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Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/09 in 53/09) in 
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10), župan občine Postojna 
podeljuje 
 
 

 »SREBRNO PRIZNANJE«  
občine Postojna za leto 2018 

  
ki ga prejme 

 
 

Suzana Cerkvenik  
 

za požrtvovalno delo na področju 
humanitarnosti in dela z mladimi 

 
 
 
 

Obrazložitev:  
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Suzana Cerkvenik je bila rojena leta 1941 v Knežaku od tam  pa jo je pot vodila tudi v 

Postojno, kjer si je ustvarila družino in tudi danes živi in dela.  

 

Veliko let svojega življenja je namenila vzgoji in izobraževanju osnovnošolskih otrok.  

Po končanem študiju je najprej poučevala na osnovni šoli na Premu, nato v Ilirski Bistrici, 

končno pa jo je pot pripeljala v Postojno, kjer je do leta 1986 poučevala na Osnovni šoli 

Postojna. Številnim generacijam otrok  je vestno in odgovorno podajala znanje in 

učenost, ob tem pa bila vseskozi aktivna tudi na področjih, ki so bila vezana na vzgojo in 

izobraževanje mladih. 

V okviru dela je v kolektivu aktivno sodelovala tudi z učnimi nastopi in sodelavkam 

posredovala nove metode in načine dela na področju osnovnošolskega znanja. 

 

Leta 1987 je sprejela naloge ravnateljica v Vrtcu Postojna, katerega je uspešno vodila vse do 

svoje upokojitve leta 1996. 

 

Poleg službenih obveznosti in skrbi za svojo družino, je bila vsa leta aktivna in prizadevna  

tudi v lokalni skupnosti. Opazno je bilo tudi njeno delo pri Zvezi prijateljev mladine 

Postojna, kjer je za aktivno in dolgoletno delo prejela zlato priznanje. Poleg tega je vrsto 

let s sočutjem delovala kot prostovoljka v krajevni skupnosti Postojna pri akciji 

obdarovanja starejših občanov in invalidov. Tudi druge aktivnosti v Krajevni skupnosti 

Postojna so bile namenjene ljudem in usmerjena k izboljšanju življenjskih pogojev za kar 

je prejela priznanja za nesebično delo. 

 

Tudi po odhodu v pokoj ji je njena živahna in iskriva narava narekovala dodatne aktivnosti. 

Že od leta 2005 se je zavzemala, da bi zaživel »Klub upokojencev v vzgoji in 

izobraževanju občin Postojna in Pivka«. Tako je Suzana Cerkvenik že od ustanovitve 

predsednica kluba in skrbi za združevanje in druženje predvsem upokojenih učiteljev, ki v 

okviru svojega programa organizirajo razne aktivnosti. Med drugim v Domu upokojencev 

v Postojni redno organizirajo bralne urice in delavnice s katerimi  animirajo stanovalce in 
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jim zapolnijo bivalne dni. Člani Kluba imajo začrtan tudi svoj letni program na podlagi 

katerega delujejo in izvajajo svoje aktivnosti. 

Poleg tega gospa Suzana Cerkvenik deluje tudi v okviru Župnijske Karitas Postojna, kjer  

sodeluje pri učni pomoči učencem v vrtcu in šoli. 

 

Nedvomno je gospa Suzana že dolgo poznana kot topla in pozitivna oseba, vedno 

pripravljena pomagati bližnjemu, obenem pa tudi  ljubeča mama in babica štirim vnukom, 

na katere je zelo ponosna. 

 

 

                                                                

Številka: 030-3 /2018 (400-02) 

 
ŽUPAN OBČINE POSTOJNA 

Postojna, 23. april 2018 

 

Igor Marentič 

 

 


