
Koledarsko leto se ponovno izteka. V tem letu smo vsi 
doživeli veliko lepega, kaj manj lepega, veliko dobrih de-
janj pa načrtujemo tudi za prihodnost. Svet KS Solkan 
lahko v prvem polnem letu delovanja v tem sestavu po-
kaže kar nekaj novosti in sprememb, ki so nastale z našim 
delom in našimi vzpodbudami, in ki pripomorejo h kva-
litetnemu in lepemu življenju v našem kraju. V delu je 
ostalo še nekaj idej in načrtov, ki pa zaenkrat še niso bili 
realizirani. Vzrokov je več, so pa med pomembnejšimi 
slaba komunikacija z matično občino, občasna neodziv-
nost pristojnih, predvsem pa večni primanjkljaj finančnih 
sredstev. Krajevna skupnost se pri svojem delu trudi v naj-
večji meri z lastnimi sredstvi, varčevalnimi ukrepi in pro-
stovoljnim delom narediti in izvesti čim več aktivnosti in 
doprinosov h kraju. 

Brez posluha pristojnih za določene težave v kraju pa 
ima žal tudi Svet KS zvezane roke in se z reševanjem le-

Znani  Solkanci
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 Naj vam bo v dneh, ki so pred vrati, 
pot naklonjena in naj vam veter 
vedno piha v jadra. 
Srečno! 

 Uredništvo

lustracija: Ana Zavadlav

Spoøtovane krajanke, cenjeni krajani !

teh odlaša. 
Prazniki, ki prihajajo, nas poleg vsega vrveža, ki ga prinašajo s seboj, silijo v razmišljanje o sreči, sočloveku in sobivanju. 

Vzemite si čas, da o vsem tem razmislite v miru. Sprehodite se po našem lepem kraju, spomnite se preteklih dni in z optimizmom 
poglejte v prihajajoče leto. Prazniki nam bodo polepšali dneve, nas razveselili s kakšnim dodatnim srečanjem z družino, prijatelji 
ali znanci. Vsem želim, da bi med nami vedno vladalo medsebojno razumevanje, strpnost, veselje, sreča in upanje.  

Veselimo se življenja in bogatimo ga drug drugemu. 
Svet Krajevne skupnosti Solkan vam želi vesel božič, v letu 2020 pa uresničitev vseh želja. 

Jana Herega, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Solkan

Krajevna skupnost Solkan vabi na  

Bozicni koncert 
 

V programu sodelujejo: 
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18. razstava jaslic na Sveti Gori bo odprta od 22. 12. 2019 do 12. 1. 2020 
(delavniki, od 14.00 do 18.00, prazniki in nedelje, od 9.00 do 18.00).

Jasliœna skulptura Mizar v solkanskem muzeju, 
izdelal Mitja Baøelj in podaril RIRDS-u.

Ženski pevski zbor »Rože« 
iz Nove Gorice 

zborovodkinja: Andreja Rustja 
Ana Marija Furlan, klavir 

Člani župnijskega Mešanega pevskega 
zbora iz Solkana 

Patricija Nemec, sopran 
Vladimir Fornazarič, bariton 

Elizabeta Božič, violina 
Milena Prinčič, orgle

Mešani pevski zbor »Motiv« 
iz Nove Gorice 

zborovodja: Miran Rustja 
Milena Prinčič, klavir

CERKEV SV. ŠTEFANA V SOLKANUŒETRTEK, 26. DECEMBRA 2019, OB 18.30 

GORIŠKI LITERARNI KLUB GOvo-
RICA, v katerem so kar trije uspešni pisci – 
krajani Solkana, Darinka Kozinc, Vasja 
Klavora, Sabina Vostner, in Katarina 
Vuga kot Solkanka, je prejel PLAKETO ME-
STNE OBČINE NOVA GORICA za nove 
vsebine in oblike literarnega dogajanja, 
druženja s knjigo, ustvarjalci in založniki na 

Goriškem, med Slovenci v Italiji in po svetu. 
OLGA SREBRNIČ je prejela PLAKE -

TO MESTNE OBČINE NOVA GORICA za 
dolgoletno, nesebično, požrtvovalno in pove-
zovalno delovanje v Kulturnem društvu Sla-
vec Solkan in v lokalni skupnosti, več na 
strani 12.

Podelitev priznanj MONG v letu 2019
V življenju lahko počnemo nešteto stvari, 

ki nas  prebudijo v čudovito jutro, nam po-
lepšajo popoldne ali pa osmislijo večer. Eden 
od takih popoldnevov se je odvil v četrtek, 
24. oktobra, v dvorani na bivši solkanski ka-
ravli. Krajevna skupnost Solkan je namreč or-
ganizirala srečanje starejših krajanov.  

Udeležence je najprej pozdravila pred-
sednica krajevne skupnosti Jana Herega, nato 
pa še višji svetovalec župana Jaka Fabjan. 

V krajšem kulturnem programu, ki je sle-
dil, so se nam pod vodstvom vzgojiteljic Ma-
rine Bončina in Ane Simčič predstavili otroci 
iz Vrtca Julke Pavletič, osnovnošolka Nastja 
Herega  in instrumentalisti: Petra Gregorič, 
Meta Vodopivec in Rok Šuligoj. 

Okusno večerjo je povabljenim pripravila 
Gostilna Zvezda, odlično torto, v katero so 
zarezali trije najstarejši udeleženci tega 
srečanja, pa pekarna domačega peciva Po-
tička iz Nove Gorice.  

Mnogim to srečanje veliko pomeni. Do-
bijo se s svojimi prijatelji, mogoče tudi z nek-
danjimi sošolci ali celo sodelavci. Mlajši se 
lahko od starejših veliko naučimo, saj so prav 
slednji velikokrat aktiven dejavnik skupnosti 

Srečanje starejših krajanov
in z znanjem ter izkušnjami, ki so si jih na-
brali skozi življenje, veliko prispevajo k raz-
voju družbe. 

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdu š - 
j u in tako naj bo tudi v prihodnje. 

 Vesna Bašin 

V torto so zarezali trije najstarejøi udeleæenci.

✴✴
✴
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Foto: Jožef Bitežnik

1. novembra je v Solkanu potekala kome-
moracija ob dnevu spomina na mrtve. Najprej 
smo se poklonili padlim borcem pri spomeniku 
na Cesti IX. korpusa, nato pa je potekala krajša 
slovesnost ob grobnici padlih partizanov na po-
kopališču, kjer smo se spomnili vseh naših po-
kojnih prednikov. S hvaležnostjo smo se poklo - 
nili vsem, ki so z žrtvovanjem največjega bo-
gastva, lastnega življenja, poskrbeli, da danes 
mi živimo v svobodi in govorimo slovenski 
jezik. Realen pogled v preteklost nas opominja, 
da moramo v sedanjosti ceniti in spoštovati 
vrednote, kot so: svoboda, varnost, domoljubje 
in spoštovanje.  

 Jana Herega

Sej(e)m iz naslova, ki je izposojen iz 
Aškerčeve pesmi Mejnik, je seveda solkanski 
praznik, brez katerega v septembru pač ne gre. 
Izpeljali smo ga 14. septembra. Letos smo si 
organizatorji praznik zamislili kot niz celo -
dnevnih aktivnosti, namenjenih različnim sku-
pinam in generacijam krajanov. 

