Uvodnik urednice
Pa ga imate pred sabo – KTŠ-jev zbornik za 50
let! Delo zanj se je začelo že enkrat decembra, ko
me je kot trenutno klubovsko »dežurno pisunko«
doletela čast mesta odgovorne urednice tega
zbornika. Ker močno verjamem v tisti izrek
»divide et empera«, sem svoj trud, stres ter
seveda tudi ponos zadnje mesece veselo delila z
svojimi klubskimi tovariši. Tako gre zahvala za ta
zbornik tudi njim, ki so, bolj ali manj prostovoljno,
prispevali k nastanku tega zbornika – nekatere
najdete v kolofonu, drugi spadajo bolj med tiste
tihe strice in tete iz ozadja.
Priznam, da sem poleg zgoraj omenjenega stresa
in ponosa ob nastajanju tega zbornika občutila
tudi dobršen del skromnosti in odgovornosti.
Posoški študentje s(m)o v zadnjih 50 letih
namreč uspeli narediti marsikaj, kar je pustilo
odtis tako v lokalnem, kot tudi v širšem okolju.
V tem zborniku so zbrani tisti najbolj zanimivi
in pomembni projekti našega kluba, pri čemer

smo nekatere od njih potegnili iz že zaprašenih
kotov spomina. Ker bi ta zbornik v primeru, da bi
želeli opisati vse projekte našega kluba, že mejil
na enciklopedijo, smo preprosto morali izbirati.
V želji, da bi delovanje kluba skozi čas postavili
v kontekst, smo tem projektom dodali tudi
spomine nekaterih aktivnih članov ter ključne
dogodke, ki so skozi zgodovino vplivali na mlade
v Posočju. Upam, da nam je s tem uspelo vsaj
približno zajeti duh časa, v katerem so delovale
različne generacije (večno) mladih :) .
Dobri štirje meseci planiranja, pisanja, zbiranja
in prepričevanja so tako rezultirali v tejle »kratki
zgodovini časa« našega kluba. Sicer tudi slučajno
ne upam, da bo tako popularna, kot tista
Hawkinsonova, a naj vam bo vseeno v veselje.
Namenjena je tako sedanjim kot tudi bivšim
aktivistom – prvi naj iz nje črpajo navdih, drugi
pa spomine. Študent morda ne, ampak KTŠ-jevc
si pa »za zmeri«!
Ana Žuber

Prva skupščina

1969 – 1970
Miroslav Flajs

Prva skupščina se odvije 23. 12. 1969 v
gostilni Pri Mraku, v Ljubljani. Zbere se za
celo gostilno študentov, ki ustanovijo Klub
tolminskih študentov.
Letne skupščine potekajo na Rožniku.
Sestanki izvršnega odbora se na začetku
odvijajo v gostilni Pri Mraku in v gostilni
Lovec. Kasneje pa v gostilni Mirje na Viču.

Ustanovitev Kluba tolminskih
študentov
V študijskem letu 1967/68 se nas je 24 maturantov
prve generacije Tolminske gimnazije vpisalo
na fakultete Univerze v Ljubljani. V študijskem
letu 1969/70 nas je bilo študentov iz Zgornjega
Posočja že kar precejšnje število in med nami se
je porodila ideja o povezovanju zaradi druženja,
izmenjave izkušenj in poudarjanja pripadnosti
rodnim krajem.
V prvih letih študija nismo zaznali, da bi bile
predhodne generacije študentov s Tolminske
aktivne v tovrstnih oblikah druženja, zato smo
pričeli razmišljati o študentskem klubu, podobno
kot so ga imeli študentje iz drugih slovenskih
krajev ali pokrajin. Eden od pobudnikov je bil
študent ekonomije Miki Flajs, žal danes že
pokojni. Beseda je dala besedo in spisali smo
plakate za oglasne deske po fakultetah in
študentskih domovih. Prvič smo se dobili v stari
ljubljanski gostilni Pri Mraku. Gostilna je bila v

hiši takrat še živečega slovenskega dramatika,
pisatelja in esejista Ivana Mraka. Prostori gostilne
v nadstropju so bili nabito polni, tako da nekateri
kolegi, ki so zamujali, sploh niso mogli v dvorano,
kjer smo imeli srečanje – ki je popolnoma
uspelo. Sestavili smo spisek prisotnih in po
našem vedenju tudi ostalih Posoških študentov v
Ljubljani, pa tudi v Mariboru. Dobro se spomnim,
da je bilo ugotovljeno število študentov iz naših
krajev skoraj 200 (180-190). Zaradi nepoznavanja
so verjetno manjkali nekateri, ki so srednje šole
obiskovali izven Tolmina, Nove Gorice ali Idrije.
Izbrali smo tudi člane Upravnega odbora in za
prvega predsednika imenovali Mikija Flajsa. Ostali
člani UO v prvem mandatu in v drugem, ki sem
mu predsedoval, so bili po mojem spominu že
pokojna Zorica Kenda, Pavel Sivec, Marjan Miklavič,
Breda Bratec-Miklavič, tajnica Viljenka KovačičŠavli, Zoran Rutar, Zdravko Duša in verjetno še

marsikateri drugi, ki se jih ne spomnim in se jim
opravičujem. Z omenjenim spiskom študentov iz
takratne velike Občine Tolmin smo obiskali tudi
vodstvo občine. Število študentov z opredeljenim
študijem po fakultetah v predloženem spisku je
bilo za takratno vodstvo pravo presenečenje, saj
so prej ocenjevali, da študira na fakultetah le par
10, največ 50 njihovih mladih občanov. Spoznali
so potencial, ki ga ima Občina v študentih, in takoj
so bili pripravljeni na sodelovanje. Ne le, da so
klub izdatno finančno podpirali, imeli smo redna
letna srečanja z vodstvom Občine v Tolminu in v
Ljubljani, dobivali smo gradiva za seje Občinskega
sveta, ki se jih je udeleževal tudi naš delegat.
Proračun smo si izboljševali tudi z organizacijo
gledaliških predstav Male drame Slovenskega
narodnega gledališča iz Ljubljane. Izbirali smo
take predstave (npr. Znamke, nakar še Emilija), ki
so bile v Tolminu razprodane.

Ne smemo si domišljati, da je bilo leta 1969
ustanovljeno prvo združenje Posoških študentov,
saj so že generacije pred nami imele svoj
istoimenski KTŠ. Za administrativne potrebe
delovanja “našega” kluba smo od njih prevzeli
okroglo štampiljko z napisom Klub tolminskih
študentov. Predal mi jo je starejši kolega iz
Akademskega kolegija Zvone Perat. Večina kolegov
iz mojih predhodnih generacij, s katerimi sem stopil
v stik, se bolj malo spomni delovanja tega prvega
KTŠ. Takratni študentje, ki so se srednješolsko
izobraževali na gimnazijah in drugih strokovnih
šolah v Novi Gorici, Idriji in tudi na Jesenicah
ter nekateri dijaki, ki po zaključku Učiteljišča v
Tolminu niso pričeli s poučevanjem v osnovnih

šolah, ampak so nadaljevali študij na Univerzi v
Ljubljani, so se v prostem času združevali v Klubu
goriških študentov (KGŠ). Razlogov zakaj ne
poznam, vendar se je porodila ideja o odcepitvi
od KGŠ in ustanovitvi samostojnega KTŠ za
študente Zgornjega Posočja. Glede na spomine
kolegov, ki sem jih kontaktiral, je bil ta predhodnik
našega kluba verjetno ustanovljen na prehodu iz
leta 1964 v 1965. Izgleda pa, da je bilo delovanje
tega kluba bolj “kratkega veka”, saj jeseni 1967,
ko smo začeli študirati prva generacija tolminske
gimnazije, ni bilo zaznati njihovega delovanja.
Ali je bila ta organizacija pravi začetek Kluba
tolminskih študentov ali pa je bil ta ustanovljen
leta 1969, ne morem z gotovostjo določiti sam.
Borut Klanjšček

Prvi plakat

Smučarski tečaj na Krvavcu

1970 – 1971
Borut Klanjšček

Leta 1971 ga oblikuje takratni študent arhitekture
Ljubo Kozorog. Rdeča stisnjena pest je prepoznavni
znak tolminskih študentskih puntarjev. S plakati
objavljajo vse pomembne dogodke in jih razobesijo
v študentskem naselju, Akademskem kolegiju in
po fakultetah.

1971 – 1972
Zoran Rutar

Nogometna tekma

Spomladanski pikniki

Nogometna tekma med ekipo študentskega
naselja Rožna dolina in ekipo Akademskega
kolegija (1972). Akademski kolegij je moški
študentski dom, kjer stanuje veliko tolminskih
študentov. Po končani tekmi fantov sledi še
tekma navijačic, študentk.

