Matica čebele vodi zveste svoje
V nove sladke kraje in veselo poje:
Zum, zum, zum, zum, zum, zum.
Hoj, čebelarji, roj bo ušel!
(uglasbil Janez Močnik)
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V sklepnem delu so člani Uredniškega odbora Odmevov izpod Krvavca predstavili
zanimivosti iz našega kraja. Mozaik občine Cerklje na Gorenjskem sestavljajo vasi:
Adergas, Ambrož nad Krvavcem, Apno, Spodnji in Zgornji Brnik, Češnjevek,
Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Pšenična in Praprotna Polica,
Poženik, Pšata, Ravne, Sidraž, Sv. Lenart, Šmartno, Šenturška Gora, Vasca, Velesovo,
Viševca, Vrhovje, Trata in Zalog. V predstavitvi smo želeli predstaviti le tri vasi, iz
katerih prihajajo naši pomembni možje, ki so se s svojim delom zapisali v cerkljansko
zgodovino. V njihov spomin, pa tudi zahvalo, stoji ob šoli spominski park, v njem pa
doprsni kip Frana Barleta, Janeza Čebulja, Ignacija Borštnika, Janeza Mežana,
Andreja Vavkna ter dr. Franceta Kimovca (2008, op.). S posvojitvijo parka smo
postali Unescova šola – članica ASPnet Slovenije. Učencem bomo z različnimi
metodami in oblikami dela privzgojili čut za varovanje okolja, pozitiven odnos do
turizma, da bi vedeli, kdo so, da bi se s ponosom zavedali svojih korenin in tako
ohranjali dediščino prihodnjim rodovom.
Sledi še zahvala Občini Cerklje na Gorenjskem in gospodu županu Francu Čebulju kot
sponzorju tekmovanja mladih čebelarjev.

160. številka OiK, 2004/05
PESEM OTROK IN PESEM ZVONOV
OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE IN POMLADNEM DNEVU 2005
44 strani

UO: Katja Begelj,
Anja Capuder,
Ana Korenčan,
Nina Matičič,
Polona Močnik,
Danaja Plevel,
Anamarija Purgar,
Maja Šter,
Tea Zorman,
Eva Malnar
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Vsebino smo oblikovali po smernicah Unesca in glasilo z naslovom Pesem otrok in
pesem zvonov tematsko oblikovali.
Tako smo v prvem delu predstavili izpovedno delo učencev 3. c. S pomočjo učiteljice
ge. Brede Žargaj so zastavili projekt o največjem slovenskem pesniku Francetu
Prešernu. Sovrstniki iz 3. a z učiteljico go. Natašo Kne pa so prispevali portreje
Franceta Prešerna.
Učenci 5. in 7. razredov so pisali na predlagano temo Pomladnega dne v okviru
Evropske skupnosti: o rojstvu.
V zadnjem delu smo predstavili ljudi, ki jih imamo radi: Naše domačije. Veliko stvari
nas ločuje, veliko združuje. S predstavitvijo pritrkovanja v naši občini smo želeli
povezati mlade in malo manj mlade, ob tem pa pokazati, da razlike med nami lahko
obrnemo sebi v prid in da se vedno lahko drug od drugega marsičesa naučimo. Zato
smo se obrnili na ljudi, ki tu živijo, in prikazali njihovo delo v prid skupnosti. K
popolnejši predstavitvi cerkva naše občine je fotomaterial prispeval. g. Ciril Mrgole.
Vsem bralcem smo zaželeli prijetno branje. Ob velikonočnih praznikih, ko zvonovi
pojo ob največjem prazniku krščanstva, pa vse lepo.

NAŠE DOMAČIJE
Imeli smo jih radi, zato sredi Cerkelj stojita spomenika, ki naznanjata mimoidočim,
da so tod bivali in delovali pomembni možje. Plečnikov spomenik Davorinu Jenku in
spominski park s hermami Frana Barleta, Ignacija Borštnika, Janeza Čebulja, Janeza
Mežana, Andreja Vavkna ter Franceta Kimovca (op. 2008).
Toda Cerklje so dale slovenski umetnosti in znanosti še nekaj pomembnih
ustvarjalcev. Nekateri so bili tu rojeni, drugi so se priselili za krajši čas in tu delovali,
ali pa so v teh krajih ostali do smrti in se šteli za Cerkljane. Vsem ne bo mogoče
postaviti spomenikov. Spomenik so si že postavili sami s svojim delom. Za njihov
kulturni prispevek se jim lahko oddolžimo tudi kako drugače … predvsem, da nanje in
njihovo delo ne pozabimo. Tako vam tokrat ob 100. obletnici rojstva predstavljamo
rojaka – pisatelja Lojzeta Ilija.
Lojze Ilija se je rodil 19. 6. 1905 na Spodnjem Brniku. Srednjo šolo je končal na
škofijski klasični gimnaziji, nato je stopil v bogoslovje. Prepisal se je na pravo in ga
tudi dokončal. Pred vojno je služboval v uredništvu Slovenca in Straže v viharju, bil
pa je tudi odvetnik. Po vojni se emigriral v Južno Ameriko in tam veliko pisal o
domačih krajih. V romanu Gospod Šimen opisuje cerkljansko okolico v času
župnikovanja Simona Robiča. V zbirki črtic Domače zgodbe se je najbolj približal
klenemu gorenjskemu jeziku. Zadnje njegovo delo je zgodovinski roman Zadnji
rabin v Ljubljani, s katerim je posegel v 16. stoletje. Večina njegovih del je izhajala
med leti 1958 in 1975 pri Mohorjevi družbi v Celovcu. Umrl je 19. novembra 1982 v
Los Taquesu v Venezueli.