Že dan prej, 13. septembra, smo v sklopu 
prireditev ob prazniku odkrili skulpturo z mo-
zaikom Obeležje kamnitega mostu bohinjske 
proge. Skulptura je postavljena na križišču 
Soške ceste in poti, ki zavije na pokopališče. V 
soboto so se dejavnosti začele ob 9. uri s kole-
sarjenjem od karavle do Plavi in nazaj. Kole-
sarji so kolesarili po kolesarski poti ob Soči, 
lahko tudi z brezplačno izposojenimi elek-
tričnimi kolesi. Ob 10. uri se je na karavli začel 

Komemoracija ob dnevu 
spomina na mrtve 

»Sejm bil je živ« mednarodni šahovski memorial Dušana Rus -
jana. Na parkirišču pri kotalkališču so od 10. 
ure dalje na stojnicah svoje izdelke in storitve 
predstavljali obrtniki, podjetniki in organiza-
cije iz lokalnega okolja. Program z rajanjem za 
otroke se je začel ob 15. uri in je trajal do 19. 
ure, ko smo izvedli uradni del s kulturnim pro-
gramom, na katerem smo podelili priznanji 
krajevne skupnosti Flaviju Nardinu in Zdravku 
Grudnu. Sledila je zabava z živo glasbo, ple-
som, hrano in pijačo. Glede na to, da je ob enih 
ponoči, ko se je zabava zaključila, bilo na pri-
zorišču še veliko ljudi vseh generacij, lahko 
sklepamo, da so se vsi dobro zabavali. 

Člani Sveta krajevne skupnosti Solkan, ki 
smo praznik organizirali, se zahvaljujemo 
vsem posameznikom in organizacijam, ki so 
pomagali pri pripravah in izvedbi praznika. 

 Miran Tratnik

26. oktobra je Turistično društvo Solkan 
že petnajstič organiziralo Pohod po bojiščih 
soške fronte. Večje število udeležencev se je 
v lepem vremenu zbralo na parkirišču za 
Krajevno skupnostjo Solkan. Pot je vodila 
preko Svete Katarine po pobočju Škabrijela 
do Prevala, nato pa po jarkih in kavernah na 
vrh Svete Gore, kjer so se pohodniki okrep -
čali s čajem in jabolki in uživali v lepem 
razgledu, nato pa so se vrnili v dolino do 
dvorišča za KS Solkan, kjer jih je čakal 
golaž in kozarec dobrega. Preživeli so lep 
sobotni dan in se razšli z obljubo, da se 
naslednje leto spet vidimo. 

Pohod je vodil gospod Zlatko Černe, ki 
je svoje vtise strnil takole: Zbrali smo se na 
trgu pred KS Solkan. Vreme nam je bilo 
naklonjeno. Po pozdravnem nagovoru g. 
Branka Belingarja smo ob 9. uri krenili na 
pohod. Pot nas je vodila mimo opuščene 
fontane na trgu preko Žənč, ob Mežnarjevem 
studencu na Sv. Katarino (Kekec), do špine 
pod Škabrijelom, kjer je bil prvi postanek. 
Nato smo pot nadaljevali po obronku Ška -
brijela do spomenika generala Svetozarja 
Borojevića – komandanta 5. avstro-ogrske 
armade, ki se je med 1. svetovno vojno bo je -

val na soški fronti. Ob lepem razgledu na 
oba solkanska mostova in severno stran 
Sabotina smo preko novega krožišča na 
Prevalu zavili proti Sveti Gori. 

Pri prvem križu križevega pota smo zavili 
levo in po kavernah ter jarkih zagrizli v 
strmino. Ob sopihanju in premagovanju 
strmine so mi misli uhajale v čas, ko so se 
vojaki, natovorjeni z orožjem, strelivom in 
drugo opremo, velikokrat še ob topovskem 
obstreljevanju, prebijali po teh jarkih. 

Pri vhodu v najdaljšo kaverno, ki je 
povezovala severno in južno stran Svete 
Gore, smo si malo oddahnili. Nato smo si 
nadeli čelne svetilke in ob spremljavi 
posnetega streljanja pušk, mitraljezov, eks -
plozij granat nadaljevali pot skozi kaverno. 
Tudi tu so mi misli ušle v čas, ko so vojaki s 
preprostimi napravami to kaverno klesali v 
živo skalo. Ob izhodu smo se povzpeli do 
spomenika svetega Frančiška in po vrhu 
pobočja prispeli do svetogorske bazilike. 

Tu nas je čakal topel čaj, z dodatkom ali 
brez, ter sočna jabolka. Nekateri so si 
ogledali notranjost cerkve, drugi pa so 
uživali v lepem razgledu na Sabotin, Brda, 
Matajur, Krnsko pogorje, Vodice. Spraševal 

sem se, kje in na kateri strani je stala gostilna 
nonota Cirila, kjer sta pred začetkom  
1. svetovne vojne delala prve korake moj tata 
in stric. Tata se je kasneje rad pošalil z 
uganko: Duə je šou səs Svetə Gorə təprvo dol 
an potle gor? 

Sledil je spust do Prevala, dalje mimo 
hiše v Krəmarci, po stezi plinovoda mimo 
Pecinovega vrta, kamnoloma, pod Čahəl -
nami do KS Solkan. 

Tu smo bili postreženi z golažem, polento, 
čajem in domačim vinom. Sledil je pozdrav 
in če bosta vreme in zdravje naslednje leto 
dopuščala, se vidimo spet. 

Branko Belingar

Borčevska organizacija ANPI iz Ronk v 
sosednji Italiji je bila letos oktobra organizator 
srečanja pobratenih borčevskih organizacij. 
Nekaj predstavnikov Krajevne organizacije 
Zveze borcev NOB iz Solkana in Opatjega sela 
se je zato srečalo pri gostiteljih. 35 let je minilo 
od podpisa listine o pobratenju. Vsa ta leta se 

15. pohod po bojiščih soške fronte

je med podpisniki tkala trdna vez, ki je v močno 
navezo združila tri borčevske organizacije. 

Gostitelj je udeležence srečanja najprej 
popeljal v Tržiški muzej ladjedelništva – MuCa 
(Museo della cantieristica), ki se nahaja v 
pritličju nekdanjega delavskega doma, v bližini 
ladjedelnice, kjer se še danes gradijo največje 

in najlepše križarke na svetu.  Po ogledu se je 
srečanje nadaljevalo v veselem razpoloženju s 
petjem slovenskih in italijanskih pesmi, kjer je 
bilo čutiti, da je prijateljstvo vrednota, ki jo je 
vredno ohranjati, saj se rodi v popolni iskre -
nosti, z istim ciljem – spominjati se vrednot 
skupnega boja proti fašizmu in nacizmu. Naša 
dosedanja skupna pot  je bila uspešna in želimo 
si, da bi taka tudi ostala, predvsem pa, da bi 
mlajši rodovi znali ceniti pomen svobode in 
poslanstvo sodelovanja med narodi, ki ga je 
povezal skupni boj proti sovražniku v 2. 
svetovni vojni. 

 Vesna Bašin 

35 let pobratenih borčevskih organizacij 

Eko kotiœek
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Svetogorski blagoslov v 
spominskem parku na Trnovem

Hiša solkanskega mizarja

V mesecu oktobru je bilo v avli Mestne 
občine Nova Gorica odprtje razstave Čar lesa 
in sklop predavanj na temo Les, ne plastika! 
Z inovativnim izdelkom YPSICHAIR se je 
predstavil Solkanec Robert Gomišček, sin 
solkanskega mizarja, univ. dipl. inž. lesarstva, 
in direktor podjetja Linea-R d.o.o. 

Sklopljivi stol za na plažo ali v naravo je 
izdelan iz jesenovega lesa, domiselno obliko-
van in funkcionalen bo zagotovo navdušil lju-
bitelje lesa, ki jim je mar za okolje. 