Spomladi smo organizirali letne piknike. Prvi v letih
1970, 1971 in 1972 so bili organizirani na Rožniku, na
jasi ob TV antenskem stolpu. Posebej mi je ostal v
spominu piknik leta 1973 ob Savi (pri Ruskem carju).
Poskrbljeno je bilo za pijačo in jedačo. V Pivovarni
Union smo nabavili pivo v lesenih sodih, na tržnici
pa leseno pipo in »ščiro« za zabijanje v sod. Za
jedačo je bilo na razpolago nekaj 10 kg zarebrnic,
poseben problem pa je bil žar. Rešili smo ga kar
z železno mrežo postelje iz študentskega naselja,
ki smo jo s trolejbusom prepeljali iz študenta do
Ruskega carja. Zakurili smo velik ogenj, postavili
štiri kamne, vmes zravnali žerjavico in na kamne
položili posteljno mrežo. Po higienski obdelavi
mreže si je lahko vsak sam na svoji palici po mili volji
zapekel zarebrnico. Pivo je teklo po pipi iz sodov,
na voljo so bili tudi plastični kozarci. Za kolegijaše
ti niso bili najbolj primerni, zato smo na železniški
postaji nabavili prave kriglje. Navezali smo jih skozi
ročaj na daljšo vrvico, ki smo jo dali preko levega
ramena tako kot torbo, da je bil prazen krigelj
stalno v pripravljenosti ob desnem boku. Krigelj si
prijel, ga napolnil na pipi iz soda, nazdravil, popil in
ga zopet spustil na vrvico ob bok. Patent še vedno
priporočam za vsak piknik.
Zoran Rutar

HE Kobarid - druga fronta na Soči

KTŠ vsako leto zakupi po 10 kulturnih
abonmajev v Ljubljanski operi in Drami. Na
razpolago so vsem članom po urejenem
vrstnem redu rezervacij in so vedno polno
uporabljeni.

Po opustitvi izgradnje HE Trnovo leta 1965 (jezero
v Bovški dolini) je postala aktualna gradnja HE
Kobarid. SOb Tolmin je do gradnje HE Kobarid
zavzela pozitivno stališče že leta 1970. Ko je leta
1973 Republiški sekretariat za urbanizem razpisal
smernice za lokacijsko dokumentacijo, se je vnela
javna strokovna razprava v medijih in strokovnih
inštitucijah. KTŠ je zavzel stališče proti gradnji HE
Kobarid in za ohranitev prvobitne podobe Soške
doline od izvira do Tolmina (osnovna izhodišča
za kasneje sprejeti zakon o zaščiti reke Soče).
Proti gradnji HE Kobarid je bilo v decembru 1973
napisano »Odprto pismo javnosti, skupščini in IS
SRS«, ki so ga podpisali tudi aktivisti KTŠ. Pri tem
smo aktivirali tudi skupnost študentov ljubljanskih
visokošolskih zavodov in ostale klube primorskih
študentov. S tem smo prišli v direktno nasprotje
interesov s SOb Tolmin in našim virom financiranja.
Pred skupščino KTŠ jeseni 1973 smo v dvomu
pričakovali potrditev finančnega plana za naslednje
leto. Skupščine se je udeležil takratni predsednik
SOb gospod Ferdo Papič in izjavil, da SOb podpira
našo dejavnost navkljub nekaterim nesoglasjem in
različnim pogledom na razvoj občine. Tudi finančni
plan za naslednje leto je bil potrjen.
Zoran Rutar

Smučarski tečaj na Vojskem

1972 – 1973
Zdravko Likar

Abonma

Gledališki predstavi

1973 – 1974
Jožef Janež

V letih od 1973 do 1974 v Tolminu organizirajo 2
gledališki predstavi Male drame Ljubljana.

Brucovanje
KTŠ vsako leto organizira brucovanje v Hotelu Krn
v Tolminu.

Beg možganov
tem je tudi problematika izseljevanja študentov iz
Posočja po končanem študiju – s tem problemom
se srečujemo še danes!

1974 – 1975
Miran Hvala

V času smučarskega tečaja leta 1975 je v
hotelu Alp organizirana tudi okrogla miza s
predstavniki tolminskega gospodarstva in
družbeno-političnih organizacij. Ena izmed

ŠD1, soba 335

1975 – 1976
Nevenka Janež

Veliko zadev glede KTŠ-ja
uredijo kar v Rožni dolini v
študentskem domu 1, v sobi
335.

Projekt
zdravo življenje
Na Rožniku nabirajo regrat, ga
pripravijo v velikem “škafu” in ga
jedo sredi študentskega naselja
Rožna dolina.

Študentsko naselje Rožna dolina okrog leta 1975.

Študenti dijakom
Srečanje s tolminskimi maturanti – študenti
dijakom predstavijo študijske smeri (enačico
tega projekta danes imenujemo Infobomba).

1976 – 1977
Mojca Rutar

Pot v Ljubljano
Vožnja z avtobusom v Ljubljano traja 3 ure. V
nedeljo zvečer gre avtobus čez Kladje, preko
Škofje Loke. Na radiu se posluša oddajo V
nedeljo zvečer z Marjanom Kraljem. Avtobus
je tako poln, da mladi natrpano stojijo celo
pot.

Na roke
Plakate za obveščanje o dogodkih na roko
pišejo študenti arhitekture ali tisti z lepo
pisavo.
Diploma za brucovsko bedaštvo iz leta 1974.

KTŠ članstvo

1977 – 1978
Valter Valentinuzzi

V 70-ih član KTŠ-ja postaneš kar avtomatsko,
ko greš študirat v Ljubljano.

Študentska košarkarska liga

Piknik ob Savi.
Izleti v hribe.
Kegljanje.

1978 – 1979
Davor Ohojak

Projekti:

1979 – 1980 – 1981
Valter Kranjc

Projekti:
Na brucovanju v Krnu igra
ansambel Afera.
Prva predavanja z diapozitivi.
Srečanje z zamejci.

Spomini na moja študentska leta so že precej
zbledeli, saj so od tega minila že štiri desetletja,
a nekateri dogodki in splošen vtis ostanejo za
vedno. Zagotovo so to najlepša leta – leta, ko
postaneš v veliki meri samostojen, v smislu,
da si brez nadzora, po drugi strani pa začneš
prevzemati tudi odgovornost – za rezultate
študija, za vsa svoja dejanja … in se začneš
na nek način aktivno vključevati v družbeno
dogajanje. Vsako leto je bil osrednji dogodek tega
študentskega aktivizma skupščina KTŠ, na katero
so bili vabljeni vsi študentje iz Posočja in se je v
tistih letih običajno odvijala na Rožniku. Največja
»umetnost« vsakokratnega vodstva je bil »timing«
uradnega dela. Treba je bilo namreč zadeti pravi
trenutek za izvedbo uradnega dela (poročila o delu,
finančna poročila, morebitne volitve …), ne da bi
tisti, ki so prispeli prvi (predčasno ali pravočasno),

utrujeni in naveličani zadremali za toplo krušno
pečjo. Istočasno pa je moral biti uradni del dovolj
pozen, da so zamudniki še lahko sodelovali in
je bila zagotovljena sklepčnost. Spomnim se,
da se je na neki volilni skupščini nekdo zbudil
prav v trenutku, ko so prebirali rezultate volitev,
in še ves omotičen protestiral proti enemu od
kandidatov, čeprav so bile volitve že zaključene.
Z malo študentske iznajdljivosti in improvizacije
se je običajno izšlo, če je na koncu le bila vsem
zagotovljena obljubljena porcija zelja s klobaso in
spremljajoča pijača. Še večja »umetnost« je bila
seveda pot domov z Rožnika, le da tu urnik ni bil
več tako pomemben. Včasih se je zavleklo tudi do
naslednjega jutra in končalo pri tistem od nas, ki
je imel najbližje prenočišče. To so bili res lepi časi,
polni študentske nagajivosti, pa tudi solidarnosti
in medsebojne pomoči.
Branko Velišček

1981 – 1982
Branko Velišček

Umetnost timinga

Projekti osemdesetih:
Koncert Tomaža Pengova v knjižnici Cirila
Kosmača v Tolminu.
Okrogla miza o zaposlovanju.

1982 – 1983
Aleš Smrekar

Predstava gledališke skupine Gimnazije Tolmin
se predstavi tudi v Ljubljani.
Brucovanja v Ljubljani.

Avtobus “na horuk”
S KTŠ-jem smo, če me spomin ne vara, uspeli
iz Tolmina poleg rednega avtobusa urediti še
dodaten avtobus direktno za Ljubljano (brez
postanka v Cerknem). Pri tem smo lahko potniki
iz relacije Bovec–Kobarid v Tolminu prestopili
z isto karto na direkten avtobus. Odločitev za
dodatni avtobus je vsako nedeljo padla sproti
na licu mesta (na avtobusni postaji Tolmin je bil
šofer v pripravljenosti) glede na število čakajočih
v Tolminu.
Aleš Smrekar

Konec osemdesetih je na klubu zatišje,
delovanje za nekaj let zamre.

