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Uvod 
 

70 let neprekinjenega delovanja Kulturno prosvetnega društva Franc Zgonik Branik je obletnica, na katero 

smo lahko ponosni, in prav je, da se v jubilejnem letu spomnimo bogate in zanimive prehojene poti. Že v 

uvodu moramo pošteno priznati, da ustanovitev društva v resnici ni pomenila velikega kulturnega poka in 

novega začetka krajevne kulture. Na ustanovnem občnem zboru društva, 5. aprila 1952, je bilo sprejeto 

preimenovanje društva iz Ivan Cankar v Franc Zgonik. Z novim imenom, a z istimi ljudmi in sekcijami, se je 

nadaljevalo razgibano in množično kulturno življenje v obdobju, ko so se še poznali povojna zagnanost, 

veselje in navdušenje nad življenjem v miru in skrbi za obnovo ter izboljšanjem bivanja v med vojno požgani 

vasi.  

Kaj je še spodbudilo pripravo zbornika ob 70-letnici društva? Zaradi kovidnega kulturnega mrtvila zadnjih 

dveh let, brez kulturnih dogodkov v živo, smo se posvetili zgodovini, ki nam daje navdih in voljo za prihodnost. 

Dodaten dejavnik in spodbuda sta pridobitev dragocenih arhivskih gradiv, ki jih je društvu poleti 2021 predala 

Metka Vidmar, nečakinja Franca Kodriča, prvega predsednik društva. Dobili smo dva zvezka: originale 

zapisnikov občnih zborov in sestankov odbora društva od ustanovitve do konca 60. let ter Kroniko kulturnega 

udejstvovanja prosvetnih društev v Rihemberku in Braniku, ki zajema obdobje do sredine osemdesetih let 

prejšnjega stoletja. Kroniko je vodil Franc Kodrič, prvi predsednik društva in dolgoletni aktiven član, vrsto let 

predsednik moškega pevskega zbora ter dopisnik Primorskih novic iz našega kraja. Ravno tako zanimivo in 

dragoceno gradivo ter vir podatkov sta kroniki ženskega zbora, ki je deloval v obdobju od 1978 do 1989 ter 

kronika dramske skupine med letoma 1982 in 1986. Kroniko ženskega zbora sta pisali predsednici zbora, 

Erna Kolenc in Rezika Orel, kroniko dramske skupine z bogatim foto albumom pa sta urejali Katarina Možina 

in Alenka Pavlica.  

Vir in pomoč pri pripravi zbornika so v preteklih letih izdane knjige in publikacije, ki opisujejo kulturo v našem 

kraju. Člani društva smo v sodelovanju z ostalimi domačimi društvi in krajevno skupnostjo izdali dva obsežna 

zbornika: Kroniko Rihemberka Branika, 1994, in Kroniko Rihemberka Branika 2, 2006, ter številne publikacije: 

Domovina draga moja, k tebi vračan se nazaj, 1980; 25 let MPZ Franc Zgonik Branik, 1985; Rihemberk '44 

Branik '85, 1985; 40 let MoPz Franc Zgonik Branik, 2000, in zgibanko Moški pevski zbor Franc Zgonik Branik, 

2010. Društvo je bilo pobudnik in soustvarjalec publikacije Ob stoletnici Rihemberške čitalnice, 1968, ki je 

izšla v zbirki Publikacije Goriških srečanj. V pričujočem zborniku ne želimo ponavljati že napisanega, čeprav 

se temu ne da popolnoma izogniti. Poudarek želimo dati novim, zanimivim odkritjem ter zapolniti vrzeli v 

krajevnem kulturnem življenju, ki še niso bile opisane. 

Neprecenljiv je fotografski material iz osebnih albumov, ki so ga za zbornik posodili Bogdan Hmeljak, Danjel 

Zalesjak, Mojca Janežič, Neva Močnik, Zalka Jereb, Martin Ličen, Leon Hmeljak, Ksenija Mrevlje, Erna 

Kolenc, Tjaša Birsa, Soraja Žerjal Gvardjančič, Silvana Makovec, Marica Tominec, Dušan Ličen iz spletnih 

albumov ter fotografije in posnetki iz arhiva društva. Za skrbno preslikavo fotografij je poskrbela Saša Vidmar. 

Med tekstom so spletne povezave na posnetke moškega pevskega zbora in dramske skupine, objavljene na 

društvenem YouTube kanalu. 

Zbornik je izdan v digitalni obliki, v pripravi je tiskana verzija. Vabimo vas, da preberete 70 let Kulturno 

prosvetnega društva Franc Zgonik Branik in nas opozorite na morebitne napake ali pomanjkljivosti. Z 

veseljem bomo zbornik dopolnjevali, popravljali in obogatili z novimi fotografijami, teksti in posnetki, ki jih 

boste predlagali.   
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Društvo v zapisih Kronike kulturnega udejstvovanja prosvetnih društev v 

Rihemberku in Braniku od 1952 do 1985 
 

Kronika društva, ki jo je vodil prvi predsednik društva Franc Kodrič, ter zapisniki občnih zborov in sestankov 

upravnega odbora društva v obdobju med letoma 1952 in 1966 so pričevanje iz prve roke o društvu v prvih 

25 letih delovanja. Danes, v hitrih in površnih časih, so nam ta gradiva lahko vzor vestnega, preglednega, 

nazornega, samokritičnega ter večkrat duhovito opisanega in dokumentiranega kulturnega življenja.  

   

Sejni zapiski in Kronika kulturnega udejstvovanja prosvetnih društev v Rihemberku in Braniku. 

V duhu petdesetih let je bila z ustanovitvijo društva vzpostavljena natančna evidenca članov. Vsako leto so 

na občnih zborih poročali o številu, ki se je vrtelo okrog 140, ter o številu vstopov in izstopov. V letu 1956 je 

bila dokončana uradna registracija društva pri Okrajnem ljudskem odboru Gorica. Iz zapisnikov Danila Turka, 

skrbnih finančnih poročil Stanka Bizjaka in kronike Franca Kodriča razberemo težave, s katerimi so se 

pogumno spopadali: kako zagnati nove aktivnosti, ki se primejo le, če so v veselje izvajalcem in publiki; kako 

priti do denarja, do toplih prostorov za vaje in nastope, do novih mladih članov, ki jih pesti pomanjkanje 

prostega časa, predvsem v obdobjih intenzivnih del na kmetijah. Na občnem zboru leta 1955 so poudarili, 

»da se v kulturno prosvetno dejavnost vključi čim več mladine tako, da se jo odvrne od raznih akcij, katere 

so mladini čestokrat v škodo, predvsem kartanje v gostilni in slično.«    

Zanimivo je, da so v prvem desetletju sredstva za svoje delovanje pridobivali sami, na trgu, bi rekli danes. 

Glavni vir prihodkov so bile vstopnine od prireditev, med katerimi so bili najbolj donosni plesi. Drugih virov je 

bilo malo, nekaj dotacij Občinskega ljudskega odbora in Kmetijske zadruge Branik. »Nadrejene« 

organizacije, kot je bila Ljudska prosveta in kultura ter kasneje Zveza kulturno prosvetnih organizacij, so 

društvu pogosto pošiljale vse mogoče nasvete in navodila, kdaj in kako organizirati občne zbore in podobne 

zadeve, o sredstvih pa niso radi razpravljali. Leta 1965 so v zapisniku sestanka upravnega odbora napisali, 

da je »Občinska zveza kulturno prosvetnih organizacij širokogrudna samo v obljubah«.   

Vsem članom so bile izdane članske izkaznice, v katerih je bila zabeležena plačana članarina. 
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Članska izkaznica Pavlice Bizjak z vpisano plačano članarino 15 din za štiri tromesečja v letu 1954.  

Vstopnine kot glavni vir prihodkov so bile na sestankih skrbno dogovorjene in nato ravno tako skrbno pobrane 

in evidentirane. Višina vstopnine se je razlikovala po spolu obiskovalcev in po sedežih v dvorani. Na primer, 

za ples na predvečer krajevnega praznika,14. februarja 1956, je bila vstopnina 80 din za moške in 60 din za 

ženske. Za kulturno prireditev 15. februarja 1956 pa so bile vstopnice za prvih 10 vrst v dvorani 60 din, 

naslednjih 5 vrst 50 din, balkon 1. vrsta 50 din, 4 vrste 40 din ter stojišča 30 din. Zapleten sistem, vreden 

najmanj Cankarjevega doma v Ljubljani! In to še ni vse: na plesu septembra 1952 so za shrambo koles 

pobirali 20 din - parkirnina za kolesa!   

 

 
 
 
 
 
 
 
Velika dvorana 
Zadružnega doma 
Branik z balkonom, kjer 
so sedaj tribune, 10. 
novembra 1968, ob prvi 
reviji pevskih zborov 
Pesem ne pozba meja  

 
 

 

Za petdeseta leta je značilno razgibano in raznoliko delovanje v naslednjih sekcijah: mešani in moški pevski 

zbor, dramska skupina, knjižnica in ansambel Mučo, v katerem so igrali nekateri člani nekdanje godbe na 

pihala.  
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Pevski zbor v obdobju od 1952 do 1960 
 

Zbora, najprej mešani in kasneje še moški zbor, je vodil v kraju uveljavljeni pevovodja Andrej Vidmar. Njegova 

zanimiva, dolga in bogata zgodovina pevovodje je opisana v publikaciji, izdani ob 40. letnici Moškega 

pevskega zbora Franc Zgonik. Pevski zbor je sodeloval na krajevnih proslavah in prireditvah, tudi dobro 

obiskanih silvestrovanjih v zadružnem domu. Leta 1953 je zbor nastopil na množični prireditvi na Okroglici. 

Zaradi pogoste odsotnosti pevovodje in skromne udeležbe na vajah se je delovanje leta 1957 zašibilo. Vaje 

zbora so bile prekinjene, nastopi na vseh krajevnih proslavah in prireditvah pa so se nadaljevali. Na proslavi 

15. februarja 1957 je mešani zbor zapel pesmi Ne tožim, V snegu in Samo milijon.  

 

 
 
 
 
 
 
Vabilo na pevske vaje, 
10. november 1956. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mešani pevski zbor na 
izletu v Rovni, leta 1955. 
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Dramska skupina v obdobju od 1952 do 1963 
 

Dramska skupina društva je bila aktivna v treh obdobjih: najprej od 1952 do 1963, nato od 1982 do 1986 in 

nazadnje od 1998 do 2009. 

 

Začetki v petdesetih letih so zanimivi in za današnje čase težko predstavljivi. Tekste izbranih iger so ročno 

prepisovali in bili kljub temu zelo plodni, saj so v desetih letih na oder postavili deset gledaliških predstav. 

Prav tako kot v poznejših obdobjih so imeli težave s pridobivanjem igralcev in resnim delom med vajami. 

Zanimivi so bili izzivi zagotavljanja prisotnosti igralcev. V letu 1956 so morali prekiniti vaje, ker so nekateri 

igralci odšli na orožne vaje. V začetku šestdesetih let pa so manjkali zaradi avto-moto tečaja v Braniku, ki je, 

razumljivo, dobil prednost pred gledališkimi vajami. 

 

Do leta 1957 je dramsko skupino vodil Mirko Bizjak, takratni ravnatelj osnovne šole Branik. Režiral je 

naslednje predstave:  

1953, Branislav Nušić - Navaden človek,  
1953, Branislav Nušić - Žalujoči ostali,  
1954, Carlo Goldoni - Beneški trojčki,  
1955, Branislav Nušić - Gospa ministrica,  
1956, Moliere - Scapinove zvijače.  
 
Režijo je leta 1957 prevzel Andrej Jelačin, takrat član gledališča iz Nove Gorice. Pod njegovim vodstvom so 

na oder postavili: 

1957, Barry Conners - Roksi,  
1958, Franz Streicher - Kam iz zadreg, 
1960, Pri belem konjičku. 
 
Igro Pri belem konjičku so na začetku pripravljali igralci sami, na koncu je pristopil Andrej Jelačin, da so lahko 
predstavo zaključili in postavili na oder.   
 

  

 
 
 
 
Od leve proti desni 
stojijo: v zgornji vrsti 
Miloš Ličen - Blžkov 
s Preserji, Magda 
Turk, Lilijana Ličen s 
Polan, Smiljan 
Fabjan, Silvana 
Makovec, Sonja 
Robič, Živko Karer, 
Justin Hmeljak, 
Marija Ličen 
Majorjeva, Jolanda 
Mihelja, Angel 
Hmeljak; 
v spodnji vrsti pa 
Danilo Turk, Anton 
Pavlica ter deček 
Boris Turk.      
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Smiljan Fabjan in 
Silvana Makovec. 

 

 

Vodenje skupine in režijo je leta 1961 prevzel Franjo Humar, učitelj na osnovni šoli Branik, ki je režiral: 

1962, Marjan Marinc - Komedija o komediji,  
1963, Marjan Marinc - Poročil se bom s svojo ženo. 
 
Igralca, organizatorja in gonilna sila skupine sta bila Danilo Turk in Danilo Križman. Ostali igralci dramske 

skupine, ki niso navedeni že pri fotografijah predstave Pri belem konjičku, so bili: Vida Zgonik, Cvetka Ličen, 

Nikolaj Primožič, Vincenc Cigoj, Anton Žerjal, Bruno Turk, Herman Mihelj, Perina Čebron, Marij Pavlica, 

Marta Sever, učiteljici osnovne šole Katarina Čermelj in Ema Žigon, Milka Jogan, Franc Vidmar in drugi.  

 

Med domačimi dramskimi dosežki tistega časa moramo omeniti igro Ad acta, ki jo je krajevna mladinska 

organizacija leta 1960 naštudirala in uspešno odigrala v režiji domačina Ferda Sigulina. Franjo Humar je leta 

1962 na oder z velikim uspehom postavil še glasbeno humoristično prireditev, v kateri je sodelovalo veliko 

število mladih pevcev in igralcev.   
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Godba 
 

Vodstvo društva je želelo oživiti godbo na pihala, ki je pod vodstvom Antona Žerjala uspešno delovala od 

leta 1946 do 1949. Dragoceni inštrumenti so žalostno samevali in se kvarili, zato so leta 1954 organizirali in 

s sredstvi društva plačali izobraževanje glasbene teorije bodočih novih godbenikov. A za dolgočasno in 

zahtevno učenje not ni bilo zanimanja. Samoiniciativno pa so v tem času mladi, nadarjeni in zagnani 

amaterski glasbeniki pod vodstvom Karla Bizjaka iz Britofa »iz ostankov godbe na pihala« ustanovili 

ansambel Mučo, ki je zaslovel v Braniku in širši okolici. Z zabavno glasbo je polnil dvorane na plesih ter nikoli 

ni odrekel sodelovanja na krajevnih in društvenih prireditvah. Vodstvo društva je na sestanku februarja 1954 

sprejelo moder sklep, da se člane ansambla sprejme v društvo in se jih obveže za brezplačne nastope za 

društvo. Za vse ostale nastope, stroške, zaslužke ter instrumente skrbijo sami.    