♪ ♫ ♪♪ ♫ ♪♪ ♫ ♪
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… Angelska nedelja je torej v deželi. Vsa sončna, vsa umita, vsa praznična, ena sama
luč zgodnjega sonca in biserov rosnih kapljic, ki se lesketajo z vseh meja, z vsakega
drevesa, z vsake bilke na polju ...

Zvon zvoni melodijo ubranih glasov. Oznanja in zapoje na poseben način. Lansko
pomlad, 20. marca, so zapeli zvonovi po celem svetu in prenesli sporočilo
Organizacije združenih narodov vsemu človeštvu: ni dovolj zgolj hrepeneti po miru.
Poskusimo zaživeti v miru in spoštovanju drug do drugega. Mir zahteva dosledno ter
neprestano prizadevanje vseh, saj le vsak zase in v skupnosti zagotavlja mir sebi in
sočloveku.

Zvon ima že od nekdaj pomembno vlogo. Ko ljudje še niso imeli pri sebi ur, jim je
zvon meril čas. Ob delavnikih se je oglašal trikrat: zjutraj, opoldne in zvečer. Če je bilo
potrebno, so z zvonovi naznanili tudi nesrečo, največkrat požar. Zazvonijo tudi zoper
točo in hudo uro.
Na poseben način zapoje v slovo. Najprej zapoje navček, zatem zazvonijo vsi zvonovi.
Smrt moškega naznani s trikratnim zvonjenjem, smrt ženske z dvakratnim in
otrokovo smrt z enim zvonjenjem.
Slovencem je zvon res kot glasbilo, saj s pritrkavanjem, posebnim načinom zvonjenja,
izvabijo pritrkovalci z neposrednim udarjanjem s kembljem na obod zvona pravo
pesem zvonov. Posamezni glasovi se zlivajo v ubrano melodijo. Beseda pritrkavanje
se je uveljavila kot strokovni izraz. Na Gorenjskem tako pritrkavajo ali potrkavajo, na
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Dolenjskem klenkajo, v Beli krajini lingajo, na Štajerskem trijančijo, v Porabju
klonkajo, na Koroškem nabijajo, na Primorskem kantkajo, v Benečiji tamburajo, v
Reziji tintinajo. Seveda so iz teh izrazov izvedena poimenovanja za tiste, ki
pritrkavajo. Na Gorenjskem pritrkovalci.
Ta način igre na zvonove poznamo samo Slovenci in so ga v cerkljanski občini v
preteklosti zelo negovali. Glasbeno-narodopisni inštitut pri Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti je pritrkovanje v Cerkljah in Velesovem že večkrat posnel za
dokumentarne namene. Največ možnosti za ubrano pritrkovanje imajo seveda v
Cerkljah, kjer so bili vedno štirje zvonovi, kar je bistvena prednost, saj omogoča
veliko več različnih napevov in to so cerkljanski pritrkovalci vedno znali dobro
izkoristiti. Še v letih po drugi svetovni vojni (okr. 1953) je nastal v Cerkljah nov
pritrkovalski napev, ki se je pod imenom Ave Marija v raznih variantah razširil po
Sloveniji. Izvajajo ga seveda samo tam, kjer imajo vsaj štiri zvonove. Melodije imajo
zanimiva imena: v dve, počasna v dve, petka, škofova, potresavka. Sicer pa
pritrkavanje kljub telesnemu naporu pomeni pritrkovalcem užitek in cele ure
vztrajajo v zvoniku. Ob vseh praznikih se oglasi praznično zvonjenje, pa tudi ob birmi,
žegnanjih in slovesnejših trenutkih.
Kdo bi mislil, da je zvonjenje enostavno opravilo. Danes pritisnemo na gumb in že
zvon zvoni. Redko kdo ve, da je potrebno zvonove negovati. Vsi ležaji morajo biti
namazani, da se iz zvonika ne bi namesto zvonjenja zaslišalo cviljenje in škripanje.
Tudi kembelj pade dol, pravijo. Potrebno ga je umestiti.
♪ ♫ ♪♪ ♫ ♪♪ ♫ ♪
Še Ivan Cankar je zapisal: »Kdaj bom zaslišal tvojo sladko pesem, o sveti Pavel,
patron in varuh Vrhnike? … Ne po materi ne po ljubici ni jokal Amerikanec, ko mu je
bilo žalostno pri srcu; po tebi je zajokal:
»O ti svetega Pavla zvon,
ki te slišal več ne bom!«
♪ ♫ ♪♪ ♫ ♪♪ ♫ ♪
Zvonove dejavnosti, zapisane na starem cerkljanskem zvonu,