V teh letih so vozni park pred študentskimi
domovi predstavljali katrce, fič(k)oti, stoenke,
jugoti, unoti, diane in spački, pa še kakšen golf
dvojka, škoda, lada in podobno. Glavno »prevozno
sredstvo« za odhod proti domu je bilo vedno
štopanje, nekakšna zastonjska predhodnica
prevozov.org. Štoparji in štoparke so zdaj že
skoraj izumrla človeška vrsta, takrat pa jih je ob
petkih popoldan mrgolelo na Dolgem mostu –
štoparskem središču za Primorce. Tako sva se
tistega zgodnjega popoldneva – mislim, da je bila
ura okoli ene popoldan – kot že ničkolikokrat
dobila s prijateljem Leonom V., da jo v miru
mahneva proti Tolminu. Bil je lep, hladen zimski
dan. Kolona štoparjev se je kot dolga kača vlekla
od zadnjega semaforja na Tržaški – tam so stali
tisti bolj zoprni, ki so uporabljali nasilnejšo
metodo zaustavljanja šoferjev in ne klasičnega
pacifističnega držanja palca – vse do priključka
na avtocesto. Z Leonom sva se po štoparskem
bontonu mirno postavila na konec vrste, bila
sva praktično že na odstavnem pasu avtoceste.
Navkljub neznosni gneči sva računala, da bo tudi

tokrat mimo pripeljal kakšen znanec iz Posočja.
Znancev ni bilo od nikoder, pa tudi bojna vrsta
štoparjev se je tega dne sila počasi redčila. V
najini bližini se je prikazala simpatična in zgovorna
svetlolasa srednješolka iz Ajdovščine. Ker sva se ji
verjetno nesrečneža zasmilila in ji nisva delovala
sumljivo, nama je predlagala, da gremo skupaj
kar čez Ajdovščino, ker tako ali tako ne bova
dobila štopa čez Idrijo. Zamisel se nama je zdela
enkratna. Dva študenta daljših kodrastih las bosta
prepričljivo dobila štop v spremstvu mladenke.
In skupaj začnemo štopati. Tudi s svetlolaskino
pomočjo žal ni šlo tako gladko, kot sva pred tem
razmišljala. Kar debeli dve uri smo potrebovali, da
smo se končno premaknili z začetnega mesta. Prvi
premik do Logatca. Nadaljujemo peš proti Kalcam.
Nekje pred Kalcami smo se po kakšni uri štopa z
drugim avtom premaknili, a le za nekaj kilometrov,
do Godoviča. Navkljub prisotnosti svetlolase
mladenke naju je že kar pošteno zeblo. Dan se
je počasi prevesil v večer, ko smo se odločili, da
na križišču štopamo kar na obe strani, ona proti
Ajdovščini in midva proti Tolminu. Ker je seveda

1983 – 1984
Gabrijela Hvala

Popotovanje iz Ljubljane
do Tolmina

1985 – 1986
Borut Prinčič

mladenka dobila štop prva, sva do avta stekla še
midva in prisedla. Etapa je bila zopet zelo kratka,
le do Predgriž v smeri Črnega Vrha. Vse do Črnega
Vrha nismo srečali niti enega avta, zato smo vso
pot zopet prepešačili. Zakaj nas tako zebe, smo
ugotovili s termometra, ki je visel na portonu ene
izmed vaških hiš in kazal neverjetnih –18 ˚C. Spet
ni bilo nobenih avtov, zato smo ponovili vajo in
se odpravili peš po razvlečenih serpentinah proti
Colu. Vedno manj smo bili zgovorni, vedno bolj
nas je od mraza treslo, postajali smo še lačni
in žejni. Povsem premraženi in izmučeni smo
pripešačili do Cola, ura je bila že okrog 22.00 ali
23.00. V stari vaški gostilni pri Tratniku je bila še
luč. Zavili smo noter z namenom, da se ogrejemo.
Prijazen gospod nas je vprašal, če bi kaj spili ali
pojedli. Z velikim veseljem, a v vseh naših žepih
ni bilo niti za dva topla čaja. Čeprav smo verjetno
izgledali grozno, smo se gospodu očitno zasmilili.
Mirno je nadaljeval, naj se kar v miru ogrejemo
in odpočijemo, ko so se kar naenkrat pred nami
pojavili trije sendviči s sirom in domačim pršutom

(mislim, da so bile zraven tudi kumarice) in trije
topli zeliščni čaji. Neverjetno. Še so dobri ljudje
na svetu, eden teh je gotovo ta gospod! Njegove
prijaznosti pa s tem še ni bilo konec, saj nas je s
kalimerotom (Fiat 126) odpeljal še do Ajdovščine
po tem, ko je zaprl gostilno. Zgodba se je za najino
novo ajdovsko znanko tako srečno končala, saj se
ji je nasmihala topla postelja. Najino potovanje pa
se je prevesilo šele v drugo polovico. V Ajdovščini
sva prišla z dežja pod kap ali v realistični podobi
s črnovrškega snega in sibirskega mraza na
ajdovsko burjo. Še danes ne vem, kje je bilo bolj
mrzlo, v Črnem Vrhu pri že omenjenih –18 ˚C ali v
Ajdovščini na grozljivi burji pri sicer spodobnih –3
˚C. Na ajdovskem štoparskem mestu na Goriški
cesti sva se okoli polnoči držala za prometni
znak in štopala po stari cesti – hitre ceste takrat
še ni bilo – proti Novi Gorici. Po kakšni uri sva
se premaknila do Šempasa ali Ozeljana, vožnja
je trajala ravno dovolj časa, da sva se v toplem
avtu malo odtalila. Če me spomin ne vara, sva
od Ozeljana do Ajševice hodila, tam pa potem

mesecih vzdrževal litoželezen gašperček na drva.
Brez besed sva šla preizkusit srečo proti čakalnici
železniške postaje. Skoraj neuresničljive sanje so
postale realnost, ko sva vstopila v odklenjen in lepo
zakurjen prostor. Okoli šestih ali sedmih zjutraj
sva se odtaljena in z novim življenjskim zanosom
podala nazaj na staro mesto. Po približno pol
ure čakanja sva dobila prevoz do Mosta na Soči,
mojega domačega kraja. Leona je čakal še zadnji
skok do Tolmina. To se mu je baje dokaj hitro
posrečilo, jaz sem v tistem trenutku že dremal.
Ko sem se v poznih popoldanskih urah prebudil,
sem bolj kot ne ugibal, kje se nahajam, doma na
Mostu, v Ljubljani ali morda še kje na poti. Bili
so mešani občutki neprespanosti, pomanjkanja
toplote, brezalkoholne prekrokanosti, po drugi
strani pa sva – sicer z velikimi mukami – vseeno
dosegla zastavljeni cilj. Razpakiral sem umazane
cunje iz potovalke in jih zamenjal s svežimi.
Čez približno 10 ur sva se z Leonom namreč že
odpravljala nazaj v Ljubljano, tokrat z vlakom.
Miha Mlinar

1987 – 1988
Gorazd Rutar

uspela dobiti prevoz do centra Nove Gorice. Od
tam spet hoja do solkanskega štoparskega mesta
pod Sveto Goro. Vstopila sva že v našo dolino in
bila tako rekoč na pragu doma. Vsaj tako sva se
počutila. Cesta je bila skoraj prazna, v smeri proti
Tolminu nobenih avtov. Ura se je nagibala že proti
tretji ali četrti zjutraj, ko sva dobila naslednjo
etapo do Deskel. Potem sva spet hodila, vmes
štopala redke nočne šoferje in na koncu zopet
samo hodila. Prispela sva v Kanal. Tamkajšnje
zimzeleno rastje je nakazovalo, da smo še v
toplem mediteranskem bazenu, a teh občutkov
tedaj nisva gojila. Po sprehodu čez opusteli
trg z Neptunovim vodnjakom in prečenjem
znamenitega mostu sva pri bencinski črpalki
nadaljevala z najino odisejado. Po kakšni uri
mrzle tišine in popolnega neuspeha na cesti sva
se odločila za nadomesten scenarij. Spomnila sva
se naših poznosrednješolskih večernih obiskov
tega simpatičnega mesteca ob Soči, ki so se kar
nekajkrat končali na železniški postaji oziroma
v njeni čakalnici, katere toploto je v zimskih

Vojna ocena
25. 6. – 6. 7. 1991
Desetdnevna vojna za Slovenijo

(25. junij – 6. julij 1991, med desetdnevno vojno
za Slovenijo)
25. junija 1991 zvečer je bil Trg revolucije poln ljudi,
jaz pa v študentski sobi za mizo. Naslednji dan
sem pisala izpit iz matematike, zato sem uradni
del razglasitve zamudila in znameniti Kučanov
stavek: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov
dan,« slišala šele naslednji dan, po televiziji.
Okrog polnoči je bilo v centru še zelo živahno,
seveda smo nazdravili, tudi kakšno zapeli. Zjutraj
ob osmih v predavalnici vsi že nestrpno čakamo
profesorja, a pride drug profesor, ker naš ni mogel
priti iz Vrhnike v Ljubljano, kot smo kasneje
izvedeli, zaradi barikad. Iz listja na tablo prepiše
naloge, ki mu jih je naš profesor narekoval po
telefonu od doma, in s polurno zamudo začnemo
reševati ... Čez 10 minut nam reče, naj se ne
mučimo s prvo nalogo, ker ni rešljiva. Očitno je pri
pisanju po nareku prišlo do napake, kar je v dobi
interneta težko predstavljivo. Še isti dan sem se

s prvim vlakom vrnila domov, bil je tako poln, da
smo komaj stali. Šele na Jesenicah sem lahko
zadihala s polnimi pljuči. V času pred internetom
in GDPR so rezultati izpitov viseli na oglasni deski
fakultete z imeni in priimki in ocenami. Ker med
10-dnevno vojno ni bilo priporočljivo potovati v
prestolnico, sem prijela telefon v roke (še tisti
»na žico«) in poklicala v referat za študente.
Referentka, ki sicer tega niti slučajno ni počela,
je ustregla moji želji po znanju ocene. Ravno v
trenutku, ko je listala ter iskala rezultat mojega
izpita, se je v ozadju zaslišala glasna sirena, ki
ji je sledil krik »zračni napad!« ter pisk odložene
slušalke, ko je tekla v zaklonišče. Moja frustracija
se je končala naslednji dan, ko je moj ponovni klic
potekal brez vojnih prekinitev in sem izvedela, da
sem izpit naredila s sedmico s pripombo, da na
tem roku ni nihče padel.
Jerneja Žuber

