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FRANCU ČUFARJU,
(rojen 17. marca 1952, stanujoč Log 81, Železniki)

za dolgoletno ustvarjalno delo na kulturnem področju.
U T E M E L J I T E V:
France Čufar je prijokal na svet 17. 3. 1952 kot težko pričakovan prvi otrok. Kot otrok
glasbene navdušenke in pevke v cerkvenem zboru je že majhen pel in žvižgal, da so se
poslušalci samo čudili. Od dvanajstega leta je igral na orglice, podedovane po starem
očetu Janezu Prevcu, in že v osnovni šoli nastopal na odmevnih večerih, pod vodstvom
učitelja g. Jožeta Cudermana. Po osnovni šoli je pel v župnijskih pevskih zborih obeh
bližnjih župnij.
Poklicna pot ga je peljala v kovinarske vode. Izučil se je za strojnega ključavničarja ter se
zaposlil v Niku. Potem so prišla vojaška leta, preživeta v vojašnici v Tolminu. Pod
vodstvom Uroša Lajovica je prepeval v Tolminskem vojaškem oktetu in začel z igranjem
na bas kitaro v vojaškem ansamblu. To z glasbo prežeto življenje ga je spodbudilo k
nadaljnjemu izobraževanju na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani in obenem k
petju v zboru Slovenske filharmonije.
France je bil vsa leta aktiven tudi na narodno-zabavnem področju. Po eno desetletje je
ustvarjal s Fanti Selške doline in ansamblom Obzorje, še zdaj pa igra pri ansamblu
Triglav kvintet Katerman.
Tudi zborovska glasba je stalnica v Francetovem življenju. Bil je ali je še vodja ali član
blizu desetim vokalnim in inštrumentalnim skupinam, občasno pa s svojim glasom
pomaga v različnih projektih, kot član poje v kvartetu Obzorje.
V glasbeni šoli je kar nekaj generacij kitaristov in flavtistov pri njem nabiralo znanje in
dosegalo lepe uspehe tudi na tekmovanjih. France se je s svojimi učenci vedno rad odzval
na prošnje za sodelovanje v kulturnih programih na prireditvah in jim tako priskrbel tudi
urjenje v javnem nastopanju, poslušalcem pa nepozabne ure lepe glasbe.

Čeprav je iz navedenega videti, kot da je France nenehno med ljudmi, je opravil tudi
nemalo samotnega ustvarjalnega dela. Neprecenljivega pomena je njegov prispevek k
ohranjanju kulturne dediščine, ko je pesmi Josipa Levičnika v čast sv. Frančišku najprej
posnel, potem pa svoje priredbe za večglasno petje tudi zapisal in jih tako rešil pozabe.
Tudi sicer je napisal nešteto priredb in aranžmajev za zelo različne namene in zasedbe.
Ko se je njegova kariera v glasbeni šoli zaključila, je spet začel ustvarjati s kromatičnimi
orglicami. CD plošča, na kateri so zbrane najlepše popularne pesmi v izvedbi orglic in je
bila javnosti predstavljena v začetku junija, je lepa krona ustvarjalnemu glasbenemu
življenju tega umetnika. Brez njega si poustvarjalne umetnosti in kulturnega življenja v
naši občini enostavno ne znamo predstavljati.

Železniki, 30. junij 2017

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJI:
STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
TURISTIČNO DRUŠTVO SELCA
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI
MUZEJSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI
OBČINSKI ODBOR SLS ŽELEZNIKI
Obrazložitev pripravila:
Marjana Rejc

