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Bronasta plaketa Občine Trzin  

 
 gospa Tatjana STRMLJAN 

 
za dolgoletno odgovorno in vestno delo v Društvu prijateljev 

mladine  
 

Tatjana Strmljan je bila pobudnica in članica izvršilnega odbora, ki je leta 

1999 ustanovilo Društvo prijateljev mladine Trzin, v katerem aktivno 

sodeluje še danes. Svoja znanja s področja prava, izkušnje in čut za delo z 

ljudmi različnih starosti, so delovanju društva prišla še kako prav. Po 

izobrazbi je univ. diplomirana pravnica, zagovornica vseživljenjskega 

učenja, humanitarnega dela, predvsem nudenja pomoči otrokom socialno 

ogroženih družin. Tako se je tudi s pomočjo njenih idej program dela 

društva bogatil.  

20 let je bila tajnica društva. Odgovorno in vestno je opravljala strokovno 

tehnična in administrativna dela ter skrbela za koordinacijo med organi 

društva. Vseskozi je tudi sodelovala pri oglaševanju, pripravi planov dela 

in poročil ter skrbela za sodelovanje z različnimi institucijami in 

posamezniki. Veliko aktivnosti, ki jih je društvo organiziralo, je bilo dobro 

obiskanih, nedvomno tudi zato, ker je veljala za umetnico medosebnih 

odnosov. Pomembno je, da je znala za delo navdušiti tako člane društva 

kot tudi zunanje izvajalce in lokalno skupnost, pridobivati pokrovitelje in 

sodelavce.  

Društvu je vseskozi pomagala tudi pridobivati različna sredstva za 

uresničevanje posameznih aktivnosti, ki so razveseljevale predvsem 

otroke, natančneje bodoče trzinske šolarje. 
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Bronasta plaketa Občine Trzin  

 
 gospod Anže ZUPANC  

 
za izjemne igralske dosežke v KUD Franc Kotar Trzin 

 
Anže Zupanc je v preteklem letu znotraj večkrat nagrajene predstave 

Blaznost igre ustvaril nepozaben lik, ki v slovenskem prostoru ni ostal 

neopažen. Že na Regijskem Linhartovem srečanju je bil Anže Zupanc 

prejemnik priznanja regijske selektorice Maje Gal Štromar za najboljšo 

moško vlogo v konkurenci tekmovalnih predstav, ki so bile po sestavi vlog 

izredno moške. V jeseni 2019, natančneje septembra, pa je Zupanc prejel 

najprej najvišje državno priznanje – matička, na 58. Linhartovem srečanju 

v Postojni, v novembru pa še Čufarjevo plaketo za najboljšo moško vlogo 

na 32. Čufarjevih dnevih na Jesenicah. Epopeja nagrad se je zaključila s 

častitljivo Severjevo nagrado, ki je po pomembnosti za gledališčnike takoj 

za Borštnikovim prstanom. Severjeve nagrade so tudi edine, kjer ob bok 

poklicnim igralcem postavijo tudi ljubiteljske, zato je za ljubiteljskega 

gledališčnika še posebej dragocena. V KUD Franc Kotar Trzin smo ponosni 

na Anžetove dosežke, sploh zato, ker je s svojo igralsko stvaritvijo 

ponotranjil bistvo predstave, soigralcem pa dal zagon in odlična izhodišča 

za koherentno celoto po imenu Blaznost igre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