Bolj kot ne po naključju smo se zbrali študenti
iz takratne velike tolminske občine, največje
v Sloveniji, v želji narediti nekaj za študente,
druženje, zabavo in še kaj. Ker je bil Klub
tolminskih študentov ravno v tem času
povsem neaktiven oziroma sploh ni več deloval
kot društvo, smo se odločili, da s tradicijo
nadaljujemo in poskušamo ponovno pričarati
pravo študentsko vzdušje. Klub je bilo zato
potrebno na novo registrirati, kar je zahtevala
tudi naša novoustanovljena država. Leta 1991 se
je tako zbrala skupina študentov s Tolminskega
in pripravila novo ustanovno skupščino društva,
ki je bila 12. 12. 1991 v Gostilni Rožnik v Ljubljani.
Na njej je bil sprejet sklep o ustanovitvi društva z
imenom Klub tolminskih študentov. Izbran sem
bil za predsednika. V nadaljevanju smo navzoči
predlagali smernice za delovanje društva v letih
1991/92. V januarju in februarju 1992 naj bi se

tako organiziralo smučanje na Kobli in/ali Kaninu,
v marcu brucovanje ter v juniju pohod iz Ljubljane
v Tolmin. Vse je bilo potrebno začeti na novo.
Ker so to bili časi brez mobitelov in računalnikov,
je vse potekalo na papirju in s svinčnikom. Prvih
delovnih sestankov izvršnega odbora je bilo malo.
Svojih društvenih prostorov nismo imeli, zato
smo se dobivali v »menzi« v Rožni dolini, nekajkrat
tudi v raznih apartmajih takratnega FSPN-ja (FPN,
danes FDV) za Bežigradom ali na Gerbičevi. Kaj
smo uspeli narediti? Za začetek zelo malo, a
vseeno toliko, da se je KTŠ ponovno prebudil iz
večletnega spanca. Od prireditev se spominjam
organizacije obljubljenega brucovanja društva
v »menzi« Rožne doline z ansamblom (morda
skupina Night Jump?), medtem ko je zamisel o
pohodu iz Ljubljane v Tolmin dozorela šele čez
nekaj let, a se žal ni obdržala kot tradicionalna.
Miha Mlinar

1991 – 1992
Miha Mlinar

Ponovno rojstvo KTŠ-ja

1992 – 1993 – 1994 – 1995
Jožko Rutar

Prvi Preboj soške fronte

Ustanovitev Zveze ŠKIS

Preboj Soške fronte je v teh letih, na samem
začetku, turistična promocija Posočja v
Ljubljani in koncert obetavnih glasbenih
skupin. Šele kasneje se prireditev razširi še s
kulturnimi vsebinami.

Septembra 1993 je Miha Vodopivec v legendarni
kleti bloka A za Bežigradom sklical študentske
klube iz Idrije, Nove Gorice, Pirana, Postojne,
Sežane, Tolmina in Velenja, kjer so se dogovorili
za skupen nastop na študentskih volitvah
ŠOU v Ljubljani. Po uspešni volilni kampanji je
bilo v študentski parlament izvoljenih sedem
poslancev. Matej Novak iz Kluba študentov
Sežana je kandidiral za predsednika študentske
vlade. Regionalna študentska organiziranost in
politika je z vstopom klubov v svet ŠOU dobila
nov zagon. Pri študentski vladi je bila na pobudo
klubov ustanovljena regionalna pisarna, katera
je imela namen povezati obstoječe študentske
klube in nuditi pomoč pri ustanavljanju novih.
Delovanje regionalne pisarne in klubovskih
poslancev s študentskem parlamentu, vse večja
zavzetost klubov za sodelovanje pri oblikovanju
in sprejemanju Zakona o skupnosti študentov in
sodelovanje regionalnih klubov kot enakopravnih
sogovornikov pri pisanju Študentske ustave, je
postavljalo temelje za kasnejšo ustanovitev Zveze
ŠKIS.
(Zbornik ob 10-letnici delovanja Zveze ŠKIS)

Prva Mlada Parada

Kamp Podbela Nadiža

Skupščina na Rožniku

1995 – 1996
Sašo Šturm

Zabavno-športno-kulturna prireditev, ki postane
največji KTŠ dogodek. Odvija se v drugi polovici
maja in traja 2 do 4 dni. Zadnja Mlada Parada je
bila leta 2009.

KTŠ revije
Izhaja revija Kurc s prilogo Jan (1997) in revija
Tantatrejč (1999).

1997 – 1998 – 1999
Uroš Brežan

Klubski prostori
KTŠ dobi nove, prve in zadnje prostore. Kljub
mnogim poskusom izselitve je klub v letu 2019 še
vedno nastanjen v baraki na Dijaški 12c.

Štubus
Študentski avtobus, ki vozi ob nedeljah pozno
popoldan iz Kobarida in Tolmina. Pred tem je
zadnji avtobus na relaciji Tolmin–Ljubljana iz
Tolmina odpeljal že zgodaj popoldne.

Bovec in Kobarid
Aktivni sta tudi bovška in kobariška sekcija KTŠja.

ZTMD
KTŠ je ustanovil Zvezo tolminskih mladinskih
društev.

V prostorih nad barom Paradiso zaživi cyber caffe.
V njem je postavljena manjša lokalna računalniška
mreža (LAN), ki je prek ISDN linije ter Siola kot
posrednika povezana v svetovni splet.

Spoznavni žur KTŠ
Odvije se decembra na Kneži, na njem nastopi
skupina Zmelkoow.

Infobomba
Izvaja se sedaj že tradicionalen dogodek, na
katerem lahko dijaki od študentov iz prve roke
pridobijo informacije o fakultetah.

Pred vstopom v EU
Škisova Tržnica

Delavnica “Evropska unija in Posočje”

1999 – 2000
Leon Leban

Cyber Caffe

2000 – 2001
Mitja Podgornik

Dobrodelni koncert

Upitje spod Migovca

Klub tolminskih študentov se takoj po nesreči
v Logu pod Mangartom pridruži podjetjem in
ustanovam, ki sklenejo Ložanom pomagati pri
obnavljanju vasi in življenja v njej. Prostovoljne
prispevke zbirajo na dobrodelnem koncertu v
Bovcu, prošnje za pomoč pa KTŠ pošlje tudi vsem
študentskim klubom v Sloveniji. Skupaj zberejo
kar milijon tolarjev.

Izide prva zgoščenka Upitje spod Migovca, na
kateri se predstavi 10 lokalnih glasbenih skupin.

KTŠ revija
Izhaja revija Tantatrejč.

Vse zvezde KTŠja
Prvo srečanje bivših KTŠjevcev se odvije v
Tolminskem muzeju.

Zavod POMP
KTŠ odpre Zavod za pobudo mladih Posočja.

O ustvarjanju revije Tantatrejč
Ko sem leta 2001 prevzela urednikovanje študentske
revije Tantatrejč, je bila naša vizija spet obuditi
revijo, ki je pred tem že obstajala. Želeli smo si, da
bi povezovala celotno študentsko populacijo, ki jo
pokriva KTŠ. Najtežje je bilo ustvarjanje prve številke,
kjer nam je veliko preglavic povzročilo oblikovanje. Ko
smo še sveže natisnjeno revijo prinesli iz tiskarne, smo
ugotovili, da so bile vse fotografije v njej obrnjene na
glavo. Posledica: glavobol. Konec dober, vse dobro, saj
se nas je tiskarna usmilila in nam še enkrat brezplačno
natisnila številko. Res ne vem, kje je končala. Morda
se bodo na trgu še pojavili zbiratelji te neuspele
številke? Tantatrejč je izhajal le dvakrat do trikrat
letno, zato so bile posamezne številke kar obsežne.
V njem so bili dobrodošli raznovrstni prispevki,
pogosto so jih entuziastično prispevali kar študentje
sami, spet drugi pa so prej ali slej klonili pod mojim
neprestanim nerganjem in vdani v usodo sodelovali
pri vsebini. V reviji smo pokrivali reportaže z večjih
KTŠ-jevih dogodkov, vključevali pereče študentske
teme ter literaturo, vsaka številka je vsebovala tudi
intervju, poster in stripe. Z gotovostjo lahko rečem,
da je bil Tantatrejč, ki smo ga brezplačno pošiljali
študentom na dom, precej priljubljeno študentsko
čtivo, večina avtorjev prispevkov pa je še danes
prisotna v intelektualnih in kreativnih poklicih.