 

 

 
 
 
 
Mučo v petdesetih 
letih;  
od leve proti desni: 
ustanovitelj in vodja 
ansambla Karlo Bizjak, 
trobenta, Bojan 
Mravlja, klarinet, Anton 
Pavlica, pevec, David 
Vidmar, harmonika, 
Stanko Bizjak, bobni.   

 
 
 
 

 

V zapisniku sestanka upravnega odbora društva, 3. oktobra 1962, je zapisano, da se je ansambel Mučo 

»razšel zaradi pomanjkanja inštrumentov, kakor tudi članov orkestra«, a je do sredine šestdesetih let občasno 

še nastopal.    

V Kroniki Rihemberka Branika II so na straneh 328 do 330 objavljeni spomini na njihovo delovanje, ki so bili 

zapisani na podlagi intervjuja s Karlom Bizjakom. 
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Knjižnica 
 

Krajevna knjižnica, ki jo je vodilo društvo, je v petdesetih letih delovala enkrat tedensko. Imela je obilo težav 

zaradi zastarelih in že prebranih knjig ter vedno premalo sredstev za nabavo novih. V petdesetih in 

šestdesetih letih so knjige večinoma kupovali pri Cankarjevi založbi, s strokovnimi knjigami jih je zalagala 

Kmetijska zadruga Branik. V poročilu o delu društva, 22. decembra 1958, so opisane težave, ki so se vlekle 

celotno obdobje delovanja knjižnice v okviru društva. »V preteklem letu se je knjižnice poslužilo 55 

izposojevalcev, ki so prečitali 286 knjig. Vsi izposojevalci so izvzemši par primerov iz vrst šolske mladine iz 

višjih razredov, kar dokazuje, da odrasli so opustili čitanje. Res je, da so v knjižnici že zastarela dela, vendar 

pa je še precej novih del, ki se jih nihče ne poslužuje. Vzrok lahko pripisujemo tudi temu, da si ljubitelji lepe 

knjige postopoma in v malem ustvarjajo svoje lastne knjižnice, iz katerih izposojajo svojim znancem in 

prijateljem svoje knjige. Drugi vzrok je tudi ta, da se ljudje poglabljajo v čitanje dnevnega časopisja, katerega 

prihaja v naš kraj cirka 60 raznih dnevnikov in približno 200 tednikov, kar znači da je skoraj vsaka družina 

naročena na en dnevnik ali tednik. Tudi poslušanje radijskih oddaj odtegne bralce od čitanja, vendar pa vsi 

ti razlogi ne bi smeli odvajati ljudi od knjige, katera bo še nadalje ostala nosilec srčne izobrazbe in vzgojiteljica 

lepe slovenske besede.« Zapis velja tudi za današnje dni, le da sta radijske oddaje zamenjala televizija in 

internet.    

Sredi šestdesetih let je bila društvena knjižnica v krizi in skoraj pred razpustitvijo. V prvi kroniki Rihemberka 

Branika je na strani 63 napačen zapis, da je knjižnica leta 1968 prešla pod okrilje Goriške knjižnice Franceta 

Bevka. V tem letu so potekali le pogovori, prevzem krajevne knjižnice žal takrat še ni bil mogoč. Konec 

šestdesetih let se je dejavnost uredila in oživila, knjižnica je bila odprta dvakrat tedensko, imela je več kot 

100 članov ter več kot 1000 knjig. V petdesetih letih sta bila knjižničarja Roman Colja in Savin Jogan, v 

šestdesetih je postal knjižničar Nevin Birsa, ki je vodil knjižnico od leta 1968 do 1971, ko je odšel na študij v 

Ljubljano. Za njim sta knjižnico prevzela Stanko Kodrič iz Vidmaršča in Rubren Bizjak iz Vasi. Januarja 1976 

je v njej delal Andrej Vidmar, ki je poskrbel, da so med obnovo doma po potresu leta 1976 vse knjige skrbno 

evidentirali in deponirali. Leta 1982 je Goriška knjižnica Franceta Bevka končno prevzela knjižnico, uspešno 

in na sodoben način jo vodi še danes. Svečana otvoritev prenovljene krajevne knjižnice v tesnem prostoru v 

prvem nadstropju kulturnega doma je bila 15. februarja 1982. Od tu se je leta 2002 preselila v večji prostor v 

prvem nadstropju z lastnim vhodom z igrišča. Leta 2006 se je Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik 

zavzelo za razširitev knjižnice na podstrešni del poslovalnice banke, kjer smo uredili spominski prostor 

Nevina Birse.  
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Primorske novice, 16. 
oktober 2006  

 
 
 
 
 

 

Leta 2022 je knjižnica dobila dodaten osrednji prostor v pritličju Kulturnega doma v prostorih nekdanje bančne 

poslovalnice. Tu je zdaj urejen kot s predstavitvenimi panoji pesnika Nevina Birse.  

Opis krajevne knjižnice je na spletni strani Goriške knjižnice Franceta Bevka https://www.gkfb.si/krajevne-

knjiznice/branik, kjer je dosegljiv tudi pregled zgodovine knjižnične in društvene dejavnosti v Rihemberku 

Braniku, ki je nastal leta 2017 ob 150-letnici Rihemberške čitalnice.  

  

https://www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/branik
https://www.gkfb.si/krajevne-knjiznice/branik
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Televizija, kino in gostovanja poklicnih gledališč   
 

Konec leta 1959 je društvo iz svojih skrbno prihranjenih sredstev kupilo televizijski sprejemnik, ki so ga 

priključili v Zadružnem domu. Uspešno so premagovali težave in plačevali stroške za zagotavljanje dobrega 

sprejema in delovanja. Obisk in ogled televizijskih oddaj je bil dober posebno ob četrtkih, ko je bila na 

programu oddaja Pokaži, kaj znaš. Televizija je v Zadružnem domu delovala do leta 1965. 

V petdesetih in šestdesetih letih je v Branik prihajal potujoči kino. Leta 1958 je bilo »29 kino predstav, od 

katerih moramo žal ugotoviti le malo vzgojnih in kvalitetnih«, ugotavljajo v zapisniku občnega zbora tega leta, 

kar je verjetno v popolnem nasprotju z mnenjem krajanov, ki so kino radi obiskovali.  

Tudi predstave poklicnih gledališča so bile težko pričakovane in lepo sprejete. V začetku petdesetih let nas 

je obiskovalo Gledališče za Slovensko primorje iz Postojne in nato iz Kopra ter gledališče iz Trsta. V kasnejših 

letih je v Branik v prihajalo največ Primorsko dramsko gledališče iz Nove Gorice. Obiskov poklicnih gledališč 

je bilo veliko, v povprečju ena na mesec med sezono. Tudi udeležba na gledaliških predstavah je bila dobra, 

okrog 200 obiskovalcev. Pri gledaliških in kino predstavah je za obiskovalce pa tudi za nastopajoče 

predstavljala velik problem neogrevana dvorana. 
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Moški pevski zbor Franc Zgonik  
 

Andrej Vidmar je proti koncu petdesetih let zaradi velikih obremenitev vse težje vodil mešani in moški zbor. 

Rešitev krize zborovskega petja v Braniku je prišla jeseni 1960 z novim pevovodjem Gvidom Filipčičem in 

ustanovitvijo novega moškega pevskega zbora.  

 

 
 
 
 
Moški pevski zbor 
Franc Zgonik, dirigira 
Gvido Filipčič,  
harmonika Vojko 
Peršolja, 
2. marca 1975, na 
reviji Goriški zbori pojo 
na Dobrovem v Brdih  

. 

 

 
 
 
 
Moški zbor na 
slavnostnem koncertu 
ob 25-letnici delovanja 
zbora, 18. maja 1985. 
V ospredju Erna 
Kolenc, ki je nastope 
zbora povezovala na 
večini njihovih 
nastopov doma in na 
gostovanjih 

.   

Gvido Filipčič, takrat študent ekonomije v Ljubljani, je zaslužen za nov pristop, nov program, visoko 

zastavljene in tudi dosežene cilje zborovskega petja v Braniku. Zbor se je s tremi pesmimi prvič predstavil na 

proslavi 15. februarja 1961. Prvi samostojen koncert je bil 1. maja 1961 v domačem kraju, naslednji pa 15. 

februarja 1962, ko so v program že vključili novosti, med drugim so odpeli zbor jetnikov iz Beethovnove opere 

Fidelio, ki je osupnil in navdušil publiko. Začela se je doba Moškega pevskega zbora Franc Zgonik, ki je 

postal glavni in občasno edini delujoči steber društva in ima največ zaslug za dolgoživost ter prepoznavnost 

društvene dejavnosti tudi izven domačega kraja. Andrej Vidmar je ostal povezan z zborom še vrsto let, 

požrtvovalno je nadomeščal pevovodjo Gvida Filipčiča na raznih prireditvah, pogrebih in občasno na vajah. 

Posebno v prvih letih, ko je bil Gvido Filipčič še študent in so vaje potekale le ob vikendih, je bilo njegovo 

sodelovanje pomembno za obstoj in razvoj zbora. Leta 1969 je krajše obdobje zaradi odsotnosti Gvida 

Filipčiča zbor vodil Jožko Harej iz Dornberka.      
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V izdanih publikacijah ob 25., 40. in 50. obletnici zbora ter v obeh kronikah Rihemberka Branika so opisani 

dosežki zbora in seznami pevcev, ki so peli v različnih obdobjih. Predstavljeni so pevovodje Andrej Vidmar, 

Gvido Filipčič in Marij Pavlica ter predsednika zbora Franc Kodrič in Ivan Birsa, ki je Kodriča nasledil v začetku 

leta 1979.  

  

 

 

Dodajamo nekaj zanimivosti, ki jih je zapisal Franc Kodrič v kroniki zbora. Seznam pevcev v začetku leta 

1968 je zanimiv še danes, ker vključuje domača hišna imena, ki že izginjajo: »Zbor šteje 28 članov, in sicer: 

Franc Hmeljak Palončkov, Slavko Hmeljak Kalončev, Grižnik z Zgon, Birsa Teodor Godcov, Zvonko Rojc 

Tonetov, Krševan Anton Sitarjev, Bizjak Radki Oršen, Ličen Stanko Majorjev, Kodrič Franc Španolov, Ličen 

Rado Čotkov, Hmeljak Damjan Palončkov, Škrbec Miran Škofov, Ščukovt Silvan Kovačev, Marjo Pavlica 

Gasarjev, Vidmar Rado Drejetov, Zgonik Rudolf Tončkov, Bizjak Bojan Dogolinov, Zupančič Sergej s Ključa, 

Mihelj Slavko Mihotov, Jelko Filipčič in Franc Cesarjev, Zgonik Viktor Kodričev, Filipčič Davorin Toncovcev, 

Fajdiga Jože Purgarjev, Vidmar Milan Toncovcev od Bizjakov, Furlan Irenko Lipetov iz Stesk, Ličen Ivan 

Žefetov, Krševan Benjamin Sitarjev in Pečenko Ludvik Kreserjev.«  

V zboru so si stalno prizadevali za nove pevce. 30. avgusta 1970 najdemo v kroniki zapis: »Te dni pa je začel 

zbor z rednimi vajami. Dobil je 6 novih pevcev iz Vrha, vsi mladi in dobri pevci.»  

V sedemdesetih letih se je število pevcev v zboru večalo, v letu 1975 jih je bilo 43. Januarja 1979 so imeli 

avdicijo s 30 mladinci, na vaje je prišlo 57 pevcev. Največ jih je bilo leta 1979, ko je na reviji Primorska poje 

v Kopru pelo kar 67 pevcev. Število je kasneje upadalo. Ob 25- letnici zbora je pelo 45, ob 40-letnici 28, ob 

50-letnici pa le še 17 pevcev. 

Zbor je prvič dobil enotne obleke leta 1971, ko je zapel na proslavi ob petdesetletnici Cementarne Anhovo, 

ki je plačala nakup oblek, na katere so našili dobro vidne embleme. 
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Maj 1973, proslava ob 100-letnici prihoda Simona Gregorčiča v Rihemberk. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Emblem na oblekah 
pevcev 

 

Leta 1979, ko je bil zbor najštevilčnejši, so pevci dobili nove svetlejše obleke. Za zahtevno  nabavo velikega 

števila oblek po čim bolj ugodnih cenah je poskrbel pevec Darko Ličen s Korpa, ki se poklicno ukvarja s 

tekstilom in oblekami. Kvalitetno blago sivo modre barve so kupili pri Varteksu, obleke so sešili v Muri, zraven 

pa so sodile bele srajce znamke Labod in črtaste kravate Svilanit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Moški pevski zbor na 
10. reviji Pesem ne 
pozna meja, 24. aprila 
1983, v Trbovljah 

.  

Tretjič so dobili pevci nove obleke leta 1990, ko so zapeli na otvoritvi bencinskega servisa Petrol v Vrtojbi. 

Sponzor je bil tokrat Petrol Ljubljana. Obleke so bile črne, sešili so jih v podjetju Kroj Ljubljana, zraven so 

dobili bele srajce in metuljčke v črni in bordo barvi.  
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Božični koncert v 
cerkvi sv. Urha v 
Braniku, leta 1996.  

 
 

 

Sedemdeseta in osemdeseta leta so bila obdobje največjih uspehov zbora, kar so bili sadovi intenzivnih vaj 

in velikega števila nastopov. Pevci so zboru posvetili toliko časa, kot bi bila to njihova glavna skrb, ne le 

prostovoljno, ljubiteljsko udejstvovanje po naporni službi in delu na kmetiji. V letu 1975, ko je štel zbor 42 

pevcev, je imel 82 pevskih vaj po dve uri s povprečno udeležbo 32 pevcev. Izvedli so 24 nastopov doma, 

drugod po Sloveniji in v zamejstvu. Pred nastopi, posebno pred tekmovanji na reviji Naša pesem v Mariboru, 

je imel zbor vaje vsak večer! Lahko le občudujemo kondicijo in vztrajnost pevcev. Vložek pevovodje Gvida 

Filipčiča je neprecenljiv. Ni se zadovoljil s polovičarstvom in opravičilom, da je Moški pevski zbor Franc 

Zgonik podeželski ljubiteljski zbor. Strmel je za vrhunskimi rezultati in jih tudi dosegal. Januarja 1974 je na 

vajah pevskega zbora začela sodelovati pevovodkinja Boža Birsa. Za pravilno izgovorjavo je skrbela Rudica 

Zgonik. Vadili so tudi ločeno po glasovih. Leta 1979 je postal korepetitor na vajah Marij Pavlica, ki je 

nadomeščal Gvida Filipčiča ob njegovih daljših odsotnostih. Vodenje zbora je prevzel leta 1996.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Koncert ob 40. 
obletnici moškega 
zbora, 10. junija 
2000. Na sredini 
je pevovodja Marij 
Pavlica 
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.V zadnjem poglavju tega zbornika so predstavljeni delo in dosežki pomlajenega zbora, ki ga je od marca 

2006 dalje vodil Miran Rustja. V sezoni 2012/13 je vodenje zbora prevzel njegov sin, Jernej Rustja. 