 Uredništvo 
 

  Kobilnik, 813 metrov visoka vzpetina na 
Trnovem, obkrožena z grebeni Sabotina, 
Škabrijela, Svete Gore – nemih prič krvavih 
bojev v prvi svetovni vojni. Tu je bil leta 
1983 postavljen spominski park, kjer so po-
kopane ali zabeležene žrtve druge svetovne 
vojne iz bližnjih občin na Goriškem. 

Zadnji jesenski sončni žarki so letos ob 
dnevu spomina na umrle božali 2345 zabe-
leženih imen mladih fantov, ki so bili med 
drugo svetovno vojno žrtve okupatorjevega 
nasilja ali so preminili v nemških taboriščih, 
in imena 172 žrtev, pokopanih v grobnici IX. 
korpusa na vrhu vzpetine. Tu je tudi 84 nez-

vrednote, zaradi katerih je vredno umreti. Ta 
vrednota je bila in je še zagotovo svoboda: 
najprej gre za svobodo srca, da sme vsak člo-
vek ljubiti svoj narod, svoj jezik, pa tudi svojo 
zemljo. Svoboda srca vodi k svobodi besede, 
da lahko vsak govori in prepeva v tistem je-
ziku, v katerem mu je prepevala mati, ko še 
ni znal govoriti. Prav ta čudovita različnost 
narodov in jezikov, fantov in mož, deklet in 
žena, ki tukaj počivajo, pomeni, da se je treba 
v boju za svobodo združevati in iti onkraj kul-
turnih, idejnih pa tudi političnih pogledov na 
življenje.  

Po skupni Gospodovi molitvi je sledil 
blagoslov veličastnega spomenika v trnov-
skem spominskem parku. 

In kadar se na svetem kraju znajdeta sku-
paj človeka, ki dobro v srcu mislita, kot je za-
pisal naš pesniški velikan, ki je v Vrbi na 
Gorenjskem prijokal na svet 3. decembra 
pred 119 leti, se beseda posvetne in cerkvene 
oblasti vsebinsko ujame, kar je bilo očitno v 
nagovoru novogoriškega župana in svetogor-
skega gvardijana. 

P. Bogdana Knavsa, ki je od začetka av-
gusta 2019 ponovno gvardijan Frančiškan-
skega samostana in rektor bazilike Kraljice 

Slovesnost na Trnovem, 1.11. 2019, foto: Katarina 
Vuga

Utrip kraja

Svetogorske, se Goričani spominjamo po raz-
burljivih odmevih, ki so nastali po mašnem 
obredu v svetogorski baziliki 31. oktobra 
2013, na dan reformacije. Maša je bila po do-
govoru z Zvezo združenja borcev za ohran-
janje vrednot NOB. Žal se takrat v nekaterih 
medijih ni smelo objaviti ničesar o tem do-
godku. Je pa p. Bogdan Knavs tisto leto postal 
osebnost Primorske. 

Ob ponovni vrnitvi na Sveto Goro je p. 
Bogdan zapisal prav za naš časopis: 

Na Sveto Goro vodi pot skozi Solkan in 
obiskovalci lahko z vrha Gore občudujejo po-
gled na Solkan. Srčno želim, da bi ta velika 
povezanost med Solkanom in Sveto Goro 
ostala, da bi stike in sodelovanje še pomnožili 
in da bomo oboji postajali vedno bolj prilju-
bljena turistična točka za vse obiskovalce. 

Moja osebna izkušnja našega sodelovanja 
in prijateljevanja iz obdobja 2010–2013 je 
zelo pozitivna. Tudi prvi vtisi starih in novih 
prijateljstev so prisrčni in odprti. Zato se vam 
za vse lepo zahvaljujem in se nadejam, da se 
bodo naši osebni odnosi samo še krepili. 

 Priredila Katarina Vuga 
 

* Podatki so iz publikacije Spominski park NOB 
Trnovo pri Gorici, 2013 

nanih žrtev, od tega sedem Rusov, štirje Ita-
lijani in en Anglež.* 

Spominski park na Trnovem je bil do ne-
davnega obkrožen z gosto poraščenimi dre-
vesi. Zdaj se nam odkriva z obilico belega 
kraškega kamna, ki obkroža Kobiljek z grob-
nico. Naj nam bo mrzli kamen opozorilo, da 
naša srca ne ostajajo kot mrzli kamen ob tra-
gedijah in žrtvah različnega nasilja, ki smo 
mu priča vsak dan na različnih koncih tega 
našega planeta. 

Ob dnevu spomina na umrle se vsako 
leto različne delegacije slovesno poklonijo 
vsem žrtvam z besedo, pesmijo, glasbo in 
polaganjem vencev. Vsako leto blagoslovi 
padle tudi eden od patrov s Svete Gore, 
običajno svetogorski predstojnik. Po šestih 
letih je na tem svetem kraju ponovno spre-
govoril p. Bogdan Knavs. Med drugim je 
povedal:  

Vsak kraj, kjer počivajo naši pokojni, ki 
so nosili v sebi veličino človeka, je sveti kraj. 
Kar nas posebej pretrese, je, da so bili ti ju-
naki različnih jezikov, različnih narodnosti 
in različnih ver, pa vendar jih ni združila 
samo ista usoda, grenka smrt, ampak predv-
sem skupni ideal. Verovali so, da obstajajo 

Inovativni leseni izdelek Solkanca 

8. novembra je Rezbarsko, intarzijsko in 
restavratorsko društvo Solkan (RIRDS), v 
prostorih KS Solkan, na Soški cesti 31, v so-
delovanju z Goriškim muzejem in Krajevno 
skupnostjo Solkan, odprlo razstavo Veščine in 
skrivnosti mizarskih mojstrov – pogled na hi-
storično pohištvo z drugega zornega kota, ka-
tere avtorja sta mag. Boštjan Roškar in 
Tatjana Štefanič iz Pokrajinskega muzeja Ptuj 
– Ormož. Goriški muzej je gostujočo razstavo 
dopolnil z nekaterimi svojimi predmeti, ki 
pričajo o bogati dediščini mizarstva in poz-
navanju veščin te obrti na Goriškem. 

budo nadaljnjim prizadevanjem in širšemu 
zavedanju o pomembnosti ohranjanja pred 
našimi očmi nezadržno izginjajoče snovne in 
nesnovne kulturne dediščine za zanamce. 

Ni naključje, da je slednja postavljena v 
prostorih, kjer deluje Rezbarsko, intarzijsko 
in restavratorsko društvo Solkan, ki v pritličju 
že sedaj ponuja na ogled zbirko Stara solkan-
ska mizarska delavnica. Ta ohranja pomem-
bno pričevanje o materialni kulturi nekdaj 
zelo razvite mizarske obrti na našem ob-
močju, hkrati pa prikazuje in predvsem pre-
naša znanje starih mizarskih veščin na da- 
 našnje in bodoče rodove. 

Društvo ima namen skupaj z muzealci iz 
Goriškega muzeja in ostalimi strokovnimi so-
delavci prenoviti, nadgraditi in razširiti tre-
nutno postavitev mizarske delavnice v 
pritličju z razstavo v prvem nadstropju, ki bi 
nazorno prikazovala življenje in izdelke sol-
kanskih mizarjev. Nova in vsebinsko celostno 
zaokrožena zbirka z naslovom Hiša solkan-
skega mizarja – življenje in delo solkanskih 
mizarjev ne bi bila pomembna samo za pre-
bivalce Solkana in Mestne občine Nova Go-
rica, ampak bi nagovarjala širšo populacijo: 
od Goriške regije do Furlanije - Julijske kra-
jine, skratka povsod tam, do koder so v pre-
teklosti segali dober glas in kakovostna dela 
solkanskih mizarjev. 