Neja Morato

KTŠ avtobus

2001 – 2002 – 2003
Marko Štucin

Tolminski študenti se lahko v Ljubljano vozijo s
KTŠjevim avtobusom, ki je bil namenjen prav
posebej študentom članom.

Prenovljena podoba
Prenovljena klubska grafična podoba in spletna
stran.

Prihod Metal Campa v Tolmin
Na Klubu tolminskih študentov smo poleti 2003
začeli resno razmišljati, kako bi lahko pomagali
oživiti festivalsko dogajanje na Sotočju. Festival
Soča Reggae Riversplash je tisto leto že četrtič
dokazal, da je sotočje Tolminke in Soče idealna
lokacija za večje koncerte. Kljub temu je
organizator takrat razmišljal o selitvi festivala na
drugo lokacijo. To bi pomenilo, da bi Tolmin po
odličnem festivalskem štartu (ki ga je dopolnjevala
Sajeta in številni manjši koncerti) izgubil zagon in
ponovno zdrsnil v provincialno marginalo kraja,
“kjer se nič ne dogaja”. Ker sem bil sam član
tolminskega metal benda Expulsion in hkrati
predsednik KTŠ-ja, sva s pevcem in basistom
Janezom Zego prišla na precej visokoletečo
idejo, da bi v Tolminu organizirali festival, ki bi bil
bližje najinemu glasbenemu okusu in bi bil hkrati
največji tovrstni koncertni dogodek v Sloveniji.
Metal scena v Sloveniji je bila takrat omejena
na manjše alternativne klube in nekaj manjših
festivalov. Z Janezom sva kontaktirala Romana
Fileša in Boštjana Doblekarja iz založbe Master of

Metal, ki je takrat skupaj z avstrijskimi koncertnimi
organizatorji iskala primerno lokacijo za festival
v Sloveniji. Že po prvem obisku Sotočja so bili
navdušeni nad idejo, da bi festival organizirali
prav v Tolminu. Prvi poizkus – koncert Paula
Di’Anna (ex. Iron Maiden) pri Sotočju – se je v
maju 2004 zaradi nevihte klavrno končal. Drugi
poizkus, festival Metal Camp (danes MetalDays),
ki je potekal avgusta in na katerem je med
drugim nastopila tudi skupina Apocalyptica,
pa je presegel vsa pričakovanja. Z leti je Metal
Camp prerasel v enega največjih festivalov v
regiji. Organizacija festivala je kmalu prerasla
zmožnosti študentskega kluba. Kljub temu si KTŠ
lahko pripiše zasluge, da se je Tolmin, po tem
ko je leta 2003 kazalo, da se bo iz kraja umaknil
edini večji festival, prelevil v živahno festivalsko
mesto, ki iz leta v leto pritegne več glasbenih
navdušencev. Trenutno je obiskovalcev celo več,
kot jih zdrži okolje, kar pa je spet izziv, ki ga bodo
morali nasloviti predvsem mladi.
Marko Štucin

MKC

Kulturni vikend KTŠ

2003 – 2004 – 2005
Maša Klavora

Tolmin dobi mladinsko-kreativni center
prostorih bivše Amazonke oziroma Ice Cluba.

v

V decembru se odvija Kulturni vikend KTŠ, v sklopu
katerega so organizirane kulturne prireditve v
Tolminu, na Slapu ob Idrijci, na Šentviški gori, v
Kobaridu in Bovcu.

Stanovanjska problematika

Naj diploma

Na Mladi paradi KTŠ organizira okroglo mizo o
stanovanjski problematiki v Posočju.

V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom KTŠ
izbere 3 diplomske naloge, katerih tema je bila
povezana s Posočjem.

Pobuda

Parada zvezd

KTŠ da pobudo za spremembo
študentskih domov v Ljubljani.

pravilnika

Vstala Primorska
Primorski študentski klubi se povežejo v združenje
Vstala Primorska.

Srečanje bivših KTŠ-jevcev v diskoteki Bugatti.

Življenjska šola
Moja prva asociacija na KTŠ je življenjska šola.
Prepričana pa sem, da ne le meni, ampak tudi
mnogim drugim, ki so bili v 50-ih letih bili del
KTŠ-ja. Na KTŠ sem prišla leta 2001 na povabilo
Marka in prvi dve leti vodila področje športa ter
bila eno leto članica Izvršnega odbora Zveze
ŠKIS. Nikoli ne bom pozabila, kdaj, kje in kako sta
me jeseni 2003 Marko in Neja prepričevala, naj
kandidiram za predsednico KTŠ-ja, in še danes
sem jima hvaležna za to priložnost. Takrat je KTŠ
skupščina še potekala v Ljubljani, a prvič ne več
na nepozabnem in tradicionalnem Rožniku, ampak
v Gostilni pri Jovotu. Poleg mene so člani KTŠ-ja
potrdili tudi druge člane Izvršnega odbora, ki so
bili v naslednjih dveh letih moja druga družina.
Ne vem točno zakaj, a ena mojih prvih želja je
bila spoznati ljudi, ki so predsedovali pred mano.
Zanimalo me je, kaj so oni počeli, kako vidijo KTŠ
»od zunaj«; zdelo se mi je, da se bom na njihovih
izkušnjah marsikaj naučila. Z odlično in predano
ekipo, polno idej in volje, smo v naslednjih dveh
letih počeli marsikaj. Ker so bili v našem obdobju
študentski klubi še vedno zelo dobro financirani
s strani Študentske organizacije Slovenije, je naš
proračun znašal okoli 80.000 EUR. V tem obdobju

so bile razkrite tudi večje finančne nepravilnosti v
nekaterih študentskih klubih, zato smo bili klubi
bolj nadzorovani, zaradi večje transparentnosti
pa smo se soočili z novimi in zahtevnimi
administrativnimi in finančnimi obveznostmi.
Spomnim se, kako je delovanje našega kluba
natančno pregledala davčna inšpekcija in kako smo
se s klubsko blagajničarko Petro in računovodkinjo
s tem spoprijemale. Skoraj vsaka KTŠ generacija
je na tak ali drugačen način lokalno in širše
okolje opominjala na problem bega možganov pa
pomanjkanje služb in stanovanj. Poleg organizacije
okrogle mize smo se pridružili tudi odlični pobudi
društva UMICA, ki je organizirala večdnevni
protestni pohod iz Ljubljane v Tolmin z željo, da
pokažemo, da se hočemo vrniti nazaj. Kot mnoge
generacije pred in za nami smo se tudi mi trudili,
da bi dobili mladinski center, ne le v Tolminu,
ampak tudi v Bovcu in Kobaridu. Moji KTŠ kolegi se
bodo mogoče spomnili, da sem uvedla sestanke
ob vodi in soku, v našem obdobju pa smo dobili
tudi prve mobitele (velike kot stacionarni telefoni)!
Zaradi vseh izvedenih aktivnosti, izkušenj, znanj in
ljudi, ki sem jih srečala na tej poti, je KTŠ še danes
del mene.
Maša Klavora

2005 – 2006
Domen Rovšček

Frika

Oder na Mladi Paradi.

Na Škisovi tržnici se ve, kje imajo Tolminci stojnico
– tam, kjer je najdaljša vrsta! Za posoške študente
je to nujen postanek na Škisovi, ostali mimoidoči,
ki friko prvič vidijo, pa tudi vedno z zanimanjem
opazujejo pripravo. Njihovi komentarji so večinoma
pozitivni, le sem pa tja se kdo pritoži, da je preveč
mastna. Ti “Ljubljančani” pač ne poznajo reka:
“Mastno, bolj mastno, frika!”. Redno se friko peče
tudi na dogodku Preboj soške fronte, ki prav tako
poteka v Ljubljani, pohvale za KTŠ-jevo friko pa
prejemamo tudi na Prazniku frike v Tolminu.
Frikopekovstvo se na KTŠju prenaša iz roda v rod,
zato se je v zadnjih letih izurilo kar nekaj frikopekov,
ki vsako leto pridno vrtijo štilc.

Jazz My Ass and in Dej še’n litro.