Za moški pevski zbor je značilno povezovanje z drugimi zbori ter organizacija skupnih nastopov in revij 

pevskih zborov, kar je doprineslo k napredku in kvaliteti petja, razgibanemu družabnemu življenju, širjenju 

poznanstev in prijateljstev ter izmenjavi pevskih izkušenj. Sodelovati in izmenjevati gostovanja so začeli že 

v začetku šestdesetih let z zborom in društvom iz Javornika, ki je naš kraj prvič obiskalo leta 1964.   

V letu 1968 so prvič organizirali revijo Pesem ne pozna meja, ki je potekala vse do leta 2017 in je vključevala 

zbore iz Slovenije in zamejstva - iz Italije, Avstrije in Madžarske. Neverjeten dosežek je vzpostavitev in 

organizacija revije pevskih zborov v letih omejenih možnosti komuniciranja in potovanja. Prvič se je revija 

odvila v Braniku, 10. novembra 1968. Na njej so poleg domačega peli zbori iz Trbovelj, Križa pri Trstu, 

Javornika in Doberdoba. Revija se je v kasnejših letih širila in selila po krajih, iz katerih so prihajali zbori, 

priključevali so se novi zbori in nekateri odpadali. Organizacija, izključno v rokah ljubiteljev, je bila res 

občudovanja vreden podvig.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesem ne pozna meja, 
26. maj 1985. Kulturna 
manifestacija se je 
začela s povorko zborov 
in godbo na pihala z 
Vogrskega. 
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Zborom iz Slovenije in Italije se je leta 1986 priključil zbor iz Avstrije (Pliberk) in 1994 iz Madžarske (Monošter, 

Gornji Senik). Uskladitev programa, organizacija prihodov, vodenje revije ter sprejem in pogostitev pevcev, 

ki so prišli od daleč iz vseh koncev Slovenije in treh sosednjih držav je bila mogoča le ob predanem 

sodelovanju vseh članov društva. V uvodni besedi publikacije ob 40-letnici zbora je Rudi Šimac, takrat 

predsednik Zveze pevskih zborov Primorske, napisal: »Še nekaj moramo reči ob štirideseti obletnici 

ustanovitve moškega pevskega zbora Franc Zgonik iz Branika. Prav v Braniku se porajajo eni prvih zametkov 

sodelovanja in nastopanja slovenskih pevcev, ki jih je ločila meja. Tu se oblikuje zamisel o sodelovanju na 

pevskem področju med z mejo ločenimi primorskimi Slovenci, Korošci in Slovenci iz matične domovine. Tako 

nastane zamisel, ki je kasneje povzeta v Primorski poje, kjer doseže svoj vrhunec. Ta zamisel ni izum politikov 

ali uslužbencev, ki so delali na področju kulture, ampak je zrasla iz naroda in njemu pripada ta zasluga. 

Vsekakor je moški pevski zbor Franc Zgonik iz Branika pri tem odigral pomembno vlogo.« V Braniku je bila 

Pesem ne pozna meja organizirana osemkrat, prvič 1968 in zadnjič 28. maja 2016, ko so na njej poleg 

domačega moškega zbora nastopili še zbori iz Trbovelj, Pliberka, Doberdoba in Križa pri Trstu.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Moški pevski zbor 
Franc Zgonik s 
pevovodjo Gvidom 
Filipčičem na reviji 
Pesem ne pozna 
meja, ki je bila 27. 
maja 1979 
organizirana na 
gradu Rihemberk. 

 

 

Zadnji koncert revije Pesem ne pozna meja je bil 10. junija 2017 v Doberdobu. Ob tej priliki je Kulturno društvo 

Jezero Doberdob izdalo brošuro s seznamom revij. 
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Naslovnica in seznam iz brošure KD Jezero Doberdob, izdane 10. junija 2017.  

  

Braniški moški pevski zbor je bil tudi med ustanovitelji revije pobratenih moških pevskih zborov, poimenovane 

Od Korotana do Jadrana, ki je vključevala moške zbore iz Trbovelj, Pliberka, Opčin in Prevalj. Začela se je 

leta 1982 in se nadaljevala v novem tisočletju. Zadnji koncert te revije v Braniku je bil leta 2004.  

 

 
 
 
 
 
 
Pevci vseh sodelujočih 
moških zborov na odru 
ob zaključku 13. revije 
Od Korotana do 
Jadrana, v Braniku, 
18. februarja 1995.  
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Poleg dveh »lastnih« revij se je zbor redno udeleževal revije Primorska poje. Naše društvo je pogost gostitelj 

revije, ki je bila v Kulturnem domu Branik organizirana že 31-krat.   

Zbor se je udeleževal tudi množičnih srečanj zborov na taboru v Šentvidu pri Stični ter revije Goriški zbori 

pojo. 18. februarja 1979 je bila v obnovljeni dvorani Kulturnega doma Branik revija Goriški pevski zbori, ki se 

jo je udeležilo 6 moških in 3 ženski zbori iz petih krajev Goriške. Moški zbor iz Branika je nastopil s 64 pevci. 

Poseben dosežek je nastop na osmih tekmovanjih amaterskih pevskih zborov Naša pesem v Mariboru med 

leti 1970 in 1982, kjer je prejel pet bronastih plaket.  

Program zbora je bil že od začetka zahteven in raznolik. Vključeval je umetne, narodne in borbene pesmi. 

Zahteven in bogat repertoar nam razkrije koncertni list nastopa ob 25. obletnici zbora, ki so jo praznovali 18. 

maja 1985. 

 

Na avdio kaseti, ki so jo izdali leta 1990 ob 30. obletnici delovanja zbora, so naslednje pesmi: Alojz 

Srebotnjak, 70 000   

Ubald Vrabec, Naša zemlja, 

Stanko Prek, Adrija,  

Peter Lipar, Partizanovo slovo,  

Jakov Gotovac, Pjesme vječnog jada,  

Danilo Bučar, Pleničke je prala,  

Jakob Jež, Igraj kolo,  

Moravska narodna,  

Kamilo Mašek, Mlatiči,  
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Fran Verbič, Rožmarin,  

Zorko Prelovec, Sedem si rož,  

Ubald Vrabec, Bratci veseli vsi in  

Pavle Kernjak, Ti puabč ja kna lumpej.  

Pesmi lahko poslušate na spletnem naslovu  

https://www.youtube.com/watch?v=WZmRn6JLIe8 

Leta 2000, ob 40. letnici delovanja, je zbor s TV Primorko posnel video kaseto, na kateri so naslednje pesmi: 

Pavle Kernjak, Ti puabč ja kna lumpej, 

Ubald Vrabec, Bratci veseli vsi, 

Ubald Vrabec, Naša zemlja, 

Jakov Gotovac, Pjesme vječnog jada in 

Mili kraj. 

V drugem delu je posnetek iz cerkve na Sveti gori: 

Latinska peta maša Vinka Vodopivca (stavki Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus – Benediktus, Agnus Dei) ter O 

gospa o mati moja. 

Posnetek si lahko ogledate na naslovu  

https://www.youtube.com/watch?v=XteyIeB_hFk 

Izleti in družabna srečanja so pomagala obdržati pevce skupaj, da niso obupali ob resnih in napornih vajah 

ter številnih zahtevnih nastopih. 

 
Zapis iz kronike, avgusta 1961: »Pevski zbor priredi 
izlet k izviru Soče in ima isti dan tudi pevski koncert 
v Bovcu. Udeležbe je bolj malo. Vendar smo imeli 
zadoščenje, da se je udeležilo koncerta vseh 40 
Holandcev, ki so bili na letovišču v Bovcu in so se 
nam posebej zahvalili po koncertu za lep kulturni 
užitek«. 
 

 

 
 
Koncert zbora na vrhu Krna, 3. september 1989.  
Ob praznovanju 40. obletnice Planinskega društva Nova 
Gorica je zbor pel na proslavi ob Krnskih jezerih. Istega dne 
popoldne so priredili koncert tudi na vrhu Krna. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WZmRn6JLIe8
https://www.youtube.com/watch?v=XteyIeB_hFk
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Ženski pevski zbor Franc Zgonik   
 

O ženskem zboru, ustanovljenem leta 1978, doslej ni bilo veliko napisanega. Omenjen je v obeh kronikah in 

nima jubilejnih publikacij, tako kot moški zbor. Praznino bomo nekoliko zapolnili v tem zborniku, kjer kot glavni 

vir uporabljamo kroniko ženskega zbora, ki jo je od ustanovitve dalje skrbno vodila predsednica zbora Erna 

Kolenc, v zadnjih dveh sezonah med letoma 1988 in 1989 pa Rezika Orel. 

Novembra 1978 se je povabilu ženam in dekletom Branika k sodelovanju v pevskem zboru odzvalo kar 43 

pevk! Na prvo srečanje in vaje so prišle 13. novembra 1978. Vodenje zbora sta prevzeli pevovodkinji Boža 

Birsa in Vlasta Birsa. V kasnejših letih je zboru pri vajah in nastopih občasno pomagal Marij Pavlica. Leta 

1983 je na ločenih vajah pomagala Vanja Fabjan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ženski pevski zbor in 
pevovodkinja Boža 
Birsa na domačem 
odru ob 5. obletnici 
delovanja, koncert za 
dan žena, 10. marca 
1984. 

 

 

Iz kronike povzemamo seznam pevk, ki so pele v zboru v različnih obdobjih: 

Prvi sopran: 
Ličen Karlica, Preserje 93, 
Birsa Neva, Preserje 82,  
Kovačič Milena, Branik 6a, 
Mihelj Vojka, Branik 182, 
Filipčič Tanja, Branik 62, 
Lisjak Mara, Spodnja Branica 6, 
Hmeljak Nadja, Branik 167, 
Colja Radenka, Preserje 66, 
Hmeljak Antonija, Branik 167, 
Kerševan Zorka, Branik, 
Čehovin Branka, Branik 209, 
Karer Mavra, Branik 157, 
Jazbec Milka, Branik 212, 
Lozar Marina, Branik 132, 
Vidmar Magda, Preserje 27, 
Čebron Andrejina, Preserje 61a, 
Vodopivec Nataša, Preserje 113, 
Ličen Janka, Preserje 93, 
Zalesjak Karmen, Lisjaki 12, 
Sever Marjetka, Branik 26b. 
 

Drugi sopran:  
Birsa Vera, Branik 106, 
Karer Ester, Branik 142, 
Možina Katica, Branik 77, 
Zgonik Majda, Branik 28, 
Toplikar Silva, Branik 42, 
Birsa Boža, Branik, 
Bizjak Dora, Branik 216, 
Vidmar Stana, Branik 11, 
Gvardjančič Soraja, Branik 204, 
Saksida Silva, Branik, 
Cigoj Breda, Preserje, 
Čebron Martina, Branik, 
Fabjan Vanja, Branik 27e, 
Vidmar Irena, Branik 22, 
Birsa Aleksandra, 
Orel Rezika, 
Birsa Julka, Branik 211 
Ličen Marija 
Mrevlje Ksenija, Branik 76 
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Prvi alt: 
Hmeljak Magda, Branik 105, 
Mrevlje Slavka, Branik 215, 
Vidmar Dragica, Branik 141, 
Možina Jana, Spodnja Branica 28, 
Kodrič Marija, Preserje 87, 
Birsa Tatjana, Preserje 35, 
Zalesjak Olga, Lisjaki 12, 
Filipčič Andrejina, Branik 22, 
Vidmar Cvetka, Preserje 3, 
Furlan Roža, Branik 68b, 
Čebron Vanja, Preserje 81, 
Tominec Marica, Preserje 83, 
Murič Stanka, Branik 44, 
Vodopivec Olivija, Branik 47, 
Birsa Nadja, Preserje 103, 
Mihelj Suzana, Preserje 90, 
 

Drugi alt: 
Mravlja Natlija, Branik 89, 
Ličen Edvina, Branik 33, 
Čebron Marta, Branik 229, 
Zgonik Vojka, Branik 224, 
Ličen Viktorija, Branik 226, 
Birsa Sonja, Preserje 103, 
Filipčič Vera, Branik 75a, 
Kolenc Erna, Branik 31, 
Grižnik Olga, Branik 32, 
Turk Karmela, Branik 92, 
Kopše Marija, Preserje, 
Ličen Nadja, Branik 85, 
Turk Vanda, Branik 22a, 
Zgonik Katja, Branik 224, 
Sever Karmen, Preserje 98, 
Filipčič Milena, Branik 83. 
Vižin Ivanka 
Pečenko Ida 
Lozar Tilka 

 

Seznam naštudiranih pesmi v sezonah od 1978 do 1987 kaže resno in redno delo pevk ter pevovodkinj : 
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Prvi nastop je imel zbor že dober mesec po ustanovitvi, 24. decembra 1978, na otvoritvi obnovljene dvorane 

Kulturnega doma Branik. V letu 1979 so že sodelovale na revijah pevskih zborov Goriški zbori pojo, 

Primorska poje in Pesem ne pozna meja ter leto kasneje na taboru pevskih zborov na Šentvidu pri Stični. 

Teh srečanj so se udeleževale tudi naslednja leta.  

 

 
 
 
 
Povorka, 26. maj 
1985, revija 
Pesem ne pozna 
meja. 
 

 

V povprečju so imele vsako leto 7 do 10 nastopov, obvezno na vseh domačih proslavah. 15. februarja1980 

so imele prvi polovični koncert, zapele so 10 pesmi ob moškem pevskem zboru, prvi celovečerni koncert pa 

ob dnevu žena, 8. marca 1980, in za ta praznik so celovečerne koncerte pripravljale tudi vsa naslednja leta.  
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Letni koncert 8. 
marca 1988. Gosta 
koncerta, pevca 
ljubljanske opere 
Zdenka Gorenc in 
Nace Junkar, sta z 
zborom zapela 
»Prišla cvetoča, lepa 
je pomlad«. 