Namen nastajajoče Hiše solkanskega mi-
zarja je okrepiti vrednost snovne in nesnovne 
kulturne dediščine lokalnih skupnosti z razi-
skovanjem in spodbujanjem mogočih skup-
nih točk na področju kulture, da bi povečali 
njihov gospodarski in turistični potencial. 
Zato je prihodnja razstava, ki bi z vpeljevan-
jem sodobnih načinov predstavljanja kulturne 
dediščine in vzpostavljanjem novih pristopov 
do razumevanja specifične obmejne zgodo-
vine ter hkrati s seznanjanjem s širšim terito-
rijem in njegovo dediščino, kot nalašč za 
Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025. Po 
drugi strani pa menim, da je to izredna pri-
ložnost za krepitev čezmejne povezave, med-
generacijskega druženja ter  dodatna vsebina 
in turistična dejavnost v sklopu turistične po-
nudbe Mestne občine Nova Gorica. 

 Rok Bavčar, kustos etnolog,  
Goriški muzej 

Prvo nedeljo v novembru sta Društvo za 
rekreacijo, kulturo in zgodovino Škabrijel 
1917 in Turistično društvo Solkan pripravila 
že peti Martinov pohod na Škabrijel. 

Ob enasti uri smo se dobili na vrhu 
Škabrijela, udeleženci pa so se podali na 

Martinov pohod na Škabrijel

Odprtja razstave se je navkljub slabemu 
vremenu udeležilo veliko obiskovalcev, za 
katere sta avtorja razstave pripravila vodeni 
ogled. Na odprtju so spregovorili še mag. 
Elena Zavadlav Ušaj (podžupanja Mestne 
občine Nova Gorica), Jožko Markič (pred-
sednik RIRDS) in Vladimir Peruničič (direk-
tor Goriškega muzeja), katerih misli so bile 
poenotene glede nujnosti po ohranitvi de-
diščine solkanskih mizarjev. 

Obiskovalci si lahko tako od novembra 
naprej ogledajo didaktično zasnovano raz-
stavo, ki prikazuje različne postopke izdelave 
pohištvenih kosov oziroma posameznih de-
tajlov in raznovrstne krasilne tehnike ter 
površinske obdelave, ki so jih mizarski moj-
stri uporabljali v preteklosti. Poleg tega pa se 
lahko seznanijo z zanimivo zgodbo severnoi-
talijanske ženitovanjske skrinje iz cedrovine 
iz poznih dvajsetih let 17. stoletja z motivi 
Venere in Kupida, ki je javnosti premierno 
predstavljena. Razstava nam na nazoren 
način približa skorajda pozabljeno in danes 
prevečkrat zapostavljeno mizarsko znanje. 
Treba pa jo je razumeti predvsem kot spod-

pohod z raz ličnih izhodišč: Nove Gorice, 
Solkana, Pre vala, Kromberka, Grgarja in 
Kekca. Vzdu šje je bilo prešerno, saj je vsak 
pohodnik dobil golaž in kozarčka novega 
vina. 
 Branko Belingar 
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 Slikanica Darinke Kozinc, ki je izšla pri 
založbi Volosov hram je doživela prevod v 
češčino. Češko verzijo slikanice je izdala 
slovenska založba Jutro. Pravljica je zbu-
dila pozornost ob lanskem sodelovanju Go-
riškega literarnega kluba na slovenskih 
dnevih kulture v Brnu in Pragi. Prevedla jo 
je Katerina Alexova.  

 

Literarna nagrada MIRA 
Literarno nagrado MIRA od leta 2013 

podeljuje ženski odbor PEN kluba. Letos je 
bilo 10 nominirank, med njimi tudi Darinka 
Kozinc iz Solkana. Mira 2019 pa je postala 
naša ožja rojakinja Neda Bric Rusjan, 
igralka in režiserka. Iskrene čestitke! 

 Uredništvo 
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Utrip kraja

Pesniška zbirka Solkanke Srečke Černe Artač

Ob koncu meseca novembra je v petin-
devetdeseto leto življenja vstopila solkan-
ska rojakinja, upokojena učiteljica, gospa 
Srečka Černe, poročena Artač. Že dolgo let 
je tega, ko je zapustila Solkan in si je na 
Opčinah pri Trstu ustvarila družino. Tu živi 
še danes, potem ko je učila v Trnovem ob 
Soči, Solkanu, Kanalu, Tomaju, na Plavjah 
in na slovenskih šolah v Trstu in njegovi 
okolici. Ob poklicnem delu in družinskih 
obveznostih se je posvečala tudi literar-
nemu ustvarjanju, za katero pa je širša jav-
nost izvedela šele sredi letošnjega leta, ko 
je pri Goriški Mohorjevi družbi izšla njena 
pesniška zbirka Drobtinice življenja. Vzor -
no pripravljeno knjižico, ki prinaša 44 
pesmi, je uredila njena hčerka Majda Artač 
Sturman. O poeziji svoje matere je zapi-
sala,  »/…/ da se ne morem načuditi umir-
jenosti in modrosti, ki se porajata iz vsa ko  - 
dnevne duhovne hrane, kot jo v njenem  ži-
vljenju predstavlja slovenska pisana beseda 
in poezija.«  

V visoki starosti se je gospa Srečka s 
svojim prvencem pridružila literarnemu in 
publicističnemu delovanju svoje družine – 
pokojnemu soprogu Ivanu, avtorju števil-
nih člankov in enajstih samostojnih izdaj, 
hčerki Majdi, ki je poleg drugega objavila 
tudi štiri knjige poezije, ter vnuku Primožu 
Sturmanu, ki je leta 2018 pri mariborski za-
ložbi Litera objavil knjigo črtic s pomenlji-
vim naslovom Gorica je naša.  

Objava pesmi Solkan spremlja našo če-
stitko častitljivi solkanski rojakinji ob nje-
nem  nedavnem rojstnem dnevu.  

 
Branko Marušič 

 
Gospod Andrej Černe, ki ga vsi po-

znamo po duhovitih solkanskih anekdotah 
in zanimivih zgodovinskih člankih, o svoji 
sestri Srečki dodaja naslednje: Srečka se je 
od nas sedmih otrok najraje učila. Učila se 
je pozno v noč, zato ji je tata v sobi name-
stil luč saliscendi. Na učiteljišču v Gorici 
je en razred celo preskočila. Za seminarsko 
nalogo si je izbrala naslov: »La Jugoslavia 
economica«. Komaj sedemnajstletna se je 
zaposlila kot učiteljica in želja po izpopol-
njevanju slovenskega jezika jo je kasneje 

zaznamovala kot sumljivo osebo. Tako raz-
beremo iz poročila VOS za Goriško sledeč 
zapis: »Bega (op. avt. bela garda) se je po-
novno sestala. V gostilni Ravnik na Placu 
so se sestali: Mitja Bitežnik, Smiljanka Rav-
nik, Srečka Černe in njena sestra Marica«. 
V želji po znanju slovenščine so se res do-
bivali pri učenju. Mitja Bitežnik, maturant 
ljubljanske gimnazije, je bil kar primeren 
učitelj treh solkanski deklet, ki so obisko-
vale italijansko učiteljišče v Gorici in so 
skromno znanje slovenščine pridobile le pri 
učenju verouka v solkanskem farovžu. 

Prva leta po priključitvi k Jugoslaviji je 
v porušeni domovini primanjkovalo pred-
vsem hrane. Spominjam se, kako je mama 
hodila z vlakom na Reko, kjer se je dolo-
čena živila le dobilo. Reka je bila kot del 
Italije prva leta po priključitvi k Jugoslaviji 
preskrbljena s hrano. Tudi Srečka, ki se je 
preselila v Trst, je pomagala očetu pri pre-
življanju številne družine. Večkrat nam je 
na novogoriško železniško postajo poslala 
vreče moke in druge hrane. Takrat nam je 
naložena burela proti domu najbolj veselo 
»pela«.    