Pisalo se je neusmiljeno leto 2007, ko so v baraki
na Dijaški 12c pod udarci strel modemi pregorevali
kot za šalo. To je bilo leto, ko je dostop do interneta
človeštvu že predstavljal nujno zlo, in kar naenkrat
sem se znašel v vlogi dežurnega vzdrževalca. Prestopil
sem prag barake in začelo se je. Izpolnjevanje
relativno nezahtevne naloge me je nato jeseni
istega leta vodilo na KTŠ aktivni vikend in sprejel
sem organizacijo svojega prvega projekta na klubu
– Infobombe. Močno sem zagrizel in k sodelovanju
priklical dovolj študentov za uspešno izvedbo. Ekipa
aktivnih članov mi je takoj osedlala konja, katerega
sem brez strahu zajahal. Skupaj smo prejezdili veliko
tras, najbolj pa so mi v spominu ostale tiste »wn
s pati«. Neuhojen teren je za razliko od označenih
poti vedno predstavljal večji izziv. Zanimive pa so
tudi zaraščene poti, ki dan za dnem tonejo v pozabo.
Eno izmed takih sem si, po letih delovanja v sektorju
za koncerte, drznil obnoviti za svoj zaključni projekt.
Ne spomnim se točno, kateri dan sem prvič v roke
prijel zgoščenko Upitje spod Migovca. Ob pogledu na
misteriozno naslovnico me je takoj pričelo mučiti,
kakšna neki je vsebina, sama ideja spraviti tolminsko
avtorsko glasbeno sceno na en album pa me je takoj
prepričala. Prepričala me je do te mere, da sem
se odločil proti koncu študija in svoje KTŠ kariere

pripravljati drugo Upitje. Še pred pričetkom projekta
sem se spraševal, kaj je trinajst let prineslo lokalni
glasbeni sceni, ali bo dvojka drugačna od enke, kakšne
bodo spremembe … Tolminsko glasbeno sceno sem
nekako že poznal, delno sem upal predvidevati, kako
bi lahko izpadla. Informacije o objavljenem razpisu
za izbor izvajalcev sem hitro začel širiti; poleg
medijev sem še sam vpil naokoli. V parih mesecih so
glasbeniki pokazali veliko interesa. Celo do te mere,
da mi je kalkulacija minutaže postregla s super
novico – imeli bomo dvojni CD! Marca 2014, mesec
pred uradnim izidom, so natisnjene plošče prispele
na klub. Dobrih devet mesecev od začetka projekta
sem CD končno lahko vzel v roke. Ob odpiranju
škatle je zbrane kar zaslepilo, iz škatle pa je v
vsem svojem sijaju pogledal sveže zapečen album.
Občutek je bil vrhunski, odleglo mi je. Odleglo je tudi
vsem, ki so drugo Upitje soustvarjali z menoj - hvala
vam! Upitje spod Migovca 2 je potrdilo, da je avtorska
glasbena scena v Posočju živa in žanrsko raznolika.
Ta zgodovinski mejnik bo za vselej priča mladim in
kreativnim z divjega zahoda Slovenije, meni pa je
navsezadnje Upitje dalo še lepo popotnico za odhod
v KTŠ penzijo, saj sem svoje poslanstvo na klubu
izpolnil.
Andrej Pavšič

2006 – 2007
Maj Jukič

Kako je biti aktivist?

2007 – 2008 – 2009
Tjaša Bizjak

Prevozi v Ljubljano

Ščančev tek na Mengore

KTŠ ustvari Facebook skupino “Iščem prevoz
iz Posočja/v Posočje”, namenjeno vsem, ki se v
Ljubljano vozijo z avtom in nudijo prevoz ostalim,
ki ga iščejo. Stran je še danes zelo aktivna. Pred
tem je dogovarjanje za deljenje vožnje potekalo
preko poznanstev, veliko ljudi pa je uporabljalo
avtoštop.

V spomin Gašperju Ščančarju se organizira tek in
pohod na Mengore.

Parada zvezd
Srečanje aktivistov ob 40-letnici KTŠ-ja v Minku.

Koncerti v Minku.

Po aktivni zimi še aktivna pomlad
Klub tolminskih študentov (KTŠ) je za svoje člane že
na začetku letošnjega študijskega leta pripravil program
aktivne zime. Čeprav niso uresničili vseh načrtov, so
ideje s seznama večinoma pristale na plakatih in v
informatorju. Mimogrede, pripravljajo tudi novo obliko
tiskane različice informatorja.
Člani so lahko tako kot vsako leto po ugodni ceni kupili
smučarske karte za Kanin, Cerkno, Stari vrh, Roglo in
Krvavec, vsi ljubitelji tega zimskega športa pa so lahko
februarja odšli tudi na štiridnevno Smučarajanje na
Pohorju. Mnogi izmed skoraj 50 udeležencev so se za to
odločili po KTŠ-jevem silvestrovanju v Sarajevu, ki so ga
kmalu po prihodu domov zaključili s projekcijo fotografij
in videoposnetkov.
Poleg vseh športnih aktivnosti so v Centru MinK pripravili
Ruski večer. Na njem so obiskovalci ob fotografijah
Štefana Reharja lahko prisluhnili njegovi pripovedi o
potovanju s Transsibirsko železnico, nadaljevali pa so
s projekcijo koncerta skupine Leningrad Cowboys &
Aleksandrov Red Army Orchestra. Marca sta potekala še
dva t. i. Metal March koncerta, in sicer koncert skupine
Iron Median ter koncert skupin Pomorac in The Fallen
Spirits.
Minuli mesec so se tolminski študentje srečali tudi v
Ljubljani. Vodstvo je namreč organiziralo že tradicionalen
projekt Rožnik, v okviru katerega je včasih potekala

tudi KTŠ-jeva skupščina. Za zabavo so poskrbeli člani
zasedbe Dej še’n litro, člani pa so lahko tudi podaljšali
članstvo in kupili letošnje KTŠ-jeve majice. Niso pa se
družili samo sedanji člani, temveč tudi nekdanji aktivni
člani, saj je Maša Klavora, predsednica KTŠ-ja od leta
2003 do 2005, s pomočjo ekipe organizirala že tretjo
Parado zvezd. Na srečanju so si sedanji in nekdanji člani
izmenjali izkušnje in nasvete, program pa so popestrili
s kvizom in drugimi točkami. V goste so povabili tudi
župane vseh treh posoških občin.
(Izsek iz članka v Epicentru, letnik XI, št.4, 2008)

Radijska oddaja

Zakon o malem delu

Na Alpskem valu se mesečno predvaja radijska
oddaja Kizej, ki poroča o KTŠjevih dogodkih in
aktualnih študentskih problematikah.

Predlog zakona, ki ogroža financiranje KTŠ-ja.
Dijaška in študentska organizacija Slovenije
organizirata protest proti zakonu o malem delu,
ki se sprevrže v izgred.

2009 – 2010 – 2011
Mojca Perdih

Kizej.si
Spletna stran dobi novo podobo.

Jezikovni tečaji
KTŠ organizira jezikovne tečaje japonščine,
španščine, nemščine in italijanščine.

DiSK
Ustanovitev dijaške sekcije DiSK, ki deluje kot
samostojna enota v študentskem klubu.

Popustnik
Majhna brošura za člane, ki vsebuje ugodnosti pri
različnih Posoških ponudnikih.

KTŠ na Škisovi tržnici v majčkah Vstale primorske.

Smučanje v Zoncolanu.

Bungee jumping v sklopu Mlade Parade

Sankanje iz Mangarta.

Konec Vstale Primorske

2011 – 2012
Grega Rodman

Klub tolminskih študentov prekine članstvo v
Zvezi primorskih študentov in dijakov (Vstala
Primorska). Izstop je soglasno izglasovan na
občnem zboru kluba, ki poteka 3. marca v Tolminu.
V razpravi je glavni razlog za izstop ta, da lahko
sredstva, ki jih KTŠ namenja za članstvo v Vstali
Primorski, bolje izkoristimo.

3P
Prvi Športni 3P, na katerem se dopoldan na Brajdi
odvijejo turnirji v odbojki, nogometu in košarki,
zvečer pa koncert. Na prvem 3P-u nastopi Nina
Pušlar.

O izgubi sredstev
Marca 2011, v času mojega predsedovanja, smo na
klub prejeli dopis, v katerem je pisalo: ‘’Nadzorna
komisija ŠOS, na podlagi 5. točke 2. odstavka 40.
člena študentske ustave, organizacijski obliki
ŠOS, Klubu tolminskih študentov, izreka sankcijo:
začasna zamrznitev odvajanja sredstev obliki
ŠOS. V tem času mora organizacijska oblika ŠOS,
Klub tolminskih študentov, urediti …’’ Oziroma
povedano bolj enostavno – naši nadrejeni so
prekinili dotok denarja, dokler nismo imeli
urejene papirologije delovanja kluba. To je bilo
zanimivo obdobje, ki je trajalo dobro leto. Zaradi
pomanjkanja financ je bilo manj projektov, ki
zahtevajo večji finančni vložek. Vseeno ne morem
reči, da smo bili v tem času neaktivni, saj smo
takrat na novo zgradili trdne temelje, ki stojijo

še danes. Da smo zadostili kriterijem ŠOS-a smo
na novo napisali Statut KTŠ in uredili vso ostalo
dokumentacijo. Prenovili smo spletno stran,
uredili internetno bazo KTŠ članov, med aktiviste
privabili mnogo novih študentov (in sanirali
stranišče v prostorih kluba). Posebej velja omeniti
še največji projekt tega časa – to je ponovna
ustanovitev Dijaške sekcije KTŠ. Kar nekaj dijakov,
ki so se pridružili DiSK-u v tem času, je skoraj 7 let
kasneje še vedno aktivnih. Bravo mi! Aprila 2012
so s Študentske organizacije Slovenije sporočili,
da so naši akti primerni, kar je pomenilo priliv
sredstev na račun. Oblikovana je bila prenovljena
ekipa aktivistov in z optimizmom smo se lotili
novih projektov.
Grega Rodman

Koledar
S fotografijami Posočja, ki jih prispevajo udeleženci
fotografskega natečaja, KTŠ izda stenski koledar.