 

 

Vsaj enkrat letno so pele na dnevu kolektiva TPO Batuje ter v Domu starejših Gradišče nad Prvačino. Oba 

zbora, moški in ženski, sta pela za dan mladosti oziroma na tradicionalnem srečanju krajanov konec maja 

na Pedrovem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nastop pri spomeniku 
na Pedrovem, 26. 
maja 1986 

.  

7. maja 1980 sta moški in ženski zbor sodelovale na žalni slovesnosti ob smrti predsednika Tita. Za zaključek 

sta oba zbora skupaj zapela Pesem o Titu, pesem, ki se v tem letu velikokrat pojavi na koncertnih listih na 

najrazličnejših prireditvah.      

Vaje dvakrat tedensko so zahtevale od zaposlenih žena z obilico obveznosti veliko truda in odrekanj. Kljub 

razmeroma strogim zahtevam in pričakovanjem vodstva zbora se izostankov pri vajah in tudi nastopih niso 

mogle popolnoma izogniti. To je nekoliko upočasnilo napredek zbora. V letu 1982 sta oba zbora, moški in 

ženski, začasno vadila le enkrat tedensko, vzrok bencinski boni in omejitev porabe bencina!  

S celovečernim koncertom marca 1984 so praznovale 5. obletnico in ob tej priliki dobile Gallusova priznanja. 
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Iz kronike ženskega pevskega zbora. 

V letu 1979 so poskrbele za enotne obleke. Krila so sešili v Manufakturi in pevke so iz lastnih sredstev 

»kreditirale društvo«, da so lahko pravočasno plačali račun. Povračilu »kredita« so se leta 1981 solidarno 

odrekle. Prve enotne bluze svetle barve so dobile septembra 1980. Za nakup novih bluz so se čez tri leta 

nadejale sponzorskih sredstev, ki pa jih v »stabilizacijskih« časih niso dobile. Pokroviteljstvo so dobile šele 

leta 1984 pri TPO Batuje, ki jim je omogočil, da so 25. maja 1984 oblekle nove rdeče bluze Vezenine Bled.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Ženski zbor z 
zborovodkinjo Božo 
Birsa, leta 1986. 
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Zapisi v kroniki so zelo samokritični in neprizanesljivi pri ocenah dosežkov in nastopov. Potrte so bile, ko jim 

zaradi treme ni šlo. Uspešni nastopi, dobri odzivi publike in vzpodbude pevcev na vedno prijetnih druženjih 

po končanih koncertih, so jim vlivale voljo in veselje, da so vztrajale.  

 
 

 

 
 

Sproščeno in veselo v mali dvorani po koncertu 8. marca 1986 . 

 

 

 
 
 
 
 
 
Braniški pevci, moški in 
ženski zbor, so 15. in 
16. avgusta 1981 
osvojili Triglav. Na 
fotografiji so na 
Zasavski koči na 
Prehodavcih, 16. 
avgusta 1981 

 

Na samostojnih koncertih so pesmi mnogokrat prepletale z recitacijami, ki so jih izvajale pevke ali učenci 

osnovne šole, za kar je poskrbela Erna Kolenc, pevka in predsednica zbora ter scenaristka, režiserka in 

organizatorka številnih proslav in nastopov. Njena zasluga so tudi pogosta sodelovanja šolskega dramskega 

krožka na prireditvah društva. 

Kroniko je Erna Kolenc pisala doživeto, slikovito in duhovito. Bralca kar potegne v prigode zbora, kar kažejo 

naslednji dogodki in zapisi.  

Tradicionalni celovečeren koncert, 8. marca 1986. »… V dvorani se je zbralo lepo število poslušalcev, med 

njimi veliko število povabljenih gostov in poslušalcev od drugod. Koncert smo začele z veliko mere treme in 

nesigurnosti. Da pa je bila nesreča še večja, smo pri drugi pesmi našega programa »Ne proicias me« drugi 

alti že kmalu na začetku utihnili, ker smo narobe vstopile in tako molčale do konca pesmi. To so bili strašni 

trenutki za druge alte. Sicer smo po končanem koncertu izvedele, da večina poslušalcev ni vedela zakaj 

molčimo«.  
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S povabilom na osrednjo prireditev ob 100-letnici rojstva Edvarda Rusjana, ki je bila 12. septembra 1986, v 

Slovenski filharmoniji v Ljubljani, so bile pevke počaščene, saj so zastopale celotno Goriško, od koder je bil 

Edvard Rusjan doma. Nastop so vzele nadvse resno in vadile že od 1. septembra dalje. »Z veliko mero 

pričakovanja in radovednosti smo prispele v Ljubljano. Na skupni vaji smo se seznanili z vsemi nastopajočimi: 

solisti iz Beograda, zbor pitomcev, recitatorji iz Drame in seveda najbolj zanimiv, Jože Privšek z orkestrom 

in Ditko Haberl. Že po prvi pesmi, ki smo jo odpele na vaji, smo bile deležne aplavza in odobravanja 

nastopajočih in organizatorjev proslave. To nam je dvignilo moralo in na nastopu smo bile še bolj sproščene. 

Vse pesmi smo res lepo odpele in zborovodkinja Boža je bila deležna lepih čestitk. Res smo bile vesele in 

ponosne. Vse to lepo počutje pa se je nato skazilo. Ostale smo pozabljene v garderobi in nato šle s precej 

mešanimi in neprijetnimi občutki domov. Kje je bil pravi vzrok za to, nismo dokončno izvedele niti iz opravičila, 

ki smo ga prejele iz Ljubljane.«  

Posebno doživetje tako za ženski kot moški zbor je bilo sodelovanje pri krstni uprizoritvi glasbene pesnite 

Avgusta Ipavca Pusti peti moj'ga slavca. Pesnitev za orkester, zbor, otroški zbor in soliste je bila prvič 

uprizorjena 23. novembra 1986 v Drežnici na osrednji prireditvi Gregorčičevega leta ob 80-letnici pesnikove 

smrti. Sodelovalo je več kot 300 amaterskih pevcev iz 13 zborov, med njimi oba naša. Študij pesnitve na 

ločenih ter skupnih vajah tako velikega števila pevcev iz »Gregorčičeve Tolminske in Vipavske« je 

predstavljal poseben podvig in pravo pevsko gibanje. Poleg zagnanih amaterjev so sodelovali še 

profesionalci solisti Irena Vremškar Bar, Jurij Reja in Neven Belamarič ter simfoniki RTV Ljubljana z 

dirigentom Antonom Nanutom. Tudi sodelovanje amaterjev, Primorcev s posebnim odnosom do Gregorčiča 

in petja, s profesionalci ni bilo lahko in enostavno. Težave so bile premagane in po uspešni premieri je sledila 

uspešna ponovitev v Cankarjevem domu v Ljubljani, 15. februarja 1987. »Ta nastop smo težko pričakovali. 

Spet nas je čakalo skupno delo, vaje, napori, vendar je bilo lepo. Vaja z orkestrom v Ljubljani nas je potrla, 

ker zboru ni in ni šlo. Zelo smo bili obupani. Pred nastopom smo se zbrali, »obdelala« sta nas Alenka Saksida 

in predvsem Avgust Ipavec. Tako pripravljeni smo šli na oder velike dvorane s 1500 sedeži, ki nas je 

pozdravila polno zasedena s prisrčnim in bodrilnim aplavzom. Začelo se je in … šlo je! Peli smo lepo, zbrano 

in predano. Koliko sreče in olajšanja smo čutili na koncu!« In te občutke med pevci ni skalil odziv strokovne 

javnosti, ki ni bil vedno pozitiven in prijazen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proslava v Drežnici, 23. 
novembra 1986. 

 

 

Ob redkih priložnostih sta pela moški in ženski zbor skupaj kot mešani zbor in ti nastopi so bili vedno uspešni 

ter v veselje publiki in pevcem. Uspešnici mešanega nastopa sta bili pesem Nazaj v planinski raj, zapeta na 

mnogih proslavah, posvečenih Simonu Gregorčiču, ter pesem Rož, Podjuna, Zila. 

Sledile so sezone z natrpanim programom, z več kot 60 vajami in v povprečju 10 nastopi s celovečernim 

koncertom kot vrhuncem ob dnevu žena, 8. marca. Število pevk pa se je počasi manjšalo. V sezoni 1984/85 
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je v zboru pelo 30 pevk in do sezone 1987/88 padlo na 22 pevk. V letu 1988 je bila izvoljena nova predsednica 

zbora, Rezika Orel, ki je od tega leta dalje vodila tudi kroniko. Sezona 1988/89 se je začela z 21 pevkami, 

zaradi majhnega števila se je vsak izostanek na vajah in nastopih zelo poznal. Rezika Orel je 18. oktobra 

1988 v kroniki zapisala: »Novo sezono smo torej začele v pogojih, ki ne obetajo dobrega dela in uspeha. 

Tega pa si seveda želi vsak zbor.« A jim je celovečerni koncert za dan žena, ki so ga izvedle 12. marca 1989 

nadvse uspel. Petje zbora so dopolnili nastopi otrok osnovne šole in modna revija. Vsi nastopajoči in 

obiskovalci so bili navdušeni. Tudi zadnji nastop v Sežani na reviji Primorska poje, 14. aprila 1989, je bil 

uspešen. »Kot da smo se zbudile iz dolgega sna, apatije,« preberemo v kroniki. A žal so na začetku sezone 

1989/90 ugotovile, da je ostalo le 12 pevk in zaradi tega ne morejo nadaljevati. Iz poslovilnega srečanja pevk, 

ki so ga priredile 10. novembra 1989 na Brjah, še par stavkov iz govora predsednice zbora, Rezike Orel: »… 

V enajstih pevskih sezonah 1978-1989 smo se sestale na okoli 605 vajah, nastopile na 30 celovečernih 

koncertih in preko 100 nastopih (proslavah, revijah) … Ob tem ne smemo pozabiti našega prispevka ob vsaki 

prireditvi v kraju. Prav članice zbora smo pomagale pri vsaki prireditvi in tudi materialno … Spomnite pa se 

tudi na gore peciva, ki ste ga v tem času prinesle, da smo pogostili naše goste…« Ponosne so bile na oceno 

svojega zadnjega nastopa na Primorski poje, objavljeni v Primorskih novicah, aprila 1989 »… Za njimi je 

nastopil Ženski pevski zbor Franc Zgonik iz Branika pod vodstvom Bože Birsa, ki je z izborom živahnih in 

hudomušnih pesmi, ki pa so bile tudi odlično zapete, požel buren aplavz…« »… Torej z odra ne stopamo 

poražene,« je zaključila Rezika Orel. 
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Dramska skupina v obdobju od 1982 do 1986  
 

Leta 1982 je dramska dejavnost v društvu ponovno zaživela. Režijo in vodenje skupine je prevzel Julij Guštin, 

član Mestnega gledališča ljubljanskega, ob pomoči Katarine Možina, ki je bila v tistem času tudi 

»neformalna« predsednica društva in vodja Kulturno programskega sveta pri Krajevni skupnosti Branik in je 

skrbela za bogato, kvalitetni in razgibano kulturno življenje ter skrbno urejanje in vzdrževanje kulturnega 

doma.  

Po skoraj 20. letih odsotnosti domače dramske skupine je bila premiera Primorskih zdrah Carla Goldonija, 

19. junija 1983, sprejeta z velikim navdušenjem. Dvorana s 350 sedeži je bila nabito polna, 100 gledalcev je 

stalo, še več jih je ostalo zunaj, zato so 24. junija 1983 na željo krajanov igro ponovili. S Primorskimi zdrahami 

je dramska skupina nato gostovala še v sosednjih krajih. 

 
Primorske zdrahe, 1983, razgiban prizor iz prvega dejanja. 
Na fotografiji Ivan Birsa, Silva Toplikar, Edi Coja, Nadja Turk, 
Miloš Vodopivec in Bojan Pečenko. 

 
 

Primorske zdrahe, 1983, tretje dejanje. Na fotografiji 
Danilo Turk, Boris Turk, Danjel Zalesjak in Ivan Birsa. 
 

15. februarja 1985 se je dramska skupina predstavila z novo premiero, Vdovo Rošlinko Cvetka Godlarja. 

Režiser Julij Guštin se je izkazal tudi kot odličen masker, je napisala Alenka Pavlica v kroniki dramske 

skupine. Ponovitve igre so bile 24. februarja 1985 na domačem odru, nato še v Štandrežu, Komnu, na Brjah, 

v Šempasu, Štanjelu, Dornberku in Kanalu.    

 

 

 
 
 
 
 
Vdova Rošlinka, 1985, 
drugo dejanje. Na 
fotografiji Silva Toplikar 
in Boris Turk. 

 

 

V obeh igrah so nastopali Ivan Birsa, Silva Toplikar, Nadja Turk, Boris Turk, Danilo Turk, Danjel Zalesjak, 

Miloš Vodopivec, Alenka Pavlica in Bojan Pečenko. Ostali igralci v Primorskih zdrahah so bili Edi Colja, 

Matejka Pavlica, Barbara Birsa, Vojko Birsa in Iztok Furlan. V Vdovi Rošlinki se je dramski skupini pridružila 

Nives Toplikar, orglice je igral Pavel Pavlica. Za luči je pri obeh predstavah skrbel Boris Toplikar, ki je v 

Primorskih zdrahah igral tudi harmoniko. Frizure so bile delo Danila Hvale, prikrojitev kostumov pa Silve 

Gregorčič in Jelke Hvala. Kulise so izdelali člani dramske skupine po predlogu režiserja Julija Guština. Igralci 

in ostali sodelujoči so delu v dramski skupini namenili res veliko časa ter temu podrejali in prilagajali ostale 

obveznosti. To se je še posebej poznalo v družinah Turk in Toplikar, ki sta sodelovali s po tremi družinskimi 

člani.   
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Dramska skupina v obdobju od 1997 do 2009 
 

Konec osemdesetih in začetek devetdesetih let je pomenil veliko prelomnico v življenju kraja in Slovenije kot 

celote, dobili smo svojo samostojno državo. V društvu je med temi razburkanimi leti deloval le moški pevski 

zbor. Razmah in delovanje novih skupin se je pričelo po letu 1996. Leta 1997 sta začela z delom dramska 

skupina in ženski zbor Vokalna skupina Rihemberk ter leta 2000 moški sestav Oktet Vrh.    

Tretje obdobje dramske skupine je trajalo 12 let od leta 1997 do 2009. V tem obdobju je režijo prevzel Stane 

Leban, takrat član Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica. Na oder so postavili pet predstav, v 

povprečju ena premiera na vsako drugo leto. V kroniki Rihemberka Branika II so dosežki skupine opisani na 

straneh 340 do 342 in vključujejo aktivnosti do leta 2006. V tem obdobju so bile uprizorjene naslednje igre: 

Fran Lipah, Glavni dobitek, 1998, André Roussin, Ko se pojavi otrok, 2000, Hans Schubert, Zveza za vse 

življenje, 2002, in Jacques Deval, Etienne, 2004. 