Priredila Svetlana Bušen

 

Sôlkan 

 
 O, Sôlkan, k tebi rada se obračam, 
ko zjutraj sonce te mladi s sijajem, 
ko budno rast opoldne lije krajem, 
ko gostoljubje tvoje že zvečer ti vračam. 
 

Izpel še nisi skupne melodije, 
prav čeden si, očesu mi obsežen; 
naj tak ti bo pozdrav hvaležen, 
iz tvojih hiš, gredic naj roža ena klije. 
 
Med Sabotinom, Sveto goro teče Soča 
in tebe drami, ti pogum vliva, 
ko narod zvesti zate prav odloča. 
 
Svetinje strasti spet si pridobiva, 
v vsem z usodo svojo se sooča, 
saj cenjen je mejač, ker zvest prebiva.

vec. Nevenka je kot tajnica Krajevne 
skupnosti sodelovala nato še z devetimi 
predsedniki in dvema predsednicama. 
Trdna in odločna se je morala tako 
srečavati z ducatom značajsko in ustvar-
jalno različno usmerjenih upravljalcev 
Solkana in s stotnijo članic in članov raz -
ličnih organov solkanske krajevne skup-
nosti.  

Kaj so ta štiri desetletja prinesla Sol-
kanu, ko je vsa dogajanja aktivno sprem-
ljala in soustvarjala Nevenka? 

Doživeli smo uveljavljanje nove jugo-
slovanske in slovenske ustave, dočakali 
smo samostojno Slovenijo in novo demo-
kracijo, ko smo pomislili tudi na ustano-
vitev samostojne solkanske občine. 
Pričeli smo se ločevati po strankah. 
Vstopanje v Evropo brez meja je po-
večalo stike s slovenskimi kraji onstran 
meje. Občutili smo potresne sunke in 
opravljali popotresno obnovo. Delovali 
smo za to, da se kraju vrne pravo ime. 

Zgradili smo obvoznico, posodobili cesto 
na Sveto Goro ter preuredili Srebrničev 
trg in tu postavili vodnjak, ki je vzbudil 
pozornost v širnem svetu. Na Soči pri Bo-
kalu in na Glušterci je zrasel jez nove hi-
droelektrarne, novi most čez Sočo je 
skrajšal pot v Brda. Uredili smo kanali-
zacijo in kajak center na Jezu. Od leta 
1994 redno izhaja krajevni časopis, 
nekaj let nato je izšel solkanski zbornik. 
Stoletnica solkanskega železniškega mo -
sta je posledično prinesla novo želez-
niško postajališče. Zapustilo nas je 
gledališče, a se je v Solkan naselil Go-
riški muzej. Oživela je ponovno tudi do-
mača kulturno prosvetna dejavnost. V 
našteto lahko vpletemo športno dejav-
nost, ki jo označujejo zimska srebrna 
olimpijska kolajna in visoka mesta kaja-
kašev in kanuistov na svetovnih prven-
stvih, skozi Solkan je brzel Giro d'Italia. 
Potem sta tu uradna obiska dveh sloven-
skih državnih predsednikov in obiski 
predstavnikov svetovne politike, spomin-

ska plošča vsem solkanskim žrtvam 
druge svetovne vojne ali pa skrb za 
ohranjevanje solkanske mizarske prete-
klosti. Veliko je vsega, kar se je ustvarilo 
v Solkanu ob krajevni skupnosti v sode-
lovanju z njenimi partnerji. Pa naj je pri 
tem delež odločujočih in vodilnih še tako 
pomemben, pa vendar potrebujejo za 
uspešnost realizacije svojih načrtov in 
namenov pomoč pridnih, skr bnih, bud-
nih, potrpežljivih in zavzetih po sa -
meznikov, ki znajo ob pravem času 
obzirno postaviti stvari in misli na pravo 
mesto. Vse te lastnosti je v polni meri 
imela in še ima Nevenka. Zato jo bomo 
pogrešali. 

Draga Nevenka! Za to, kar sem prav-
kar povedal, me ni nihče pooblastil. Le 
samega sebe sem zadolžil, da se Vam kot 
krajan tu in danes zahvalim za sodelo-
vanje in prijateljske klepete. Odpočijte si 
in uživajte v vsem tistem, kar Vam bo do-
brega prinašal čas, ki prihaja. Srečno! 

 Branko Marušič

Draga Nevenka! 
 
Dolgoletna tajnica KS Solkan, Ne-

venka Bratuž, se je upokojila. Znance, pri-
jatelje in sodelavce je 21. septembra 
povabila najprej k posebni in slavnostni 
maši v svetogorski baziliki. Sledilo je dru - 
žabno srečanje v domu Krajevne skupno-
sti Kromberk. Tu sem Nevenko in pri-
sotne nagovoril z besedami: 

Spoštovana Nevenka in spoštovani vsi 
tu zbrani!  

Po več kot štiridesetih letih se je pred 
dnevi Nevenka, Grgarka po rodu, poslo-
vila od aktivnega sožitja s krajem in kra-
jani Solkana. Odhaja v več kot zasluženi 
upokojenski mir. Presenetila nas je s 
svojo odločitvijo, saj nismo niti pomislili, 
da ne bi moglo večno trajati njeno 
plodno, skrbno in dejavno sožitje. Tistega 
8. maja leta 1978, ko je bila sprejeta v 
delovno razmerje za nedoločen čas, je 
Krajevno skupnost vodil Anton Vodopi-

Sreœno 

2020 !

V Aleksandriji je 15. novembra izšla 
knjiga Darinke Kozinc Les Goriciennes, v 
angleškem prevodu The Alexandrias. Ver-
jetno je to prva leposlovna literatura v an-
gleščini o aleksandrinkah – slovenskih 
izseljenkah, ki so množično odhajale v 
Egipt za zaslužkom, kjer so pri bogatih 
družinah opravljale delo dojilj, varušk, gu-
vernant, spremljevalk bogatih gospa, soba-
ric, kuharic, oskrbnic hiš ... Iz Solkana je 
bila znana šolska sestra Beata Gomišček, 
ki je bila tudi predstojnica azila šolskih se-
ster v Aleksandriji in je dala naslikati po-
dobo Svetogorske Kraljice, ki še danes 
krasi kapelico na Moharrem beyu v Alek-
sandriji.  

Pokopana je na aleksandrijskem latin-
skem pokopališču. Šolske sestre so skrbele 
za naše žene in dekleta, opravljale so tudi 
neke vrste zavod za zaposlovanje, njihov 
azil je bil stičišče kulturnega , duhovnega 
in družabnega življenja, kjer so se ob ne-
deljah zbirale aleksandrinke. Letos jim je 
Mestna občina Nova Gorica podelila na-
grado MONG.  
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V nekdanjem industrijskem objektu ob želez-
niški progi, tik ob meji, v Solkanu, je Mestna 
občina Nova Gorica uredila Kulturni center Mo-
stovna, namenjen pretežno mladim za kreativno 
ustvarjanje in alternativno kulturo. Mostovna je 
odprla svoja vrata leta 2006 in je veljala za na-
jlepše urejen center za razvoj mladinske kulture, 
ki mu poseben pečat daje tudi ograjeno travnato 
dvorišče. Kako je z Mostovno trinajst let kasneje, 
smo se pogovarjali z Edvinom Pozderovičem, di-
rektorjem zavoda Masovna, ki upravlja z objek-
tom. 

Je Mostovna v svojih letih delovanja dose-
gla zastavljene cilje? 