2012 – 2013
Nika Gerbec

KTŠ turnir
Dvoranski turnir, kjer se vsako leto tekmuje v
odbojki, nogometu, košarki in badmintonu.

Plecfest
Koncert v Bovcu, kjer na polnem bovškem trgu
nastopijo Zmelkoow.

Kultura Raztura
Projekt, ki poteka cel mesec april. Zvrsti se
več kulturnih dogodkov, koncertov, gledaliških
predstav, likovnih delavnic in standupov.
V sodelovanju s Kinogledališčem Tolmin je članom
KTŠ omogočen ogled filmov za 1€.
Projekt se izvaja 5 let.

Soča Outdoor Festival
KTŠ skrbi za večerni program na Soča Outdoor
Festivalu, ki se odvija v Kobaridu. Nova ekipa se
prvič preizkusi v organizaciji gostinske dejavnosti
na prireditvah in jo od takrat naprej tudi redno
izvaja na svojih dogodkih.

2013 – 2014
Žiga Pavletič

Radijska oddaja
Znova lahko enkrat na mesec na Alpskem valu
poslušamo KTŠ-jevo radijsko oddajo Kizej.

Obisk doma upokojencev
V decembru aktivni člani obiščejo dom
upokojencev in starejšim z druženjem polepšajo
praznike.

KTŠ družinica
Razpis, ki omogoča finančno podporo mladim
staršem v Posočju.

Šund

Upitje 2

Izhaja zgibanka Šund.

Izide Upitje spod Migovca 2. V drugi kompilaciji se
je na dveh CD-jih predstavilo 16 glasbenih skupin
iz Posočja.

Šiti hiti

Darila za člane

Je dogodek, kjer se vrtijo sami hiti iz 90. let in
zgodnjih 2000.

Med včlanitvijo člani lahko izbirajo med dvema
dariloma: beležko ali dežnikom. Na ženskem
dežniku piše: “Dokler boš pod mojo streho, bo tko
kkr sm jst rekla!”, na moškem pa: “As ki mokra?”.

2014 – 2015
Nika Gerbec

Prvomajanje
Prva izvedba novega največjega klubskega
koncerta - Prvomajanja, na katerem leta 2015
nastopi skupina S.A.R.S. V naslednjih letih so
nastopili še Tabu, Zablujena Generacija, Happy Ol’
McWeasel, Parni Valjak in mnogi drugi.

Mi smo – mi bomo
Okrogla miza na temo mladih v Posočju in
lokalnega programa za mlade.

MI SMO – MI BOMO:
Lokalni program za mlade v Občini
Tolmin 2017-2022
Ena izmed pomembnih nalog Kluba tolminskih
študentov je aktivno ustvarjanje pogojev, da bi po
končanem študiju študenti in mladi na splošno
ostajali v Posočju in si tukaj, doma, tlakovali
karierno pot in ustvarjali svoje življenje. Trendi
so namreč kazali (in še vedno nakazujejo), da je
izseljevanje in beg možganov iz ruralnega okolja
pereč problem tudi pri nas. Leta 2014 sem tako
dala pobudo za organizacijo okrogle mize na
temo prihodnosti mladih v Posočju, ki smo jo
naslovili z “Mi smo – Mi bomo”. Na vprašanja,
kakšne so možnosti za mlade v Posočju, kaj jim
ponuja, kaj (še) bi občine in druge organizacije
lahko naredile zanje in kako bi na drugi strani
mladi sami prispevali k boljši, lepši prihodnosti,
so odgovarjali uspešni mladi iz doline ter
predstavniki razvojne agencije in lokalne uprave.
Visoka udeležba na dogodku je pokazala, da je
to tema, ki mlade zanima. Priprava mladinske
strategije na občinskem nivoju pa se je skozi

debato pokazala kot naslednji korak k ustvarjanju
mladim prijaznega okolja. V letu 2016 je bila tako
s strani župana Občine Tolmin oblikovana delovna
skupina, v katero sem bila kot predstavnica Kluba
tolminskih študentov imenovana tudi sama.
Na podlagi analize anketnega vprašalnika, ki je
pokazala aktualno stanje, so bili pripravljeni
konkretni ukrepi na šestih področjih, ki se dotikajo
mladinske problematike. Končni rezultat delovne
skupine pa je bil Lokalni program za mlade v
občini Tolmin za obdobje 2017–2022, ki je bil leta
2017 predstavljen in sprejet s strani Občinskega
sveta. Na podlagi tega je Občina Tolmin prejela
tudi certifikat “Mladim prijazna občina”, ki ga za
obdobje štirih let podeljuje Inštitut za mladinsko
politiko. Program se uspešno izvaja, vendar pa
je zaradi hitrega spreminjanja življenja potrebno
spremljati potrebe mladih, na podlagi tega
program nadgrajevati in tako ohranjati kvalitetno
okolje za mladino v Občini Tolmin
Nika Gerbec

2015 – 2016 – 2017
Romina Gerbec

Soča Valley 2037

Razširitev prostorov

Poleti 2016 KTŠ v sodelovanju s Hidrio začne s
širšim projektom Soča Valley – Dolina priložnosti,
znotraj katerega izpeljemo izziv Soča Valley 2037.
Na izziv se prijavi 6 skupin, ki predstavijo svoje
ideje o priložnostih in razvoju Posočja v naslednjih
20 letih.

Klub pridobi še sosednjo sobo v barakah – eno
izmed druženj na klubu se konča s podiranjem
stene in širjenjem KTŠ-jeve sejne sobe. Naši
študenti gradbeništva pred tem seveda zagotovijo,
da ta stena ni podporna.

Odprtje kluba Tropikana
Mladina v Soški dolini pridobi nov prostor za
zabavo.

Rožna Crawl
Dogodek v študentskem naselju Rožna dolina,
kjer imajo študentje pohod od doma do doma.

Black Giraffe Coffe
Med festivali Punk Rock Holiday in MetalDays
pred Klubom zaživi bar z lokalnim pivom in kavo.

Ključne odločitve
Verjamem, da ima vsak v življenju nekaj ključnih
momentov, odločitev, ki narekujejo, kako se bodo
dogodki zanj odvijali naprej. Zame je bil eden
od teh ključnih trenutkov pristop h KTŠ-ju. V
mojem skoraj 10-letnem delovanju na Klubu sem
bila tajnica, vodja dijaške sekcije, organizatorka
prireditev, oseba za odnose z javnostmi, marketer,
predsednica, grafična oblikovalka, urednica
časopisa... Kdo in kje bi bila brez vseh teh izkušenj,
pridobljenih na KTŠ-ju, ne vem, ampak glede na
to, da so vse zgoraj naštete stvari vplivale na
mojo izbiro študija, z njimi pa se zdaj ukvarjam
tudi profesionalno, bi bila moja življenjska pot
zagotovo popolnoma drugačna.
V zadnjem desetletju so se tudi v študentskem
organiziranju
v
Sloveniji
dogajale
velike
spremembe. Vedno več je birokracije in zahtev,
ki jih mora študentski klub izpolnjevati, da je
upravičen do sredstev. Vodenje kluba je postalo
zelo podobno vodenju čisto pravega podjetja,
ki mora dosegati svoje cilje in izpolnjevati svoj

namen. Na KTŠ-ju smo v zadnjih letih dosegali
izvrstne rezultate in na rednem pregledu s strani
Zveze ŠKIS za ohranitev financiranja smo spadali
pod najbolj dejavne študentske klube. Smo in še
vedno skrbimo za raznovrsten program za dijake
in študente – v času mojega predsednikovanja
smo v enem letu izvedli kar 45 projektov, ki
jih je organiziralo več kot 15 različnih oseb, kar
pomeni, da sem imela možnost delati z odlično
in številčno ekipo.
Vsako leto v okviru študentske problematike
na televizijo povabijo tudi kakšne “študentske
funkcionarje”, s katerimi vsakič znova pogrevajo
škandale iz študentskih organizacij. Vsakič me
ob tem razžalosti dejstvo, da bi nekateri vse
študentske organizacije najraje kar ukinili, brez
da bi pomislili tudi na študentske klube, ki so
pogosto edine organizacije v lokalnem okolju,
ki skrbijo za mlade. Na študentske klube je
potrebno pogledati z več zornih kotov. Najprej z
vidika mladih v lokalnem okolju, ki jim program

Tropikana
študentskih klubov omogoča veliko aktivnosti
po študentskih cenah. Nikakor pa ne smemo
zanemariti vloge kluba kot prostora za razvijanje
talentov aktivnih članov. Moji soklubovci so iz
KTŠ-ja prerasli v uspešne mladinske vodje,
podjetnike, zaposlene in politike. Aktivisti
KTŠ-ja so pogosto tisti, ki si sprememb ne
le želijo, ampak se jih lotijo kar sami. KTŠ je
inkubator, kjer lahko mladi odkrijejo in razvijejo
svoj potencial na področju, ki jih zanima. Ker je
glavna motivacija za delo njihova strast, so pri
tem ponavadi tudi zelo uspešni.
Sploh v današnjem času, ko se mladim
velikokrat očita apatičnost, se mi zdi tudi
ta vidik Kluba tolminskih študentov zelo
pomemben.
Romina Gerbec