Prizor iz predstave Etienne si lahko ogledate na spletnem naslovu  

https://www.youtube.com/watch?v=z39Y-_j1Aws 

Dramska skupina je v naslednjih štirih letih uprizorila še dve predstavi: leta 2006 francosko farso Vojmila 

Rabadana Kadar se ženski jezik ne suče ter leta 2008 komedijo Duška Roksandića Ženitev.  

 

V igri Kadar se ženski jezik ne suče so nastopali Janko Kranjčič, Marinka Lisjak, Jasna Besednjak, Anton 

Benko, David Ličen in Mojca Janežič. Tehnično osebje so sestavljali preizkušeni sodelavci iz prejšnjih 

predstav: Bruno Vidmar, Ludvik Pečenko, Miloš Vodopivec, Oskar Piščanec, Marino Gomezel, Marina Troha, 

Dragica Vidmar in Zalka Jereb. Premiera je bila junija 2006 v Braniku, ponovitve pa v Drežnici, Štandrežu, 

Komnu, Vojščici, ponovno v Braniku, Marezigah, Novi Gorici, Vrtojbi, Vipavi, Ajdovščini, Šempasu, Dutovljah, 

Dobravljah, Kanalu, Šempolaju, Šempetru pri Gorici, Selu, Renčah in Podragi. 

 

 
 
 
 
 
Predstava Kadar se 
ženski jezik ne suče, 
2006, 
od leve proti desni v 
zgornji vrsti: igralci 
Janko Kranjčič, David 
Ličen in Anton Benko; 
v spodnji vrsti igralke 
Jasna Besednjak, 
Marinka Lisjak in Mojca 
Janežič, med njimi 
režiser Stane Leban.  

 

 

V predstavi Ženitev Duška Roksandića sta nosilni vlogi odigrala Anton Benko in Marinka Lisjak. Poleg njiju 

so nastopili še Astrid Ličen, David Ličen in Marko Ličen ter iz stare garde igralcev še Danjel Zalesjak. Skupini 

so se pridružili novi, mladi igralci Martin Vidmar, Martina Fabjan in Nina Rojc ter novi tehniki Primož Hmeljak, 

Tadej Baša in Tomaž Ušaj. Premiera je bila 13. aprila 2008 v Braniku, ponovitve pa v naslednjih krajih: Sela, 

Kanal, Kobjeglava, Šempas, Žablje, Komen, Vojščica, Vipava, Lokavec, ponovitev v Braniku, Skopo, Nova 

Gorica, Ajdovščina, Grgar, Deskle, Pliskovica in Dekani.  

https://www.youtube.com/watch?v=z39Y-_j1Aws
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Igralci v Ženitvi: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anton Benko, Nina Rojc,  
Martin Vidmar, Marinka 
Lisjak, David Ličen in 
Astrid Ličen 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Fabjan in Marko 
Ličen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Prekaljena igralca in 
nosilca mnogih naslovnih 
vlog, Anton Benko in 
Danjel Zalesjak. 
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Vokalna skupina Rihemberk in Oktet Vrh 
 

Na prelomu tisočletja so v društvu delovali trije pevski zbori: Moški pevski zbor Franc Zgonik, Oktet Vrh in 

Vokalna skupina Rihemberk. Zlati časi zborovskega petja v Braniku so omogočali bogato izbiro in pester 

program kulturnih prireditev, na katerih so sodelovali pevski zbori vsak s svojim repertoarjem in značilnostmi. 

V kulturnem domu je bilo vsak večer živahno v treh pevskih sobah pa tudi v dvorani, kjer je vadila dramska 

skupina. 

Na 34. reviji Pesem ne pozna meja, ki je bila 18. maja 2002 v Braniku, je pelo 11 zborov, od tega trije iz 

Branika ter štirje iz Italije (dva iz Doberdoba in dva iz Križa pri Trstu) ter po eden iz Gornjega Senika na 

Madžarskem, iz Pliberka v Avstriji, iz Trbovelj in iz Goričkega v Prekmurju.  

 

V Kroniki Rihemberka Branika II, izdani leta 2006, sta Vokalna skupina Rihemberk in oktet Vrh opisana na 

straneh 342 do 345. Zanimiva je primerjava ustanovitve ženskega zbora leta 1978 in ustanovitev Vokalne 

skupine Rihemberk leta 1996. Leta 1978 se je povabilu za ženski zbor odzvalo 43 pevk, leta 1996 pa le 11. 

Kljub majhnemu številu so nadarjene zagnane pevke uspešno delovale do leta 2010 in pustile močan pečat 

v kulturnem dogajanju kraja. Opisu delovanja vokalne skupine in seznamom pevk v obdobju do leta 2005, 

ko jih je vodila Vanja Fabjan Velikanje, dodajamo opis vokalne skupine pod vodstvom Mateja Petejana. 

Vokalno skupino Rihemberk je avgusta 2005 prevzel Matej Petejan. Skupino je sestavljalo 9 pevk, zato je bil 

program skladb večinoma triglasen.  

Vaje so bile dvakrat tedensko po dve uri, če je bilo potrebno tudi več. Novost so bili tudi pevski vikendi z 

intenzivnimi vajami. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastop na Črnem Vrhu, 
13. junij 2009. 

 
 
 
 

 

Prvi nastop z Matejem Petejanom je bil 28. avgusta 2005 na jubilejni prireditvi lovske družine Tabor. 

Sezona 2005/06 je prinesla veliko pomembnih odločitev in sprememb. V tej sezoni so vokalno skupino 

sestavljale: Tjaša Krajnčič, Ester Mislej, Mateja Tominec, Helena Klinec, Tanja Čotar, Janka Čebron, Solideja 

Fabjan, Katarina Mozetič in Soraja Žerjal Gvardjančič, kasneje so se pridružile še Katja Lisjak, Tjaša Bizjak, 

Suzana Anderlič, Sara Birsa in Meta Špacapan. 

Izbor skladb je bil raznolik, od skladb domačih do tujih avtorjev, od umetniških do narodnih pesmi. Posebej 

za vokalno skupino Rihemberk je Matej Petejan napisal in uglasbil nekaj skladb, med drugimi uglasbitev 

pesmi Nevina Birse Bojim se tvojih oči. 

Skupina je nastopala na prireditvah, ki so jih organizirali Zveza kulturnih društev Nova Gorica, domača in tuja 

kulturna društva ter dobrodelne organizacije. Vsako leto so pevke pripravile celovečerni koncert v domačem 

kraju ali kje drugje. 
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Izpostavljamo nekaj pomembnih nastopov. 

26. novembra 2005 so priredile glasbeni večer »Malo drugače« v Točki v Novi Gorici. To je bil prvi večji 

koncert z Matejem Petejanom. 

20. maja 2006 so obeležile 10-letnico Vokalne skupine. V prvem delu jubilejnega koncerta so zapele pesmi, 

ki so se jih naučile pod vodstvom Vanje Fabjan Velikanje, v drugem pa pesmi, ki jih je uglasbil in nekatere 

tudi sam napisal Matej Petejan. To so bile skladbe, ki so na hudomušen način posegle v razmere takratne 

družbe. Program sta s pestrim domačim humorjem popestrili igralki domače dramske skupine Silva Toplikar 

in Marinka Lisjak, s plesom pa Anja Čebron, Maruša Čebron in Manca Troha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Priprave na koncert ob 
10-letnici delovanja, 
20. maj 2006. 

 

 

8. septembra 2006 so sodelovale na prireditvi ob odkritju spomenika veteranom v vojni za samostojno 

Slovenijo v Novi Gorici in na odprtju razstave fotografij o vojni za Slovenijo v gledališču Nova Gorica. 

15. oktobra 2006 so ob odprtju spominskega prostora Nevina Birse v krajevni knjižnici premierno zapele 

pesem Nevina Birse Bojim se tvojih oči, ki jo je uglasbil Matej Petejan prav za to priliko.   

Na reviji pevskih zborov Goriške, 28. januarja 2007, so zapele zelo dobro, sproščeno, in suvereno. Po tej 

reviji je kvaliteta petja naraščala. Skupini sta se pridružili Tjaša Bizjak in Katja Lisjak. Kljub temu, da je število 

pevk ostalo pod deset, so se odločili za štiriglasno petje, kar je pripomoglo k večji izbiri tudi težjih skladb.  

Ambrož Čopi, skladatelj in pevovodja, ki je ocenjeval zbore na reviji Goriški zbori pojo v Desklah, januarja 

2008, je poudaril, da kakovost petja Vokalne skupine narašča. Prav ta pohvala in dobro vzdušje v skupini sta 

bili vzpodbuda za udeležbo na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin, ki je 

bilo 14. novembra 2009 v Postojni. Z dobrim nastopom so dosegle srebrno priznanje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pevke Vokalne 
skupine Rihemberk, 
leta 2009. 
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Sezona 2009/10 je bila zadnja. Nekaj pevk je odšlo na študij v Ljubljano, nekatere so postale mamice, druge 

so se odselile. Zaradi premajhnega števila so se septembra 2010 odločile, da prenehajo z delovanjem. 

 

 

 
 
 
 
 
Zadnji nastop na reviji 
pevskih zborov Goriške, 
januar 2009. 
Od leve proti desni: 
Solideja Fabjan, Tjaša 
Ferjančič, Soraja Žerjal 
Gvardjančič, Katja 
Lisjak, Tjaša Bizjak, 
Tanja Čotar, Suzana 
Anderlič, Matejka 
Dovgan, Janka Čebron, 
Sara Birsa in Meta 
Špacapan. 

 

 

 

Drugačna je zgodba okteta Vrh, ki ga je leta 2000 ustanovila skupina pevcev, prijateljev iz zaselka Vrh. Z 

umetniškim vodjem Simonom Ličnom so do leta 2011 peli v okviru društva Franc Zgonik in nato do leta 2018 

še v okviru samostojnega Kulturno umetniškega društva oktet Vrh.  

 

 

 
 
 
 
 
Nastop Okteta Vrh na 
proslavi Občine Šempeter 
Vrtojba, kulturni praznik 8. 
februarja 2012.  
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Proslave 
 

Simon Gregorčič in Rihemberška čitalnica 
 

Osrednja prireditev v petdesetih letih je bilo odkrije spominske plošče Simonu Gregorčiču na pročelju 

zadružnega doma, 25. septembra 1955. Staro ploščo, ki so jo leta 1908 pesniku v čast postavili na kaplaniji 

v Britofu, leta 1933 pa so jo odstranili in razbili fašisti, so ponovno sestavili ter obnovili v kamnoseštvu na 

Gorjanskem. Slavnostni govornik pri otvoritvi plošče je bil France Bevk. Zgodovino in življenje Gregorčiča v 

Rihemberku je opisal Franc Kodrič. Ob 14. uri je bil koncert pevskega zbora z Gregorčičevimi in drugimi 

pesmimi, ob 16. uri pa še ples na prostem.  

Osrednja prireditev šestdesetih let je bilo praznovanje 100. obletnice Rihemberške čitalnice. Priprave nanjo 

so se začele že v letu 1966 in zaključile z bogato prireditvijo ob krajevnem prazniku, 15. februarja 1968. Ob 

tej priliki je bila na pročelju zadružnega doma odkrita spominska plošča ter izdana publikacija v zbirki 

Publikacije Goriških srečanj z naslovom »Ob stoletnici rihemberške čitalnice. Ob stoletnici kulturno 

prosvetnega delovanja v Braniku«. Za izdajo publikacije imajo največ zaslug Franc Kodrič, Cvetko Vidmar, 

ki je bil takrat tajnik občinske skupščine Nova Gorica, in zgodovinar Branko Marušič. Slovesnost se je začela 

dopoldne z odkritjem plošče, kulturnim programom in govori Franca Kodriča, Milka Batagelja, upravitelja 

osnovne šole, ter Emila Smoleta, ravnatelja Zavoda za spomeniško varstvo iz Nove Gorice. Zaključila se je 

s popoldanskim koncertom moškega pevskega zbora s tematskimi pesmimi iz obdobja čitalništva. 

Dopoldanskih proslav in popoldanskega koncerta so se udeležili številni pomembni gostje iz Nove Gorice in 

tudi iz Ljubljane, snemal je Radio Koper.  

Maja 1973 je bila velika prireditev ob stoletnici prihoda Simona Gregorčiča v Rihemberk z odkritjem 

spomenika v središču vasi. Dopoldansko proslavo z množično udeležbo je dopolnil popoldanski koncert 

šestih zborov. Med častnimi gosti na proslavi je bil pisatelj Ciril Kosmač.     

  

 
 
 

Slavolok pozdravlja obiskovalce prireditve. 

 
 

Spomenik, pred odkritjem prekrit z zastavo. 
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Po odkritju spomenika je zapel moški zbor. 

 
 

Množica obiskovalcev prireditve. 

 

Gregorčičev večer v čitalnici 

Leto 1986 je bilo več kot 40 prireditev po vsej Primorski posvečeno 80-letnici smrti pesnika Simona 

Gregorčiča. Gregorčičev večer v čitalnici je bil nadvse uspešna zaključna prireditev Gregorčičevega leta. 

Premiera je bila na domačem odru, 14. decembra 1986. Alenka Pavlica je v kroniki dramske skupine 

navdušeno zapisala: »Gregorčičev večer v čitalnici je gotovo eden največjih, najzahtevnejših, pa tudi 

najlepših in najbolj odmevnih projektov v vsej zgodovini kulturnega življenja v Braniku.« Predstavo sta 

zasnovala in napisala scenarij Julij Guštin in Majda Zgonik. Julij Guštin je bil tudi režiser in igralec, 

povezovalec v predstavi. Sodelovali so moški in ženski zbor, člani dramske skupine in dramskega krožka 

Osnovne šole Branik ter Andrej Filipčič na klavirju. Gregorčičev večer v čitalnici so ponovili v Novi Gorici, 6. 

februarja 1987, na domačem odru 7. februarja 1987, v Desklah 8. februarja 1987 ter še 26. junija 1987 na 

Grajskih večerih v Štanjelu.   

 

 
 
 
 
 
 
Vaja za Gregorčičev 
večer v čitalnici, 1986. 
V ozadju pevke in 
pevci ženskega in 
moškega zbora, v 
ospredju igralci 
recitatorji: Vojko Birsa, 
Danjel Zalesjak in Ivan 
Birsa. 
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Gregorčičev večer v 
čitalnici, 14. decembra 
1986, za klavirjem 
Andrej Filipčič, 
recitatorka v noši 
Alenka Pavlica. 
 