Vsekakor je Mostovna dosegala in še vedno 
dosega zastavljene cilje. Vsa leta se trudimo de-
lati dobro, smo motivirani, dodajamo in iščemo 
nove vsebine. 

S ponosom lahko rečem, da sodimo med 
večje kulturne centre v Sloveniji in da smo Mo-
stovno uspešno umestili na zemljevid evropskih 
klubov. Nenazadnje smo v vseh letih delovanja 
že večkrat gostili velika imena glasbenega sveta.  

Se  vam zdi, da se je Mostovna dobro zlila 
s krajem, v katerem deluje, ali imate občutek, 
da se na vas gleda kot na nekaj nenavadnega, 
tujega, da ne rečem čudnega? 

Je pomembno stičišče mladih in mladih po 
duši, tistih, ki ustvarjajo vsebine, in tistih, ki vse-
binam sledijo. Je zlita z okoljem in dobro spre-
jeta. Je tudi umetniško stičišče obeh Goric.  

Mnenja občanov glede Mostovne so si vse-
kakor različna, dobra in slaba. Če nam ne sledijo 
in niso še nikdar vstopili v prostore Mostovne, 
smo jim najbrž čudni, mogoče se jim zdi, da smo 
celo nedostopni. Ravno obratno, vrata so odprta 
vsem, ki bi radi ustvarjali ali samo sledili vsebi-
nam. 

Velikokrat se na zgodi, da je nekdo, ki prvič 
obišče Mostovno, nad njo pozitivno presenečen 
– tako nad  izgledom kot tudi urejenostjo centra. 

Katere vsebine najbolj zaznamujejo Mo-
stovno? 

Na prvem mestu je glasbeni program, ker ga 
je največ in je najglasnejši. Vsak konec tedna iz-
peljemo vsaj en koncertni cikel in eno plesno za-
bavo. V poletnem času se klubska scena umiri in 
izvajamo samo ekskluzivne koncerte. 

Sledi galerijska dejavnost, ki se izvaja v ga-
leriji imenovani Tir, v kateri so razstavljali tako 
domači kot tudi tuji umetniki.  

Poleg tega Mostovna ponuja filmske in lite-
rarne večere, predavanja, seminarje, gledališke 
predstave. 

Na vrtu imamo eno večjih rolkarskih ramp v 
Sloveniji, ki je na voljo ljubiteljem ekstremnih 
športov. 

V času, ko ni programa, se prostore Mo-
stovne izkorišča za vaje glasbenih skupin in kan-

tavtorjev, skupin in posameznikov, povezanih s 
teatrom, literarna druženja, umetniška ustvar-
janja, snemanja kratkih filmov, snemanja glasbe. 
Mnogi tu kreativno preživljajo prosti čas. 

Kljub temu, da naj bi bila Mostovna na-
menjena pretežno mladinski kulturi, ste od-
prti tudi za druge vsebine, pravzaprav smo 
priča nekakšnemu medgeneracijskemu 

sodelovanju.  
Prav tako je vedno več dejavnosti, namen-

jenih najmlajšim, od pravljic pa do slikarskih 
delavnic. Se motim? 

Že od samega začetka delovanja centra so 
vsebine namenjene vsem generacijam. Starostna 
struktura obiskovalcev je pisana. Najmlajši se 
radi udeležujejo gledaliških predstav. Pustna 
predstava in predstava na noč čarovnic sta postali 
tradicionalni predstavi za najmlajše. 

Tudi slikarske delavnice niso izjema. Na-
menjene so najmlajšim, mladim in odraslim. 

Koncerte obiskujejo tako mladi kot starejši 
odrasli. Enako velja za ostale vsebine. 

Starostno se ne omejujemo, dobrodošli so 
vsi, ki jih program zanima ali imajo željo po 
ustvarjanju. 

Generacija mladih umetnikov, ki je Mo-
stovno imela »za svojo« je danes v srednjih 
letih.  Se nekateri med njimi še vračajo ali pa 
še vedno ustvarjajo v prostorih Mostovne? 

Priznati moram, da tudi sam sodim mednje. 
Ne vračajo se samo nekateri, vrača se jih kar 
večina. Nekateri še vedno ustvarjajo in dodajajo 
klasične in nove vsebine. 

Se  vam mogoče zdi, da je Mostovna bolj 
prepoznavna izven meja občine, v tujini,  kot 
v sami občini? 

Menim, da okolje, v katerem ustvarjamo, 
dobro pozna Mostovno in je seznanjeno s pro-
gramom. 

Vsekakor pa je prepoznavna in cenjena tudi 
izven meja občine in v tujini. Obiskovalci pro-
grama Mostovne so v največji meri domačini. Je 
pa tudi veliko obiskovalcev iz ostalih slovenskih 
krajev in tudi iz tujine.  

Kje vi sami vidite največji potencial tega 
objekta? 

Kot nevtralen prostor za izražanje mladine in 
mladih po duši. 

Katere besede bi za konec namenili kraja-
nom Solkana? 

Menim, da so krajani Solkana Mostovno 
lepo sprejeli, saj vsa leta delovanja nimamo težav 
z okoljem, v katerem delujemo. 

Trudimo se, da bi bili okolici in okolju prija-
zen mladinski center. 

 
Hvala za pogovor! 

Darinka Kozinc 
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Utrip kraja

Zadnja oktobrska sobota je dan, ko se zadnjih 
deset leta srečuje generacija Solkancev, rojena 
leta 1939. In letos smo jih dočakali okroglih 80. 
Veliko ali malo, stara mladost ali mlada starost, 
kot je komu bliže. 

V letu, ko smo prijokali na svet v Solkanu 
(kar se danes ne dogaja več), se je v Evropi 
začela druga svetovna vojna; 1. sept. 1939 je 
Nemčija napadla Poljsko, slabi dve leti kasneje, 
6. aprila 1942, je dosegla tudi nas. Naše otroštvo 
je torej potekalo v vojnih razmerah; nekaj nas je 
izgubilo očete, vojni čas pa nam je vzbujal predv-
sem strah in travme, ki so se prenašale na povojni 
pa tudi današnji čas. 

Prvi šolski prag nas je v Solkanu prestopilo 
48 – fantov 23, punc 25. Danes nas je 80-letnikov 
35, odšlo jih je kar 13. V mesecih od zadnjega 
srečanja je Tomaž izgubil ženo Tatjano, Silva pa 
25-letnega vnuka Tarasa; njegov pepel je reka 
Soča odplavila v morje. Spomin na vse, ki so 
odšli v večnost, smo počastili z venčkom na po-
kopališkem portonu in z minuto tišine. 

V zahvalo, da smo dočakali celih osem dese-
tletij, smo si nazdravili in zadonelo je Kolkor ka-
pljic tolko let… Naj 80 v prihodnje dočaka dve 
osmici! 

Ob branju sestavka Od Dolənjiga konca u su-
kensku šuəlu smo se poglobili v čas šolanja in ra-
zlične peripetije, ki smo jih doživljali v časih, ki 
so že davno minili. Bili smo prva generacija, ki 
je prestopila šolski prag takoj po vojni. Imeli smo 
dobre, izšolane učitelje, kar ni bilo dano vsako-
mur v naši bližnji ali daljni okolici.  

Med obedom smo ugotavljali, kako nam je 
uspelo ohraniti identiteto Solkana. V domačem 
kraju Solkanu jih živi danes 16, med umrlimi jih 
je bilo kar 11, skupaj torej 27, kar je več kot po-
lovica vseh sošolcev. 