V letih ob začetku mojega delovanja na klubu je bil
»žur plan« približno takšen: začetek v oktobru z
brucovanjem v klubu Bugatti – največji dogodek v
sezoni in najpomembnejši za klub, saj smo zaradi
brezplačne vstopnine za člane vedno zadostili
kriteriju števila članov že do konca oktobra. Da je
bilo temu tako, smo potrebovali močnejši band in
klub z dovoljšnjo kapaciteto. Ostalih nekaj žurov
in koncertov smo do poletja prirejali v Minku, ki je
imel kot žur prostor in koncertno prizorišče več
slabosti. Zaradi enega samega izhoda ima namreč
dovoljeno kapaciteto okrog 110 obiskovalcev,
kar niti ne napolni samega kluba. Poleg tega je
bilo zaradi njegove lokacije v centru dovoljeno
dogajanje najprej do dveh, nato pa le še do enih
zjutraj. Ob 1h zaključevati koncert še nekako gre,
ob 1h zaključevati žur, ki se napolni ob polnoči, pa
je nesmisel. Zaradi teh omejitev smo morali 24. 2.
2016 odpovedati ponovitev enega izmed najbolj
obiskanih dogodkov prejšnjega leta - Šiti Hiti.
Ker je diskoteka Bugatti par mesecev pred tem
prenehala s svojim delovanjem, smo se aktivisti

že resno spraševali, kje bomo prirejali večje
dogodke v zimski sezoni. Opcij ni bilo prav veliko,
pravzaprav nobene, ki bi se nam zdela primerna.
Potem pa je od nekje prišla informacija, da obstaja
možnost dogovora za najem prizidka kompleksa
Paradiso. Na to možnost nismo nikoli prav zares
pomislili, če pa smo, so vedno sledili pomisleki: da
ni izvedljiva, da lastnik ne bo za, da bo najemnina
previsoka ali da prostor ni spraven za uradno
izvajanje zabav. No, pa je bilo ravno obratno.
Lastnik je bil hitro za, najemnina sprejemljiva,
prostor pa ne tako daleč od spravnosti. Ko
se nam je ta možnost začela odpirati, smo
bili le še kakšen mesec in pol pred planiranim
Brucovanjem. Vse skupaj je šlo zelo na tesno.
Vseeno smo uspeli v času spravit prostor v red,
pridobiti vsa potrebna dovoljenja, urediti požarno
varnost, priklopiti vodo, elektriko ... In Brucovanje
2016 v Tropikani je bilo čisti uspeh. Edina stvar, ki
je še »falila«, je bilo gretje. V zimski sezoni je na
Sotočju že tako prava Sibirija, sploh pa to drži za
Tropikano, kjer je še poleti mrzlo. Tukaj nam je

pomagal Danjel Tomažičnič s toplotnim topom in
v Tropikani je bilo že na 2. dogodku zares tropsko.
Danjelu se med drugim lahko tudi zahvalimo, da
Tropikano sploh imamo, saj nam je že od samega
začetka nudil konstantno pomoč in nasvete. Tole
pišem 24. 3. 2019 in v Tropikani teče že 3. sezona.
V klubu smo izvedli že 30 dogodkov in z njihovo
raznolikostjo poskrbeli, da so v Tolminu potešene
želje vseh glasbenih subkultur. Tropikana se je
med drugim umestila med bolj sodobne klube v
Sloveniji, saj je ena redkih, ki deluje s sistemom
plačilnih kartic. Po treh letih delovanja lahko z
gotovostjo povemo, da je Tropikana več kot
primeren prostor za tolminsko mladino. Ravno
prav velik, da je primeren za manjše in večje
dogodke, in ravno prav oddaljen od mesta, da je
za Tolmince dostopen peš, a hkrati dovolj daleč,
da dogajanje meščanov ne moti. Ker se kompleks
Paradiso zdaj prodaja, je prihodnost negotova,
bomo pa zagotovo naredili vse, kar je v naši moči,
da klub obdržimo pod našim upravljanjem.
Gašper Sovdat

2017 – 2018
Gašper Sovdat

Praznik luči in frike

Revija Kizej?

Po zaslugi KTŠ-ja po tolminskih ulicah spet dišalo
po friki. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju
s Coworking bazo.

Izdana prva (in zaenkrat edina) številka.

Popotniška čajanka

Študent naj smuča!

Mladi popotnici predstavita njuna potovanja po
Afriki in Srednji Ameriki. Projekt ima dobrodelno
noto, saj so zbrana sredstva namenjena šoli v
Ugandi.

Subvencionirane smučarske karte za Kanin.

Geiny joga
brezplačna joga na prostem, ob Soči.

KTŠ na Škisovi tržnici. Na regijskih majčkah piše
“Primorci smo norci”.

50 let

Projekt, ki se je začel z namenom ohranjanja
Sotočja. Projekt prvič zaživi leta 2008, ob prvih
omembah obvoznice v območju Sotočja, in skozi
leta spodbuja tako tek kot tudi ozaveščenost o
pomenu ohranjanja narave.

Kluba tolminskih študentov v letu 2019 praznuje
50 let obstoja.

2018 – 2019
Lara Batistuta

Deseta obletnica Sotočka

Razgovor: Izkaži se!

Čuječnost
Športnica Sara Isakovič nabito polni dvorani
predstavi temeljne vidike čuječnosti.

Drugi dogodek v sklopu projekta Soča Valley Dolina priložnosti. Razpisano je fiktivno delovno
mesto pri podjetju TKK. Organizirane so različne
delavnice za višanje zaposljivosti. Kljub visoki
denarni nagradi za zmagovalca, se projekt zaradi
premajhnega števila udeležencev ni izvedel v
celoti.

Klub skozi čas
Že od malega imam spomine na KTŠ. Malo zaradi
dejstva, da je bila aktivna tudi moja starejša sestra
(letos sem odkrila, da tudi moj tata), predvsem pa zato,
ker živim le par metrov od KTŠ-jeve barake. Tako sem
že od otroštva spremljala, kaj se dogaja na drugi strani
zidu, kot dijakinja sem se nato pridružila aktivistom in
sedaj teče že moje sedmo leto na klubu. Organizacije
petdesete obletnice sem se lotila s strahospoštovanjem
(saj je na meni velika odgovornost, da zadostim časti
KTŠ-ja), pa tudi z velikim zanimanjem, da izvem, kaj
vse se je v petdesetih letih zgodilo. Med brskanjem po
arhivu in pogovorih z različnimi ljudmi sem odkrila kar
nekaj točk, ki so skupne vsem generacijam.
Večen problem s prostori: Klub je svoje prostore dobil
šele konec devetdesetih, pred tem so se aktivisti
namreč zbirali po gostilnah v Ljubljani ali pa kar v
študentskih sobah. Med branjem zapisnikov zadnjih
dvajset let sem ugotovila, da je verjetno najbolj pogosta
točka na dnevnem redu »Selitev v nove prostore«,
predvsem zaradi grožnje, da se bo barako podrlo. Ampak
dokler ne pridejo z bagrom pred vrata, ne bomo šli
nikamor. Naša baraka je res že veliko doživela: prenovo
stranišča, barvanje sten, ki so potem postale platno
za umetniška izražanja, menjavo tal, širjenje prostora s
podiranjem stene in še bi lahko naštevali. Kljub vsem
pomanjkljivostim pa ostaja odličen prostor za druženje.
Izseljevanje iz Posočja: Zanimivo je bilo spoznanje, da

so se že v sedemdesetih aktivno ubadali s problemom
izseljevanja mladih iz Posočja. Skozi leta so organizirali
različne projekte na to temo: okrogle mize s podjetniki,
razprave z lokalnimi politiki, pohod od Ljubljane do
Tolmina, štipendije, razne razpise in natečaje, povezane
s Posoškimi podjetji. Idej za projekte, ki bi spodbudili
mlade k vračanju v naše kraje, še ni zmanjkalo.
Vožnja domov: 50 let zgodovine mogoče res ni moglo
vplivati na to, koliko kilometrov je od Ljubljane
do Posočja, pa vendar bi pričakovali, da se bo čas
potovanja vseeno zmanjšal in udobje povečalo. Na
žalost ne … Avtobus še vedno porabi skoraj 3 ure za
vožnjo, še vedno se zgodi, da zaradi gneče na avtobusu
stojimo. Vlak je pač vlak, še vedno vozi po istih tirnicah.
Avto je res najhitrejša in najudobnejša možnost, ampak
kaj nam pomaga, če že več kot pet let stojimo na
semaforjih in nestrpno čakamo, da se bodo popravila
na cesti zaključila. Kljub vsem tegobam na poti pa se
mi zdi, da se Primorci še vedno najraje vračamo domov.
Ljubezen: Za mnoge bo KTŠ vedno ostal del njihovega
življenja tudi zaradi dejstva, da so ob delovanju na klubu
spoznali svoje partnerje. Nimamo konkretnega podatka
o tem, koliko parčkov je nastalo na klubu, ampak si
upam trditi, da sta se v vsaki generaciji obdržala vsaj
2. Že če gledam trenutno situacijo, imamo v ekipi kar 3
zaljubljene pare.
Lara Batistuta
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