 

Simonu Gregorčiču je bila posvečena proslava ob 150-letnici pesnikovega rojstva, 27. decembra 1994, z 

naslovom Planine sončne, ve moj raj. 

 

 
 
Zaključni poklon 
občinstvu na proslavi 
Planine sončne, ve 
moj raj, 27. decembra 
1994. Z leve: Tjaša 
Birsa in Kristjan Baša 
(v vlogi Dragojile Milek 
in Simona 
Gregoričiča), Tosja 
Vidmar, Mojca Jereb, 
Jasmina Jerant, 
Danjel Zalesjak, Julij 
Guštin, Ivan Birsa, 
pevovodkinja 
ženskega zbora Boža 
Birsa in pevovodja 
moškega zbora Gvido 
Filipčič.  

 

 

Simonu Gregorčiču je bila posvečena proslava ob stoletnici pesnikove smrti, ki jo je društvo organiziralo v 

kulturnem domu, 18. novembra 2006.   

Proslava ob 150-letnici Rihemberške čitalnice je bila organizirana 12. novembra 2017. Ob tej priliki so v avli 

kulturnega doma postavili panoje »Od čitalnice do krajevne knjižnice«. 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/od-citalnice-do-krajevne-knjiznice-branik/. 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/od-citalnice-do-krajevne-knjiznice-branik/
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Spomin na požig Rihemberka, 15. februarja 1944, in vrnitev domačinov iz pregnanstva leta 1945. 
 

Nepozabne in s čustvi nabite so bile proslave ob okroglih obletnicah požiga vasi, izgona prebivalcev leta 

1944 ter vrnitve v požgano vas v poletnih in jesenskih mesecih leta 1945.  

15. februarja 1974 je bila svečana prireditev ob 30. obletnici. V dvorani je pevski zbor nastopil z 11 pesmimi 

ob sodelovanju godbe na pihala z Vogrskega.   

19. oktobra 1975 je bila velika prireditev v počastitev 30. obletnice vrnitve iz internacije. V kulturnem programu 

so žene pregnanke podale prizor iz časov vrnitve iz pregnanstva. Besedilo je napisala Francka Ličen, roj. 

Škrbec Škofova.  

Proslave Domovina draga moja, k tebi vračan se nazaj, 26. oktobra 1980, Na svoji zemlji, 27. oktobra 1985, 

Kamioni vozijo v neznano, 13. februarja 1994, 60 let spominov, 15. februarja 2004, Hočemo danes naš dan, 

23. oktobra 2005, so nastale s sodelovanjem širšega kroga krajevnih organizacij in posameznikov, med 

katerimi je kulturno prosvetno društvo imelo osrednjo vlogo povezovalca, organizatorja in izvajalca kulturnega 

programa. Nosilke kulturnega programa, scenaristke, režiserke ter organizatorke prireditev so bile učiteljice 

Erna Kolenc, Vera Filipčič, Katarina Možina in Marina Troha.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Domovina draga moja k tebi 
vračan se nazaj,  
26. oktober 1980. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na svoji zemlji,  
27. oktober 1985. 
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13. februarja 2014 je bila proslava ob 70. obletnici požiga z naslovom 15. februar 1944-2014, 70 let od 

dogodkov, ki so se zarezali v zgodovino Rihemberka, Domovina je ena, ki jo je pripravila Marina Troha. 

Slavnostni govornik je bil predsednik republike Slovenije Borut Pahor, zanimivo sceno je zasnovala Nevenka 

Gregorčič – Eka, ilustratorka in učiteljica likovnega pouk na Osnovni šoli Branik    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domovina je ena,  
13. februar 2014 

 

300-letnica kmečkega punta  
 

Ob večjih krajevnih obletnicah so člani kulturnega društva pogosto združili moči s krajevno skupnostjo in 

ostalimi društvi in pripravili večje praznovanje. Eden od takih dogodkov je bila 300-letnica kmečkih uporov 

pod gradom Rihemberk. V soboto, 24. avgusta 2013, se je širše dogajanje začelo z otvoritvijo vaške tržnice. 

Sledilo je odprtje razstave ilustracij Rudija Skočirja iz knjige Ivana Preglja Tolminci, ki so jo pospremile 

Puntarske žene iz Tolmina. Proti večeru so si obiskovalci v glavni dvorani ogledali osrednji dogodek, 

gledališko igro Rihemberški puntarji, ki je poustvarila zgodovinske dogodke. 

V predstavi Rihemberški puntarji je sodeloval moški pevski zbor v vlogi puntarjev pod vodstvom Mirana 

Rustje, vlogo vodje rihemberških puntarjev je odigral David Ličen. Idejno zamisel za dogodek je oblikoval 

domači poznavalec zgodovine Anton Benko, ki je bil skupaj z Danjelom Zalesjakom v vlogi glavnega 

pripovedovalca, scenarij in režijo pa je vodila Polona Abram. Predstavo so obogatili še gostje: glasbeniki 

Dramsam ansambla za staro glasbo iz Gorice ter dva poklicna igralca SNG Nova Gorica, domačin Andrej 

Zalesjak in gost Vito Weis.   
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Zaključni poklon s 
predstave 
Rihemberški puntarji, 
24. avgusta 2013. 

 

 

Ko se je že začelo mračiti, pa se je kar precejšnja množica odpravila po stari srednjeveški poti, ki že kar nekaj 

časa ni bila prehodna, ob tej priliki pa jo je KS Branik obnovila. Pešpot vodi skozi zaselek Tabor in gre skozi 

ohranjeno in ob tej priliki restavrirano srednjeveško mitnico proti glavnemu vhodu gradu. S »Pohodom z 

lučkami«, ki so jih za to priložnost pripravile mlade članice društvene sekcije Ustvarjalna druženja, in s 

pesmijo so domačini počastili pogum svojih prednikov. Večer se je zaključil s koncert tolminskega Dua 

Bakalina ter ansambla Accordion group 4-8-8-16 ter živahnim družabnim srečanjem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pohod z lučkami na 
grad Rihemberk ob 
300-letnici kmečkih 
uporov, 24. avgust 
2013. 

 

 

Utrinke tega praznika je posnel in objavil na svoji spletni strani Dušan Ličen 

http://www2.arnes.si/~ngiaeins2/300_let_punta/index.html 

Predstava je bila v celoti posneta in je na ogled na Youtube kanalu društva 

https://www.youtube.com/watch?v=KjEkGCXozGQ 

 
 

http://www2.arnes.si/~ngiaeins2/300_let_punta/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=KjEkGCXozGQ
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Državni, občinski in krajevni prazniki 
 

V socialistični Jugoslaviji so bile v zadružnem domu vsako leto organizirane proslave ob državnih praznikih: 

29. november, dan republike, 22. januar, dan JLA, 1. maj, praznik dela in 27. april, dan OF. 

Vsa leta od ustanovitve do danes zapoje pevski zbor na proslavah pred spomenikom na Governi ob 

krajevnem prazniku, 15. februarja. Do konca osemdesetih let so bile krajše komemoracije z zborovskim 

petjem organizirane tudi pri ostalih spomenikih: najprej pri spomenikih na Preserjah in v Spodnji Branici, 

osrednji nastop pri spomeniku pred zadružnim domom in na koncu še pri spomeniku v Rovni. Ženski zbor je 

večkrat prevzel nastope pred spomeniki na Preserjah, v Spodnji Branici in tudi v Rovni. Po prekinitvi 

delovanja ženskega zbora leta 1989 je preveč nastopov padlo na moški zbor, zato so ohranili le osrednji 

nastop pri spomeniku na Governi, ki se nadaljuje do danes. Velikokrat je bil tega dne popoldne v dvorani še 

samostojen koncert moškega zbora ali kakšna druga kulturna prireditev, največkrat gledališka predstava.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ženski zbor pri 
spomeniku na 
Preserjah, 15. februar 
1982 

 

 

Tudi nastop zbora pred spomenikom na Governi, 1. novembra ob dnevu spomina na mrtve, je stalnica, ki je 

bila prekinjena le v koronskem letu 2020. Do leta 2013 je moški zbor ta dan popoldne zapel še na 

pokopališču.  

Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo vsako leto konec maja organizirano srečanje krajanov na 

Pedrovem - praznovanje dneva mladosti, na katerem sta vedno zapela moški in ženski zbor. Moški zbor še 

vedno zapoje na Pedrovem ob vsakoletni spominski slovesnosti na tragične dogodke, ki so se v tem kraju 

zgodili 26. januarja 1945.  

Od konca sedemdesetih let dalje so pevci velikokrat nastopali na občinskih proslavah Občine Nova Gorica 

ter zastopali občino tudi v drugih krajih Slovenije in v zamejstvu. V sodelovanju z zborom iz Vrtojbe, ki ga je 

vodila Alenka Saksida, so bili v osemdesetih »protokolarni zbor« občine Nova Gorica.  

Naši pevci so bili del združenih zborov na vseh množičnih proslavah ob okroglih obletnicah Nova Gorice in 

praznikih vstaje primorskega ljudstva. 15. septembra 1968 so ob 25. obletnici vstaje Primorske peli v zboru 

1000 pevcev. 17. septembra 1978 so sodelovali na veliki kulturni manifestaciji v Komnu ob 35. obletnici 

priključitve Primorske, ko se je rodila primorska himna Vstala Primorska.      
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Proslava v Novi 
Gorici, 12. 
september 1997. 
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Pevci na otvoritvah v Braniku in širši regiji  
 

Nastopi zborov so zanimiv pregled razvoja Branika in Goriške, saj so bile s pesmijo pospremljene vse 

otvoritve in pridobitve. Marsikateri dogodek in datum bi se izgubila, če ne bi bila zabeležena v kronikah 

društva:  

- 5. julij 1960 - odkritje spominske plošče narodnemu heroju Ljubu Šercerju. 

- 13. september 1964 - občinski praznik je bil leta 1964 organiziran v Braniku, ki je to leto dobil lepšo podobo. 

Ometane so bile skoraj vse hiše, asfaltirana je bila glavna cesta skozi naselje, na Governi so posekali 

kostanjev drevored ter uredili javno razsvetljavo in zelenico. 

- 15. februarja 1966 - otvoritev vaškega vodovoda v zaselku Vas. Zanimiva, skoraj pozabljena rešitev 

preskrbe z vodo, ki so jo zasnovali in izpeljali Vašani sami. Iz vaškega vodnjaka v Geti so črpali vodo v 

rezervoar, ki so ga zgradili v Tabru. Od tu je voda prosto tekla do hiš in štal, konec je bilo prenašanja težkih 

kotlov z vodo za gospodinjstva in živino.  

- 11. september 1966 - otvoritev obnovljene Gregorčičeve hiše, muzeja v Vrsnem.   

- 23. oktober 1971 - 50. obletnica Cementarne Anhovo. Za nastop na tej proslavi so pevci moškega zbora od 

Cementarne dobili v dar temno plave obleke.    

- 24. september 1972 - nastop v Čepovanu ob otvoritvi asfaltirane ceste iz Grgarja v Čepovan.  

- 13. oktober 1972 - otvoritev izgradnje prve faze vodovoda, po katerem je v Branik prvič pritekla voda iz 

zajetja Hubelj. 

- 14. julij 1974 - odkritje grobnice padlim partizanom na vaškem pokopališču. Zasnovana je po načrtih 

domačina, arhitekta Rada Zgonika. Sodelovali so tudi godba na pihala iz Vogrskega in učenci osnovne šole. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Otvoritev grobnice na 
vaškem pokopališču, 
14. julij 1974. 

 

 

- 25. avgust 1974 - otvoritev asfaltirane ceste od pokopališča do Vrha. 

- 2. november 1974 - proslava ob 25. obletnici mizarskega podjetja v Braniku. 

- 15. februar 1975 - otvoritev poslovalnice Ljubljanske banke v Braniku. 

- 3. julij 1976 - otvoritev tovarne ivernih plošč Meblo v Kromberku. 

- 20. november 1976 - otvoritev obnovljene, modernizirane osnovne šole Branik in proslava 150-letnice 

osnovne šole v Braniku. 
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- 17. september 1977 - začetek obratovanja nove cementarne v Anhovem. 

- 26. november 1977 - otvoritev nove samopostrežne trgovine v Braniku in asfaltirane ceste iz Polja v Spodnjo 

Branico ter 10 km krajevnih cest, asfaltiranih s samoprispevkom. 

- 15. februar 1978 - otvoritev novih prostorov poslovalnice Ljubljanske banke. 

- 1976 do 1978 obnova zadružnega doma. Po potresu leta 1976 je bil zadružni dom korenito obnovljen. 

Načrte za prenovo je izdelal domačin arhitekt Rado Zgonik. Za kulturo je pomembna izgradnja prizidka k 

veliki dvorani z zaodrjem: garderobami, sanitarijami in dvema prostoroma v nadstropju. Obnovljena je bila 

velika dvorana in urejena pevska soba kasneje imenovana mala dvora. V obnovo velike dvorane je bilo 

vloženega veliko prostovoljnega dela pevcev, še več v ureditev pevske sobe, ki so jo pevci uredili praktično 

sami. V kroniki Franca Kodriča je 26. januarja 1982 zabeleženo, da imata v kulturnem domu oba zbora pevski 

sobi s centralno kurjavo - »prav prijetno je sedaj na vajah«.   

- 24. december 1978 - otvoritev obnovljenega zadružnega doma, ki se preimenuje v Dom kulture Branik in 

otvoritev otroškega vrtca Branik.    

- 15. februar 1979 - Otvoritev nove hale TOZD-a Pohištvo Branik. 

- 4. februar 1980 - Otvoritev Kulturnega doma Nova Gorica, moški zbor je z orkestrom Slovenske filharmonije 

zapel kantato Rada Simonitija Na Kozlovem robu. Solistka je bila Zlata Ognjanovič, solist pa Bogdan Saksida.  

 

 
 
 
 
 
 
Slavnostni koncert ob 
otvoritvi Kulturnega doma 
Nova Gorica, 4. februar 
1980. 

 

 

- 25. maj 1980 - odkritje spomenika padlim borcem na Pedrovem. 

- 1. september 1980 - začetek del, 28. novembra 1980 pa otvoritev prve faze vodovoda na Preserjah. 

- 15. februar 1982 - otvoritev knjižnice ter pevskih sob za moški in ženski zbor, prostora za matični urad in 

Krajevno skupnost v Kulturnem domu Branik. 

- 26. januar 1983 - otvoritev nove hladilnice MIP-a v Kromberku. 

- 29. november 1984 - Pevski zbor je zapel na Vrhu ob odprtju novega vodovoda in nove telovadnice pri 

osnovni šoli. 

- 14. september 1985 - zbor je nastopil na občinski proslavi v Novi Gorici in na odprtju novih prostorov 

Primorja Export v Vrtojbi.  