Mizarstvo je bilo nekdaj osnovna obrt, tako 
so se za tišljerja izučili štirje sošolci, eden med 
njimi, Franci Gomišček, je ohranil svojo mizar-
sko delavnico do upokojitve. Pepi Komandja je 
ostal kmet. Na Dragah smo se v njegovi domačiji 
dobivali kar nekaj let in s tremi našimi odličnimi 
kuharicami uživali ob domači hrani in hlebcih 
kruha, spečenega v krušni peči. Pepi že vrsto let 
vneto zbira stare kmečke pripomočke, ki jih je 
kar za cel muzej. Naš Toni Mrzlek pa ni pozabil 
na sukenski regut, ki ga še vedno goji na Solkan-
skem polju. (Ogledali smo si ga lahko kar v dveh 
prejšnjih številkah Solkanskega časopisa.) 

Najbolj pogost nekdanji ženski poklic so 
ohranile tri šivilje. Od dveh učiteljic je Agata na 
solkanski šoli poučevala kar nekaj otrok svojih 
sošolcev. Zofka, igralka in pesnica, nas je ob 
srečanjih večkrat zabavala s svojimi humornimi 
monologi u sukenščini. Kljub hudim zdravstve-
nim težavam je ohranila optimizem in z zaniman-
jem smo prisluhnili njenemu zapisu:  

Optimizem je zunaj telesa. Daje nam moč, da 
premagujemo težave…Sprejemam ga tudi ob sta-
ranju in nanj sem ponosna… Zadnja leta mi telo 
povzroča velike težave. Nikoli več ne bom zdrava, 
vendar mi optimizem pomaga, da premagujem 
ovire… Tudi slepoto sprejemam in se učim živeti 

Srečanje solkanskih 80-letnikov 

v temi. In ne nazadnje, dragi moji, tudi slepa 
kura včasih zlato zrno najde. 

Med nami je tudi Silva z Brega, ki se je pri 
69 letih odpravila na naporno enomesečno 
pešačenje – camino, kar je pravi podvig. Sama 
pravi, da je bilo to zanjo najpomembnejše 
življenjsko odkritje sebe. 

Visoko izobrazbo je doseglo kar šest sošol-
cev: Med nami je odvetnica, slavistka, zdravnik, 
arhitekt, dipl. ing. strojništva, mag. strojništva. 
Najvišjo izobrazbo je dosegel Anci Marušič, po-
stal je zelo uspešen dr. biotehniških znanosti. 
Med vrsto priznanj je leta 2009 prejel evropsko 
nagrado za življenjsko delo – kot predavatelj kra-
jinske arhitekture. 

Ob upokojitvi leta 2011 je prejel nagrado 
Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Sošolec 
Tomaž Vuga je takrat v nagovoru navedel, da 
ima več kot 600 naslovov in poudaril, da je ohra-
nil stalno bivališče prav v Solkanu. 

Anci je v šali povedal, da je doktorat dosegel 
zato, ker na določeni stopnji izobrazbe nikoli ni 
mogel dobiti dela in mu ni kazalo drugega, kot 
da je nadaljeval študij. 

Letos je bila NOČ knjige na KSS posvečena 
prav trem solkanskim 80-letnikom, trem Vuga, 
trem sošolcem, trem piscem: Lucijan, Tomaž, Ka-
tarina. 

Lucijan, sicer mag. strojništva, je bil najbolj 
plodovit pisec. Pisal je pesmi, zgodovinske ro-
mane, znan je tudi kot venetolog. Med drugim se 
je ukvarjal tudi z etimologijo – raziskovanjem iz-
vora besed. Ob 60-letnici je staršem poklonil 
knjižico z družinskim drevesom. Raziskal je 
izvor očetovega priimka Vuga. To je ime ptice, 
ki so jo Solkanci poimenovali uəga; smo namreč 
bili med sošolci kar štirje Vuga.  Tomaž je lani 
izdal odmevno publikacijo Projekt : Nova Go-
rica. Predstavljena je bila tudi v prostorih KS 
Solkan. Kot arhitekt predstavlja svoj pogled na 
najbolj plodno obdobje rasti Nove Gorice. Po-
sebno privlačno pa se mi je zdelo domače poi-
menovanje stvarnih lastnih imen mimo u rad - 
nega: vzpetino nad Solkanom imenuje Sv. Kata-
rina, osrednjo cesto v Novi Gorici Magistrala, 
Trg pred občinsko stavbo Travnik … 

 Identiteto Solkana odkriva tudi citat iz 
članka Goriška - Primorska - moja dežela, ki je 
bil objavljen v Primorskih novicah decembra 
2007 v Pismih bralcev: Sem Goričan in sem Pri-
morec, sem Novogoričan in sem Solkanec, na kar 
sem še posebej ponosen, sem pa tudi Slovenec in 
Evropejec. Nikomur ne dovolim, da bi mi jemal 
katerokoli od naštetih pripadnosti. To poskušajo 
nekateri s prisvajanjem Primorske – imena in 
dežele, ki si je ne pustim odvzeti. 

Solkance, ki živijo v bližnji okolici, pa pove-
zuje s Solkanom 1001 solkanski časopis, ki ga 
nekateri prejemajo po pošti. Preverili smo tudi, 
koliko še poznamo solkanske besede. Večina 
izrazov nam je še vedno blizu, problem pa na-
staja pri iskanju ustrezne knjižne besede, recimo 
pri izrazih biščáda, gáugə, scágat, rófljat…, ob 
katerih so bili bolj opisi kot ustrezna sopomenka. 
V podporo časopisu smo zbrali 100 evrov in jih 
novembra 2019 nakazali na račun KSS v upanju 

in pričakovanju, da bo časopis lahko zajel vse za-
pise različnih piscev in izhajal v taki nakladi, da bo 
dostopen vsem, ki ga želijo brati. Žal zadnji dve 
številki zaradi močno skrčenega obsega in manjše 
naklade nista ustregli tem zahtevam. 

Ob letošnji okrogli obletnici seveda ni man-
jkala torta in rezanje je kot nalašč pripadlo najsta-
rejši sošolki Lauri, saj je kot šivilja in dobra ku - 

harica v tem posebno spretna. Da pa se sre -
čujemo vsako leto, gre zahvala odličnima orga-
nizatorkama Majdi in Ireni, ki poskrbita za 
primeren prostor v Solkanu, kjer se družimo. Ob 
okroglih obletnicah se nas zbere kar veliko, 
včasih pa malo manj. In vztrajali bomo pri tem 
tudi v prihodnje! 

Katarina Vuga  

Pred solkansko cerkvijo, v kateri smo v letu 1939 vsi bili krøœeni, foto: Fotoatelje Pavøiœ Zavadlav

Foto: Aljoøa Kravanja
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OØ Solkan - Vrtec

Učenci 9. razredov, ki obiskujemo izbirni 
predmet likovno snovanje, smo četrtek, 14. 
novembvra, namesto v šolskih klopeh pre -
živeli »med valovi«. In to pred našo šolo! 
Pred tem smo se z učiteljico likovne umet-
nosti Andrejo Kocjan pogovarjali o ob-
novljivih virih energije. Eden izmed njih je 
voda, ki je vir življenja. Prav življenje je 
potreboval pust siv zid pri avtobusni postaji. 
Prijeli smo čopiče in z živimi barvami na 
njem pustili svojo sled, svoj val. 

S tem nismo le polepšali okolice šole, 
ampak smo tudi opozorili na sporočilo, kako 
dragocena je voda. 

  Zala, 9. c 

V petek, 15. novembra, smo obeležili Dan 
slovenske hrane z vseslovenskim projek tom  
Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Zajtrkovali smo tradicionalne slovenske 
jedi – kruh, maslo, med, jabolko in mleko. 

V Vrtcu pri OŠ Solkan smo prepričani, da 
je eden najkakovostnejših korakov, ki jih sto-
rimo za dobro otroka, da mu pripravimo jedi 
iz svežih, domačih in zdravih živil. Takšna 
prehrana priskrbi otroku vso potrebno en-
ergijo, ki pokrije energijske potrebe za 
otrokove vsakodnevne aktivnosti in za zdrav 
celosten razvoj. 