ki ga je vzela prva svetovna vojna:
LAUDES TRIADI CANO
CRUCIFIXUM PLANGO
MARIAM SALUTO
EXALTATǼ APPRECOR
APOSTOLOS HONORO
POPULUM VOCO
MORTUOS DEFLEO
TEMPESTATES PELLO
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Mnogi že vrsto let opravljajo dela mežnarja in tudi zvonarja. Poiskali smo jih in jim
zastavili nekaj vprašanj, na katera so prijazno odgovorili. Izbrali smo svoj vrstni red,
po katerem vam jih predstavljamo:
CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA, CERKLJE:
Janez Basej (1935) s sodelavci: Janezom Basejem, ml., Francem Korbarjem, Cirilom
Grkmanom, Urbanom Močnikom, Markom Kešnarjem in Alešem Pavcem.
CERKEV SV. MIKLAVŽA, DVORJE
Alojz Kepic (1923), Afrinov ata.
CERKEV SV. HELENE, GRAD
Jože Sluga (1948) in Milka Sluga (1957) s sodelavci: Janezom Basejem, st. in Janezom
Basejem, ml. Andrejem Kazincem ter Ivanom Kernom.
CERKEV SV. DUHA, ČEŠNJEVEK
Jože Hacin (1974) ob pomoči Mirka Hacina, Janeza Kosma in Franca Šinka.
CERKEV SV. MARJETE, TRATA
Franc Grilc (1946) s sodelavci: Janezom Šerjakom (Škandrovim), Markom Selanom
(Jelotovim), Tomažem Grilcem (Grilčevim), Markom Vrečkom in Branetom Vrečkom
(oba Boštjanova).
CERKEV MARIJINEGA OZNANJENJA, VELESOVO
Oče Leopold Plevel je bil organist, zvonil pa ob pomoči sina Štefana (1939). Kasneje
so še priskočili: Jože, Janez, Matej in Stanko Maček ter Primož Sirc.
CERKEV SV. URHA, ŠENTURŠKA GORA
Brane Jagodic (1966) ob pomoči Antona, Davida, Francija ter Patrika Jagodica.
CERKEV SV. KRIŽA, STIŠKA VAS
Lojze Jagodic (1941).
CERKEV SV. AMBROŽA, AMBROŽ POD KRVAVCEM
Tone Slatnar (1974).
CERKEV SV. MAGDALENE
Nande Podjed (1942) ob pomoči Franca Korbarja, Alojza Kepica, Ivana Kerna ter
Marka Kešnarja in podmladka.
CERKEV SV. MARTINA, ŠMARTNO
Aleš Pavec (1978) ob pomoči Marije Pavec ter Marka Kešnarja.
CERKEV SV. MATIJA, ZALOG
Ivan Pavlin (1948).
CERKEV SV. FLORIJANA, LAHOVČE
Slavka Benda (Mežnarjeva Slavka).
CERKEV SV. SIMONA IN JUDA, SPODNJI BRNIK
Igor Stare (1975).
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CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA, ZGORNJI BRNIK
Cilka Brankovič (1954) ob pomoči Braneta Vrečka, Janeza Glastovca ter Franca
Kuralta.
S to predstavijo bi se radi zahvalili vsem za opravljeno delo. Prenekaterega zvon
opozori, da ne zaspi, ne zamudi … da na cilj pride pravočasno in srečno.

161. številka Oik,
2004/05
74 strani
Naslovnica: izdelek
učencev, udeleženih pri
interesni dejavnosti
Ročna dela z mentorico
go. Marjeto Čebulj
UO: Katja Begelj, Anja Capuder, Ana Korenčan,
Nina Matičič, Polona Močnik, Danaja Plevel,
Anamarija Purgar, Maja Šter,
Anja Jerman, Tea Zorman
Ustvarjalnost otrok je bila prepričljivejša od običajnega uvodnika v pričujočo številko
našega šolskega glasila, zasnovanega na temo vrednot in športa. Unesco –
mednarodna organizacija OZN za izobraževanje, znanost in kulturo – je razglasil
koledarsko leto 2005 za mednarodno leto športa.
Med vrednotami, ki jih poznajo drugošolci, so uvrstili na prvo mesto družino, za njo
še: prijateljstvo, mir, samo življenje, vodo in hrano, spoštovanje, vljudnost, ljubezen,
srečo.
Na valovih domišljije pa so literarili svoje pravljice o nastanku dežele krav, morski
deklici, dobrem srcu, na trdnih tleh pa o pravem športniku, ki se ga ne vpraša, ali je
zmagal, ampak kako je igral. Pravi športnik se veseli vsakega svojega nastopa, ker
vsakič tekmuje svojim sposobnostnim primerno in uživa v igri s tekmeci: »FAIR
PLAY JE SRCE ŠPORTA«.
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