- 10. oktober 1987 - otvoritev telefonske centrale in razširjenega telefonskega omrežja Branik, zapela sta oba 

zbora. 
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- 12. marec 1988 - otvoritev obnovljene dvorane v Spodnji Branici. Pel je ženski zbor, sodelovala je tudi 

dramska skupina. 

- 9. september 2000 - nastop moškega zbora skupaj z moškim zborom iz Doberdoba ter Vokalno skupino 

Rihemberk na proslavi praznika občine Nova Gorica, ki je bila ponovno v Braniku ob otvoritvi prenovljenega 

krajevnega središča Pri Ličnu. Slavnostni govornik je bil akademik Ciril Zlobec. 

  
Pevci in govornik Ciril Zlobec na občinski proslavi v Braniku, 9. september 2000.  

 

- 15. februar 2002 - otvoritev obnovljenih prostorov bančne poslovalnice Nove KBM. 

 
 
Humoristični skeč sta pripravila člana 
dramske skupine Mojca Janežič in Danjel 
Zalesjak. 

 
Moški zbor je zapel pod vodstvom Marija Pavlice. 

 

- 18. september 2006 - otvoritev prenovljene šolske kuhinje. 

- 11. oktober 2013 - Pomlajeni moški zbor je zapel na Preserjah ob odprtju prenovljenega kala »pod velbom«, 

Krševanska vas. 

- 15. februar 2022 - otvoritev prenovljene krajevne knjižnice v prostorih nekdanje bančne poslovalnice. 
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Plesna skupina Nefes 
 

V letu nastajanja tega zborniku so v Kulturno prosvetnem društvu Franc Zgonik aktivne naslednje sekcije: 

Plesna skupina Nefes, Ustvarjalna druženja, Moški pevski zbor Franc Zgonik ter Bralni krožek Branik.   

Orientalska plesna skupina Nefes deluje na Goriškem od leta 2008. Nefes v turščini pomeni sapa ali dih, zato 

skupina nastopa pod sloganom »Sapa orienta, ki odvzame dih«. 

Na pobudo domačink Branika Valentine Bavčar in Jane Rustja, članic skupine Nefes, od leta 2012 skupina 

deluje kot sekcija Kulturno Prosvetnega društva Franc Zgonik Branik.  

Plesna skupina združuje ljubiteljice orientalskega izročila, ki skupaj trenirajo dvakrat na teden v Novi Gorici, 

pred leti tudi v Braniku. Sporočilo, ki ga skupina prinaša s svojimi plesnimi točkami, je namenjeno občinstvu 

širokega spektra, saj so koreografije spektakularne, segajo po glasbi od tradicionalne etnografske 

orientalske, prek salse, tanga, flamenka, popa, moderne in klasične. 

Obleke za nastope in rekviziti so pestri. Vključujejo tradicionalne kostume ter modernejše različice glede na 

stil plesa. 

Do leta 2016 je skupino vodila plesna mentorica in koreografinja Sanja Bekrić, ki je svoje plesno znanje 

pridobivala v Sloveniji in Italiji pri različnih učiteljih svetovnega kova. Od leta 2016 je vodenje prevzela 

plesalka in koreografinja Teja Žižmond, evropska prvakinja v orientalskih plesih. Z letom 2021 se skupina 

ponaša tudi s tečajem orientalskega plesa za slepe in slabovidne osebe, mentorica je plesalka Sonja Jež. 

Skupina vsako leto organizira plesne predstave ali delavnice na temo orientalskega plesa. 

Odmevnejše plesne predstave, ki so se vrstile v Kulturnem domu Branik, so: Sabhaat (2011), Na krilih plesa 

(2012), Ward el Sham (2013), Sultanova skrivna vrata (2014, s posebno scenografijo in nastopom živali), 

Ujemi trenutek (2017), Oriental show (2018), v katerem so nastopile evropsko priznane plesalke tekmovalke 

in prvakinje orientalskega plesa. Leta 2019 je skupina za 10-letnico delovanja izdala fotoknjigo Sapa Orienta 

ter postavila fotografsko razstavo z istoimenskim naslovom v avli Kulturnega doma Branik, v prostorih Točka 

Nova Gorica ter v galeriji Mercator centra v Kromberku. Izbor fotografij na razstavi in v fotoknjigi so delo 

Roberta Bremca in Mateje Pelikan, vključene pa so bile tudi številne fotografije plesne skupine Nefes skozi 

leta do danes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plakat za fotografsko 
razstavo skupine Nefes. 

 

Od leta 2020 skupina Nefes prireja poletni dogodek Yaz Nefesi, poletne plesne delavnice različnih stilov 

orientalskega plesa na prostem na Mostovni v Solkanu. Vodijo jih različne evropsko in svetovno priznane 

plesalke ter mentorice orientalskega plesa. 

Poleg samostojnih predstav in delavnic se skupina udeležuje številnih plesnih večerov, dogodkov, predstav 

in prireditev.  
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Ustvarjana druženja 
 

Kultura se odraža tudi v kulturnem odnosu do okolja, do svojega kraja, svojega doma, do bližnjih in do samih 

sebe. V današnjih časih se krajani tega vse bolj zavedamo in želimo pri tem dejavno sodelovati. Tako se je 

rodila zamisel za novo sekcijo društva Ustvarjalna druženja, ki jo je leta 2013 ustanovila Teja Kodre. Skupaj 

z Majo Skok Možina organizirata in vodita zanimive, pa tudi koristne aktivnosti. Med njimi je tudi vsakoletna 

izvedba pomladne in jesenske braniške menjalnice. 

 

 
 

Menjalnice omogočajo daljšo uporabo izdelkov in manj odpadkov, povečano samooskrbo in ohranjanje starih 

vrst vrtnin ter zmanjšanje porabe energije potrebne za proizvodnjo in prevoz novih izdelkov, pridelkov in 

hrane. Čeprav so rezultati še skromni, pa so zelo konkretni in koristni ter pomagajo pri širjenju ekoloških 

vsebin in zavesti med krajani.  

 

Naštejmo nekaj uspešnih aktivnosti, prireditev in akcij sekcije.  

Ustvarjalna druženja so bila aktivno vključena pri organizaciji prireditve ob 300-letnici kmečkega punta leta 

2013. Junija in julija tega leta so organizirali delavnice barvanja steklenih kozarcev - lampijončkov, ki so na 

prireditveni dan, 24. avgusta 2013, osvetljevali prenovljeno in počiščeno pešpot na grad Rihemberk.  
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Članice Ustvarjalnih 
druženj so si za 
prireditev ob 300 letnici 
kmečkega punta, 24. 
avgusta 2013, sešile 
obleke grajskih gospa v 
katerih so tega dne 
sodelovale na 
prireditveni tržnici. 
Na fotografiji od leve 
proti desni Jasna 
Pavlica, Nina Rojc, Teja 
Kodre 
 

 

 

V letu 2013 so organizirali delavnico za otroke za izdelavo velikonočnih okraskov, 20. decembra 2015 in 19. 

marca 2016 praznični sejem domačih ustvarjalcev, 16. novembra 2013 ustvarjalnico nakita za otroke ter 

številne druge delavnice in tečaje. 

Ob menjalnici 13. marca 2019 je bilo organizirano predavanje Mojce Bernik, Korak k čistejšemu planetu. 

S sprehodom po okolici Branika so 27. aprila 2022 pod vodstvom biologa Stipeta Hečimovića spoznavali 

užitne in zdravilne rastline ter pripravljali okusne jedi in čaje. 
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Moški pevski zbor Franc Zgonik v pomlajeni zasedbi  
 

Marca 2006 je pod taktirko Mirana Rustje zbor zaživel v pomlajeni zasedbi. Prvi nastop prenovljenega zbora 

je bil v domači dvorani 18. novembra 2006 na proslavi ob 100-letnici smrti Simona Gregorčiča, ko so zapeli 

Gregorčičevo Mojo srečno kri škropite. V zgibanki, ki je izšla leta 2010 ob 50. obletnici delovanja zbora, so 

zapisali, da je poleg mlajših, novih pevcev, k sodelovanju pristopilo tudi več starejših iz prejšnje zasedbe.  

V letu 2010 jih je pelo 17. 

1. tenor: Ličen Jurij, Zavrtanik Mauro, Pegan Ervin, 

2. tenor: Čebron Radoš, Hmeljak Primož, Sfiligoj Radovan, Vidmar Martin, 

1. bas: Bizjak Vladimir, Bric Bojan, Grižnik Vladimir-Ladko, Ličen David, Pelicon Igor, 

2. bas: Filipčič Marko, Hmeljak Bogdan, Krševan Anton, Ličen Martin, Mihelj Tomaž, 

Od začetka dalje sta pela Grižnik Vladimir in Krševan Anton. 

Slavnostni koncert ob 50. obletnici MoPZ Franc Zgonik je bil 4. decembra 2010, v Kulturnem domu Branik. 

Polega domačega zbora so nastopali še MoPZ Jezero Doberdob, Vokalna skupina Dornberški fantje, MoPZ 

Napev Batuje, zapel je tudi združeni pevski zbor Franc Zgonik trenutnih in nekdanjih pevcev. 

 

Primorske novice, 11. maj 2011. 

Zbor nadaljuje tradicijo in nastopa na vseh krajevnih prireditvah, redno ob 15. februarju in 1. novembru. 

Vključil se je v revije pevskih zborov Primorska poje, Goriški zbori pojo in Pesem ne pozna meja. 

Na reviji Goriški zbori pojo v Desklah, kjer se kvaliteta in nastop zbora ocenjujeta, so prvič zapeli 29. januarja 

2009, nato še v letih 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 in 2020.  

30. maja 2009 so organizirali in zapeli na reviji Pesem ne pozna meja v Braniku, nato leta 2011 v Doberdobu, 

2012 na Goričkem v Prekmurju, 2013 v Križu pri Trstu, 28. maja 2016 so bili ponovno organizatorji revije v 

Braniku, leta 2017 pa v Doberdobu.   

Poleg nastopov na revijah zborov so sodelovali na skupnih  koncertih z domačimi in drugimi zbori: 29. 

novembra 2009 z Vokalno skupino Rihemberk, s katero so zapeli tudi na koncertu 23. januarja 2010, v 

sodelovanju z mešanimi zbori iz Solkana, Šempetra in Šempasa. 10. junija 2010 so zapeli na zaključnem 

koncertu sezone z naslovom Naj pesem nas ponese z otroškima zboroma iz braniškega vrtca in šole in 17. 

junija 2011 na tradicionalni prireditvi Pesem pod lipo v Solkanu. 20. januarja 2013 so v braniški cerkvi Sv. 
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Urha peli na koncertu s pihalnim orkestrom iz Vogrskega in Župnijskim pevskim zborom Branik. 20. junija 

2015 so v Poggersdorfu v Avstriji peli na koncertu pevskih zborov iz Italije, Avstrije in Slovenije.   

Brez sodelovanja moškega zbora v Braniku ni kulturne ali spominske prireditve. 19. oktobra 2008 so zapeli 

na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja Zveze borcev Branik. 31. januarja 2010 so v Komnu sodelovali na 

svečanosti ob 66-letnici bitke v Dovcah. 9. junija 2011 so se udeležili izleta v Kobarid v organizaciji nekdanjih 

izgnanih rihemberških otrok in tam tudi zapeli (v spomin na leto 1945, ko jim je Kobarid po vrnitvi iz izgnanstva 

v požgano vas za mesec dni nudil gostoljubje, okrevanje in počitek). 25. aprila 2012 so v Bukovici sodelovali 

na slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju, 13. aprila 2013 pa so nastopali v pobratenem kraju Zagraj.  

Na literarnih prireditvah zbor s pesmijo zaokroži in obogati besede nastopajočih. 10. februarja 2007 je zbor 

sodeloval na predstavitvi knjige Ervina Sorča Skrivnost Bohinjskega predora, 24. aprila 2010 so zapeli na 

prireditvi Soška fronta – odtisi vojne na pokrajinah in ljudeh. V letu 2011 in 2012 so v Braniku potekala 

literarna branja v okviru 26. in 27. festivala Vilenica, ki jih je vedno zaključila pesem moškega zbora. Zapeli 

so tudi na literarni prireditvi Umetniške gimnazije Nova Gorica, Srečanje s pesnikom, ki je bila posvečena 

Nevinu Birsi in so jo v Braniku uprizorili 29. septembra 2011. 11. junija 2012 so zapeli na predstavitvi knjige 

Šelestenje namena, pesnika, pisatelja, glasbenega pedagoga, skladatelja in zborovodje Mirana Rustje. 

Pevci, med njimi tudi dobri planinci, so 16. julija 2011 sodelovali na planinskem srečanju ob proslavi 60. 

obletnice Pogačnikovega doma na Kriških podih, 6. in 22. avgusta 2012 pa na predstavitvi filma ob zaključku 

pohoda planincev z Gorjanskega na Triglav, ki se ga je udeležil tudi pevec Martin Ličen.  

Našteti seveda niso vsi nastopi zbora v domačem kraju in drugod. Za Braničane je nastop zbora že 

samoumeven del krajevnih prireditev in ob tem pozabljamo koliko truda, talenta, znanja, vztrajnosti, 

prizadevanj pevcev ter pevovodji se skriva za tem.    

Podvigi zbora, ki jih ne smemo spregledati, so potovanja in nastopi v tujini: na Švedskem leta 2012, v 

Makedoniji leta 2013 ter v Nemčiji, v Frankfurtu, leta 2014.  

V švedskem mestecu Olofstrom živi veliko slovenskih izseljencev, ki se povezujejo v Kulturnem društvu 

Slovenija Olofstrom in si prizadevajo za ohranjanje pristnih stikov z domovino in njenim kulturnim življenjem. 

MoPZ Franc Zgonik je na Švedsko odpotoval 24. oktobra 2012 in se najprej zadržal dva dni v glavnem mestu 

Stockholm. Dva dni kasneje so se odpravili proti jugu Švedske, v 500 kilometrov oddaljen Olofstrom. Tam so 

izvedli dva samostojna celovečerna koncerta. Prvega v protestantski cerkvi, kjer so odpeli latinsko mašo 

Missa in honorem s Vincentii martyris. Drugi koncert pa je bil v dvorani Folkets hus, kjer so predstavili 

predvsem slovenske ljudske in umetne pesmi. 
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Časopis Goriška, 14. 
november 2012. 

