VASJA KLAVORA – naziv častni občan Občine Tolmin
Naziv častni občan Občine Tolmin prejme magister Vasja Klavora, dr. medicine, pisec
odmevnih zgodovinskih knjig, strokovni gorski reševalec, politik, poslanec državnega zbora
Republike Slovenije
VASJA KLAVORA (obrazložitev)
Magister Vasja Klavora, dr. medicine, se je rodil v Ljubljani in preživel zgodnja leta svojega
otroštva v pregnanstvu v Srbiji. Po vojni se je s straši preselil najprej na Bovško, nato pa v
Tolmin. Po končanem študiju medicine se je zaposlil kot kirurg v bolnišnici v Šempetru, ter se
ob delu stalno izpopolnjeval.
Vse življenje je bil aktiven na vseh ravneh, predvsem pa na področju svoje stroke. Veliko
ugleda si je pridobil tudi s svojimi zgodovinskimi knjigami, kjer je temeljito obdelal boje na
soški fronti med prvo svetovno vojno. V teh delih ga ni zanimala samo dokumentarna plat
vojne tragedije, temveč so ga kot zdravnika in humanista pritegnile tudi človeške usode in
tragedije, ki jih je vojna vihra povzročila med vojaki in civilnim prebivalstvom.
Gospod Vasja Klavora je po očetu Bovčan. Glede na to, da je veliko svojega življenja preživel
v Tolminu, se, kot sam rad pove, čuti Tolminca. S svojim delom, javnim nastopanjem in še
mnogimi drugimi dejavnostmi, s katerimi se je ukvarjal – med drugim je predsedoval
Slovenskemu zdravniškemu društvu, Združenju jugoslovanskih zdravnikov, Združenju
zdravstvenih zavodov Slovenije, več kot trideset let volontersko-profesionalno deluje v
vrstah Gorske reševalne službe Tolmin, je pa tudi veteran vojne za Slovenijo –, si je pridobil
zaupanje občank in občanov Gornjega Posočja ter bil izvoljen za poslanca Državnega zbora
Republike Slovenije. Na tem uglednem mestu, kjer opravlja tudi funkcijo podpredsednika, se
ob vsaki priliki zavzema tudi za našo Tolminsko, predvsem pa za njen skladnejši in celovitejši
razvoj na vseh ravneh življenja. Gospod Vasja Klavora je ob številnih priznanjih za svojo
vsestransko družbeno angažiranost in aktivnost prejel med drugim tudi občinsko nagrado
Mestne občine Nova Gorica, naziv častnega občana Občine Bovec in častnega člana
Kobariškega muzeja. Priznanje častnega člana Občine Tolmin, ki mu ga podeljujemo danes,
pa sovpada tudi z njegovim življenjskim jubilejem; v letu 2006 je namreč praznoval
sedemdeseti rojstni dan.

