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Jože VARL (1929 -2022) 
Častni občan Občine Cerklje na Gorenjskem 

 
Kako trpko in težko zvenijo besede pesnika Prešerna "Odprta noč in dan so groba 
vrata," tisti trenutek, ko po telefonu slišiš besede z druge strani: "Umrl je."  
 
Nič težje pa ni z nekaj besedami zaobjeti bogato življenjsko pot pokojnega očeta in 
tasta, ki je kot učitelj s poučevanjem in vzgojo  zaznamoval generacije in generacije 
učencev tam okrog Ptujske gore na Štajerskem in kasneje v gorenjskih krajih.  
 
Njegovo pedagoško delo bi najbolje povzele besede preroka Daniela, ki je dejal, da 
so »tisti, ki so mnoge poučili v pravičnosti, kakor zvezde za vso večnost« (Dan 12,3). 
 
Pokojni Jože je svojo življenjsko pot začel na Vranskem, kasneje pa ga je življenje 
skupaj s starši postavilo na Gorenjsko. Po drugi svetovni vojni ga je tedanja šolska 
oblast še ne dvajsetletnega z dekretom poslala na štajerski konec prenašati znanje 
in omiko otrokom v Vitomarcih in na Ptujski gori. Ti so v povojnih razmerah, kot je 
pripovedoval, živeli v obupnem pomanjkanju, revščini in zaostalosti. Tudi povojni 
učni in delovni pogoji so bili slabi, saj je moral združevati v eni osebi ravnatelja, 
učitelja, hišnika, čistilca, kuharja in tudi hrano za malico otrok je moral naprositi pri 
okoliških kmetih. Tudi sam je živel takratnemu času primerno: v podstrešni sobici 
brez ogrevanja, sanitarij in tople vode. Hranil pa se je, kjer je naneslo. 
 
Kasneje so ga premestili na gorenjski konec, kjer je večji del svojih učiteljskih let 
preživel na OŠ Cerklje. Generacije in generacije otrok je šlo skozi njegovo učilnico. 
Poučeval je domala vse: od slovenščine, tehnike, matematike, družbe in še kaj. 
Veliko njegovih nekdanjih učencev, ki so prav tako že v letih, se ga spominja kot 
izrednega učitelja in poštenega človeka.  
 

Neizbrisen pečat Cerkljanske šole pa je 
vtisnil s šolskim glasilom Odmevi izpod 
Krvavca. To pionirsko in v vseh pogledih 
kvalitetno delo mu je bilo priznano ne le v 
slovenskih mejah, pač pa tudi v tedanji 
Jugoslaviji. To je priznal tudi tedanji 
jugoslovanski vrh, saj je učence in njihovega 
mentorja sprejel tedanji predsednik Tito v 
Beogradu. Za svoje pedagoško in kulturno 



delo je leta 1997 prejel tudi naziv častnega občana Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
Pokojnega očeta in tasta Jožeta, ki ga je leta pestila huda bolezen in ga na koncu 
tudi ugonobila, smo 22.4.2022 položili k večnemu počitku na kranjskem pokopališču 
k njegovi pokojni ženi Vidi, s katero sta skupaj preživela kar 67 let srečnih let, in 
hčerki Jani, ki je izgubila življenje v letalski nesreči na Korziki.   
 
S svojim življenjskim zgledom nam je pokazal, kaj je polno življenje: To je pot 
ljubezni, predanosti, trdega dela ter skrbi za druge. Nam pa bo ostala za njim 
hvaležnost in blag spomin.  
 

 
V Kranju, 30.4.2022                                  Hčerka Irena Varl Peneš in zet Marjan Peneš 
 
  
 