 

 

MoPZ Franc Zgonik je avgusta 2013, na povabilo MePZ France Prešern iz Skopja, gostoval na enotedenski 

turneji po Makedoniji. Najprej so se ustavili v Skopju, kjer so imeli s tamkajšnjim pevskim zborom celovečerni 

koncert. Posebej velja poudariti, da so se pevskemu zboru iz Skopja pri petju pridružili solisti skopske opere, 

saj je bil dirigent Tomislav Šopov tudi dirigent v tej operi. Solisti so obogatili tudi pesem braniških pevcev, s 

katerimi so odpeli del posebej za to pripravljenega programa. Njihova pot se je nadaljevala na Ohrid, kjer so 

imeli samostojni celovečerni koncert v katoliški cerkvi. Na svoj nastop so uspeli privabiti operno pevko, s 

katero so peli v Skopju, ker se je po naključju ravno tiste dni na Ohridu začel Ohridski festival in na 

otvoritvenem koncertu je nastopila opera iz Skopja. Med enotedensko turnejo so obiskali še Bitolo in Kruševo.  

Z MePZ France Prešeren iz Skopja ter njihovimi solisti so se ponovno srečali 7. julija 2014 na koncertu na 

grajskem dvorišču v Štanjelu. 
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Časopis Goriška, 14. 
avgust 2013. 

 

 

Na povabilo Slovenske matice v Frankfurtu in tamkajšnjega župnika Martina Ratlja so pevci konec januarja 

2014 odpotovali v Frankfurt. Najprej so 2. februarja 2014 obogatili nedeljsko sveto mašo v cerkvi Marije srčne. 

Zapeli so nekaj slovenskih cerkvenih pesmi in latinsko mašo Missa in honorem s. Vincentii Martyris. Po maši 

so sodelovali na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je bila v dvorani pod cerkvijo. Petje so lepo 

dopolnile recitacije učencev dopolnilnega pouka slovenščine v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport Republike Slovenije ter učenci Evropske šole iz Frankfurta. Pod vodstvom župnika Martina 

Ratlja so si pevci ogledali znamenitosti mesta Frankfurt in zapeli v tamkajšnji stolnici sv. Jerneja. 

»Koronski leti« 2020 in 2021 sta okrnili delo zbora in društva v celoti. Zbor, ki ga od sezone 2012/13 vodi 

Jernej Rustja, kljubuje vsem omejitvam in prekinitvam, za kar ima velike zasluge neumorni predsednik zbora 

Primož Hmeljak.   

Leta 2022 v zboru pojejo naslednji pevci, 
1. tenor: Ličen Jurij, Pegan Ervin, 
2. tenor: Hmeljak Primož, Čebron Radoš, 
1. bas: Ličen Blaž, Bizjak Vladimir, Bric Bojan, Pelicon Igor, 
2. bas: Filipčič Marko, Hmeljak Bogdan, Ličen Martin, Fraboulet Sebastjen. 
 
Zborovodja Jernej Rustja je ob 60-letnici zbora napisal naslednje pesmi: 
Življenje ni praznik (Simon Gregorčič), 
Predraga, lahko noč (ljudska), 
Kje so tiste stezice (ljudska), 
Pleničke je prala (ljudska), 
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Moški pevski zbor Franc Zgonik na Primorski poje v Braniku, 22. maja 2022. 

  



55 
 

Bralni krožek Branik 
 

Novembra 2019 se je na pobudo navdušene bralke v prostorih krajevne knjižnice prvič srečala skupina prvih 

štirih braniških bralk in že čez mesec ali dva je za mizo sedelo deset članic bralnega krožka. Dve leti so 

delovale preko Ljudske univerze Nova Gorica, zadnji dve pa kot literarna sekcija KPD Franc Zgonik. 

 

Bralno nit povezuje Alja Furlan, domača pesnica in pisateljica. Srečanja cvetijo v misli in besedi, skoraj vsako 

pa popestri gost. Tako so bralni krožek obiskali dr. Bojan Bratina, Radivoj Pahor, Ivanka Konstantino, Ljuba 

Krušič, Sabina Vostner, Peter Abram, Polonca Leban, dr. Tanja Badalič, Matej Gruden Keko, Iztok Cergol in 

David Terčon, kar je pri izmenjevanju vtisov med avtorjem in bralcem zagotovo najdragocenejša izkušnja. 

Obiskale so tudi Kosovelovo knjižnico v Sežani in se tako literarno prepletle z lokalnim bralnim društvom 

Sončna ura ter spoznale izjemno Jolko Milič. 

 

Z zadnjimi tremi gosti krožka Matejem Grudnom, Iztokom Cergolom in Davidom Terčonom so se srečali v 

letu 2022 v prenovljeni krajevni knjižnici, ki se je izkazala za prijeten intimen prostor, v katerem se občuti 

duhovna zapuščina Nevine Birse.  

 

 

 
 
 
 
Predstavitev pesniške 
zbirke Rja in kri je bila 
14. aprila 2022 v 
prenovljeni krajevni 
knjižnici. Na fotografiji 
od leve proti desni 
Iztok Cergol, glasbena 
spremljava, Matej 
Gruden Keko, avtor 
pesniške zbirke, in Alja 
Furlan, povezovalka 
prireditve 

 

Koronski čas je tudi bralna druženja zaustavil, vendar je Alja Furlan bralno in kulturno žuborenje ohranjala z 

novicami in objavami preko FB profila Bralni krožek Branik.  

Splet seveda ne more nadomestiti prijetnih in zanimivih srečanj v živo, na katerih vedno zmanjka časa za 

vsa vprašanja in pogovor z gosti ter za živahno in zavzeto izmenjavo misli in mnenj o prebranih knjigah. 

Bralni krožek Branik dodaja velik prispevek k bralni kulturi kraja. 
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Kraški občasnik, junij 

2022. 
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Rihemberške zgodbe v besedi in sliki 
 

Prva prireditev s tem naslovom je bila leta 2017 na gradu Rihemberk. Tega leta je po več kot 10-letnem 

premoru Mestna občina Nova Gorica odprla grad za javnost. Rihemberške zgodbe so plod sodelovanja 

domačinov pri oživljanju gradu. Na grad sodijo zgodovinske teme in za Rihemberške zgodbe smo zato izbrali 

opise ljudi, stavb, vaških središč in drugih zanimivosti iz bogate zgodovine kraja. V prvih zgodbah, leta 2017, 

je bila opisana prva svetovna vojna v Rihemberku ter življenje zadnjega grajskega oskrbnika, Ivana 

Kollmana, tudi vaškega fotografa in junaka tragičnih dogodkov med drugo svetovno vojno. Prvo svetovno 

vojno je opisal Anton Benko, Ivana Kollmana pa je predstavila Alenka Pavlica. Predstavitev je obogatila 

projekcija zgodovinskih slik in dokumentov iz bogate zbirke Bogdana Hmeljaka ter fotografije in posnetki 

Dušana Lična. Z dragocenim zgodovinskim arhivom in fotografskim materialom sta Bogdan Hmeljak in 

Dušan Ličen sodelovala na vseh rihemberških zgodbah ter s sliko, ki pove več kot beseda, obogatila, 

dopolnila in razjasnila predstavitve, ki so na ta način postale bolj zanimive in prijetne za obiskovalce.       

   

Tudi druge Rihemberške zgodbe so bile na gradu Rihemberk, in sicer 29. septembra 2018. Takrat je bila 

osrednja tema rihemberški Dolnji grad, izginuli dvorec grofov Lanthieri, ki je do konca druge svetovne vojne 

kraljeval na robu zaselka Vas. O izginuli stavbi so govorili Oskar Jogan, Savin Jogan in Cvetko Vidmar, ki so 

svoje otroštvo in mladost preživeli v njegovi neposredni bližini. Povezovalka prireditve in pogovora je bila 

Zalka Jereb, zapel pa je Moški pevski zbor Franc Zgonik pod vodstvom Jerneja Rustje s pesmima Pogled v 

nedolžno oko, Hugolina Stattnerja, ter Slovenec sem, Gustava Ipavca. 

 
Dolnji grad so predstavili Zalka Jereb, Savin Jogan, 
Oskar Jogan in Cvetko Vidmar. Rihemberške zgodbe 
v besedi in sliki, 29. septembra 2018. 

 

 
Moški zbor na razgledni ploščadi gradu Rihemberk po 
prireditvi Rihemberške zgodbe v besedi in sliki, 29. 
september 2018. 

 

Od leta 2018 dalje zgodbe prijavljamo v vseevropski festival kulturnih prireditev z zgodovinskimi temami 

Dnevi evropske kulturne dediščine, DEKD, ki v Sloveniji poteka pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine.  

Na tretjih Rihemberških zgodbah, 6. oktobra 2019, na gradu Rihemberk, je bilo opisano nekdanje 

rihemberško središče Pri Ličnu z osrednjo stavbo Hotela Ličen. O številnih dejavnostih, kulturni in politični 

dogodki, ki so se odvili na tem kraju, so govorili Anton Benko, Anton Pavlica in Zalka Jereb. Z igralskim 

vložkom jo je obogatil igralec Andrej Zalesjak, s pesmijo pa Moški pevski zbor Franc Zgonik, ki je zapel 

Jadransko morje, Antona Hajdriha, in Slovo od Rifenberga, pesem Simona Gregorčiča v uglasbitvi Mirana 

Rustje.  
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Dramski igralec Andrej Zalesjak in govorci na 
Rihemberških zgodbah 2019: Zalka Jereb, Anton 
Pavlica in Anton Benko.  

Moški pevski zbor Franc Zgonik na Rihemberških zgodbah 
2019. 

 

Rihemberške zgodbe v besedi in sliki 2020, 4. oktobra 2020, v Kulturnem domu Branik, so predstavile gradnjo 

železnice skozi Rihemberk na začetku dvajsetega stoletja ter njen razvoj in vpliv na kraj do današnjih dni. 

Predstavitev so pripravili Ervin Sorč, Anton Pavlica in Anton Benko, obogatila jo je projekcija fotografij na 

temo vlakov domačega fotografa Leona Hmeljaka ter z dronom posnet zračni prelet železniške proge, avtorja 

Dušana Lična. Moški pevski zbor pod vodstvom Jerneja Rustje je zapel Na Vipavskem (besedilo Ludvik 

Zorzut, glasba Rado Simoniti) ter Vipavska dolina (besedilo Anica Bolčič, glasba Anton Klančič). 

 
Ervin Sorč je predstavil gradnjo in razvoj 
železnice skozi Branik, Rihemberške zgodbe 
v besedi in sliki 2020. 

 
Moški pevski zbor, Rihemberške zgode v besedi in sliki 2020. 

 

Rihemberške zgodbe leta 2021 zaradi korone niso bile izvedene v živo. Slikoviti mlin Pekel ob reki Vipavi, ki 

sta ga predstavili lastnici mlina, Ave in Katja Saksida, je posnel Ivo Saksida, ki je kratki film kasneje pripravil 

tudi za objavo na spletu. Dostopen je na povezavi: 

    

https://www.youtube.com/watch?v=HHIqy6nsL70&feature=youtu.be 

Moški pevski zbor sodeluje z ljudsko Kje so tiste stezice, v priredbi Jerneja Rustje. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HHIqy6nsL70&feature=youtu.be
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Zaključek 
 

Če povzemamo vseh sedem desetletij so v Kulturno prosvetnem društvu Franc Zgonik delovale naslednje 

sekcije: instrumentalna skupina, dramska skupina v treh obdobjih, mešani, moški in ženski pevski zbori, 

moški oktet ter ženska vokalna skupina. V letu nastanka tega zbornika so aktivne plesna skupina, literarna 

sekcija in sekcija ustvarjalna druženja ter steber društva, moški pevski zbor, ki neprekinjeno deluje od leta 

1960 in ima med vsemi sekcijami društva najdaljši staž. Od ustanovitve pa vse do leta 1982 je društvo vodilo 

krajevno knjižnico, ki je nato prešla pod okrilje Goriške knjižnice Franceta Bevka. Društvo je organizator 

kulturnih prireditev in aktivno sodeluje pri obnovi in vzdrževanju Kulturnega doma Branik, nekdanjega 

Zadružnega doma, v katerem so vaje in kulturne prireditve vseh vrst. 

V društvu so najpomembnejši pevci, igralci in drugi izvajalci kulturnega programa. Seveda pa vsa dobra volja, 

nadarjenost in zagnanost članov ne prinese uspehov brez strokovno usposobljenih in predanih umetniških 

vodij med katerimi so bili zborovodkinje in zborovodje Andrej Vidmar, Anton Žerjal, Gvido Filipčič, Marij 

Pavlica, Boža Birsa, Vlasta Birsa, Vanja Fabjan Velikanje, Matej Petejan, Simon Ličen, Miran Rustja in Jernej 

Rustja, vodja ansambla Karel Bizjak, režiserji Mirko Bizjak, Andrej Jelačin, Franjo Humar, Julij Guštin in Stane 

Leban ter mnogi drugi.    

Organi in akti društva - upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče - ter sprejeta pravila društva so 

formalno pravni okvir za pravilno in urejeno pravno in finančno poslovanje. Predsednik društva nosi 

odgovornost za pravilno delovanje društva, ki ni bila pri nas nikoli na preizkušnji. Prav na koncu zbornika 

navajamo seznam predsednikov društva, te ne najpomembnejše, a kljub temu obvezne in odgovorne funkcije 

od ustanovitve do danes, skupaj z letnico nastopa mandata: 

1952 - Franc Kodrič, 

1956 - Danilo Turk,  

1965 - Franc Kodrič,  

1984 - Danjel Zalesjak,  

1987 - Marica Tominec,  

1995 - Miloš Vodopivec,  

1996 - Zalka Jereb,  

2004 - Dragica Vidmar,  

2011 - Anton Benko,  

2015 - Teja Kodre in  

2018 - Zalka Jereb. 

 

Raznolikost aktivnosti in sekcij omogočajo dolgoživost Kulturno prosvetnega društva Franc Zgonik Branik, ki 

se prilagaja spremembam načina življenja ter željam in potrebam krajanov po kulturnem udejstvovanju, 

umetniškem ustvarjanju in druženju. Zato nas bodočnost društva ne skrbi. Veselimo se novih izzivov in 

dosežkov, novih vsebin in oblik ter ohranjanja tradicije to je zborovskega petja, nosilca kulturnega ustvarjanja 

v našem društvu in kraju. 

  



60 
 

 

 

70 let Kulturno prosvetnega društva Franc Zgonik Branik 

 

Zbornik pripravili : 

 

Zalka Jereb - zasnova zbornika, tekst in oprema s fotografijami, 

Soraja Žerjal Gvardjančič - poglavje Vokalna skupina Rihemberk, 

Sonja Jež - poglavje Plesna skupina Nefes, 

Martin Ličen - poglavje Moški pevski zbor v pomlajeni zasedbi, 

Alja Furlan - poglavje Bralni krožek Branik. 

 

Polona Abram – jezikovni pregled 

 

elektronska izdaja: november 2022 
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