
Lom pod Storžičem, 26. 2. 2018 

 

Vomnsk poh 2018 

ZAHVALA 
 

Malo je krajev v naši prelepi Sloveniji, ki že skoraj stoletje gojijo vaške tradicije in 

običaje. V Lomu pod Storžičem imamo med drugimi Vomnsk poh, ki je poznan tudi v 

širši okolici. Korenine našega običaja segajo že v leto 1927. 

Letos se nobena vaška deklina ni omožila, zato smo Vomski fantje njim v posmeh 

vlekli smreko skozi vas. 

Pri organizaciji je letos sodelovalo več kot 50 ljudi. Vseh, ki so kakor koli pripomogli k 

lažji izvedbi Vomnskega poha težko poimenujemo. Vsem se lepo zahvaljujemo!  

Kot vedno, pa so tudi tokrat glavnino finančnih sredstev prispevala lokalna podjetja in 

obrtniki ter Občina Tržič. Brez njih izvedba ne bi bila mogoča. Za prav vsak prispevek 

smo hvaležni, ker z vašo pomočjo tradicija živi naprej! 

 

Vomski fantje 

 

 

  



Seznam sponzorjev in podpornikov Vomnskega poha 2018 

Zlati sponzorji: 

- Posredništvo in prodaja Jaka Malovrh s.p. 

- Restavracija Tabor, Podbrezje 

- Gaj Les d.o.o. 

- Tesarstvo in krovstvo Mojster Miha 

- Sks d.o.o., protipožarni sistemi 

- Miran Meglič s.p. 

- Gozdarstvo Zdravko Meglič d.o.o. 

- Občina Tržič 

- Gozdarske in Gradbene storitve Rok Meglič s.p. 

- Melom d.o.o., Tržič 

- MG Metal d.o.o. 

- Mobil Servis d.o.o. 

- Agrarna skupnost Bičevje 

- Pekarstvo Orehek 

- Pavel Rozman, nosilec dopolnilne dejavnosti 

- Pasarstvo Torkar 

 

Srebrni sponzorji: 

- Klub Modri dirkač 

- Restavracija Firbc Okn 

- Jože Perne, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

 

Podporniki: 

- Izletniška Kmetija Pr Hariž 

- Franci in Suzana Bradule 

- Jerneja in Nino Meglič 

- Sečnja in spravilo lesa, Gregor Jakob Roblek s.p. 

- Tesarstvo in krovstvo Jožovc, Luka Zupan s.p. 

- Storitve z gradbeno mehanizacijo Janez Kavčič s.p. 

- Cvetličarna Gaja Tržič, Alenka Rozman s.p. 

- Turistična kmetija Rekar 

- Storitve z gradbeno mehanizacijo Boštjan Meglič s.p. 

- Krovstvo Franci Meglič s.p. 

- Mizarstvo Andrej Primožič s.p. 

- Gozdarske storitve Boštjan Švegel s.p. 

- Grafika plus d.o.o. 

- Godnov Janez Odričarjev 

- Jantar, elektronski sistemi 

- Ranč Sokol 

- Gasilci PGD Lom pod Storžičem 

- Media Butik 

- Turistično društvo Tržič 

http://www.restavracija-tabor.si/sl/
http://www.gajles.si/
http://sks-seliskar.si/
https://www.trzic.si/
http://melom.si/
http://www.mgmetal.si/
https://www.mobilservis.si/
http://www.pekarna-orehek.si/
http://www.pasarstvo-torkar.si/
http://www.modri-dirkac.si/
https://www.visit-trzic.com/kulinarika/izletniska-kmetija-pr-hariz.html
http://tkjozovc.si/
https://www.grafikaplus.si/
http://www.jantar.si/
https://rancsokol.weebly.com/
http://www.lompodstorzicem.si/drustva/gasilsko-drustvo/
http://media-butik.si/
http://www.trzic.info/


- Foto Klub Tržič 

- Čistilni servis, Novak Mataž s.p. 

- Turistična kmetija Pr Tič 

- Mojca Tišler s.p., Gradbene storitve 

- Silvo Godnov s.p. 

- Naravna obutev Proalp 

- Kontakt P d.o.o. 

- SKP, Maja Godejša s.p. 

- Župnija Lom 

- Krajevna skupnost Lom pod Storžičem 

 

http://www.fotoklubtrzic.com/
http://kmetija-tic.si/
http://www.proalp.si/
http://www.kontakt-p.si/
http://www.lompodstorzicem.si/