Sodelujemo z lokalnimi pridelovalci in 
predelovalci hrane, ki nam dostavljajo 
kakovostne surovine, iz katerih v kuhinji 
skrbno pripravimo zdrave obroke za otroke. 
Naši lokalni pridelovalci so zanesljivi, zau-
panja vredni dobavitelji in njihova pridelana 
oz. predelana hrana je visoko kakovostna, saj 
je njena pot od njive do krožnika otrok 
razmeroma kratka. To posledično pomeni, da 
je hrana, ki jo uživajo malčki, povsem sveža. 

Tradicionalni slovenski zajtrk – medeni 
zajtrk je nastal s ciljem osveščanja o pomenu 
čebel, pomenu zajtrka, kulturi prehranje-
vanja, pomenu in prednostih lokalne oziroma 
slovenske hrane, pomenu kmetijstva in čebe-
larstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu 
na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki, 
ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in 
racionalnem ravnanju z embalažo. 

 
Tudi letos so se otroci iz enote vrtca 

Solkan pridružili izvajanju aktivnosti na po-
dročju čebelarstva. Z Otroškim in Mladin-
skim pevskim zborom OŠ Solkan so se, ob 
spremljavi harmonike, družili, prepevali in 
plesali na melodijo Čebelar – Ansambel Lo-
jzeta Slaka.  

Bilo je kratko in precej sladko. Ponovno 
se bomo pri petju Čebelarja združili ob letu 
osorej. 

 Urška Komel,  
pomočnica ravnatelja za vrtec

V Tednu splošnih knjižnic so v Goriški 
knjižnici Franceta Bevka organizirali sreča -
nje mladih z županom MONG dr. Klemnom 
Miklavičem na temo ekološke problematike. 
Povabilu so se odzvali tudi učenci 7. a OŠ 
Solkan skupaj z učiteljicama matematike in 
slovenščine.  

Na šoli v okviru mednarodnega projekta 
Vrednotenje prečnih veščin na področju nar-
avoslovja, tehnologije in matematike (As-
sessment of Transversal skills on STEM /ang. 
STEM: Science, Technology, Engineering, 
Mathematics/ – ATS STEM) s pomočjo IKT 
razvijamo in vrednotimo prečne veščine. Pri 
medpredmetni povezavi matematike in 
slovenščine smo se osredinili na veščine kri-
tičnega mišljenja, predvsem na učenje z 
raziskovanjem in veščino postavljanja vpra -
šanj. 

Pred srečanjem so sedmošolci pripravili 
nabor vprašanj. Da bi lahko postavili različno 
zahtevna vprašanja, so morali najprej preučiti 
vire (revije in knjige), ki so jih na temo e -
kološke problematike za nas pripravili v kn-
jižnici. Gospodu županu smo sicer poslali 
prav vsa vprašanja, ker je želel vedeti, kako 
mladi razmišljajo, na srečanju pa je nato 
odgovarjal na izbrana vprašanja. 

Tako so se učenci 7. a z učiteljicama, 21. 
novembra, odpravili v Goriško knjižnico 

Namesto v šolskih 
klopeh smo dan 

preživeli »med valovi«

V letošnjem šolskem letu izvajamo dva 
mednarodna eTwinning projekta. Nadalju-
jemo lanskega Igre širom Evrope skupaj s 
Prekmurci in Finci. Novega pa smo začeli s 
Španci iz Katalonije z naslovom Naše zname-
nitosti – naš ponos, v katerega so vključeni 
učenci 2. razreda. Najprej so učenci partner-
skih šol risali logotip projekta, nato smo ga 
skupaj izbrali. Druga aktivnost je bila pred-
stavitev šole, šolskih prostorov in okolice z 
videoposnetkom. Izmenjali smo si posnetke. 
Učenci so si z zanimanjem in navdušenjem 
ogledali njihovo šolo in prostore. Ugotovili 
so, da imajo večjo in bolj prostorno jedilnico 
v primerjavi z našo, s ponosom so spoznali, 
da imamo mi več igrišč. V decembru smo se 
s partnersko šolo srečali v živo preko video-
konference. Drugošolci so bili zelo zavzeti in 
veseli. Najprej so prijatelje iz kraja Torrede-
mer pozdravili s pesmijo, ki so se jo učili pri 
angleščini. Učenci iz Španije so se najprej 
predstavili z imeni. Bili so zelo radovedni in 
so spraševali naše učence o najljubših jedeh, 
športih in nogometaših. Zanimalo jih je, kako 
se imenuje naša šola in učiteljice. Zapeli so 
nam svojo tradicionalno božično pesem v ka-
talonščini. Čas videokonference je hitro minil. 
Še bi si kaj povedali, vendar nam je zman-
jkalo časa. Izmenjali smo si še nekaj besed in 
si zaželeli lepe praznike ter si obljubili, da se 
še vidimo. 

Erika Grosar 
 

Vtisi učencev 2. b: 
 Všeč mi je bilo, ker smo zapeli tudi eno 
pesem.         Ula 
 Bilo mi je všeč, ko so se predstavljali 
Španci in povedali svoja imena. Bilo je za-
bavno, da smo se spoznali preko videokonfe-
rence. Presenečen sem bil, ko so rekli: 
»Buuuu!!!« za nogometaša Ronalda, ko je 
sošolec omenil, da navija zanj. Potem je pa 

Mednarodno sodelovanje 
z eTwinning projekti

Tijan povedal, da je njemu najljubši nogome-
taš Dybala, takrat pa so vsi vzklikali od nav-
dušenja.       Tilen  

 Naši prijatelji iz Španije so nam posta-
vljali vprašanja, kako se kliče naša šola, naše 
učiteljice … pa take stvari. Všeč mi je bilo, 
da sem v živo spoznala naše prijatelje, da smo 
se pogovarjali. Zapeli smo jim pesmico Hel-
low.                     Mia  

 Veliko so nas spraševali o naši šoli, učitel-
jici, kateri so naši priljubljeni športi … Bilo 
mi je všeč, ker je bilo zanimivo. Naši prijatelji 
iz Španije so zelo prijazni in zabavni.    Ema  

 Zapeli smo jim pesmico. Vprašali so nas, 
kako se kliče naša šola, naša učiteljica, kdo je 
naš najljubši nogometaš.                       Filip  

 Španci so me vprašali, kdo je moj naj -
ljubši nogometaš. Povedal sem, da Dybala. 
On je Argentinec in bili so zelo navdušeni in 
naredili so: »Jeee!« Všeč mi je bilo, ko so za-
peli eno božično pesem in so nam zaželeli 
lepe praznike. Bilo je super, ker so vsi vzkli-
kali.      Tijan 
    

 Vprašali so nas, kako se kliče naša učitel-
jica, kateri je naš najljubši nogometaš in 
potem so nas vprašali, kaj radi jemo. Pove-
dala sem, da radi jemo pašto.                  Lia

Franceta Bevka. Župana so naši sedmošolci 
vprašali, da kaj kot župan naredi za zmanj -
šanje onesnaževanja okolja in je pri tem os-
talim za zgled. Odprli so tudi pro blematiko 
kamnoloma nad Solkanom, da kako bo kot 
župan reševal problem kamnoloma, sploh 
poleti je območje po miniranju belo od prahu, 
kar je najbrž zdravju ško dljivo. Zanimalo jih 
je še, da zakaj v Novi Gorici nimamo hlajenja 
s toplotno črpalko, kot ga imajo ponekod dru-
god po Sloveniji.  

Pogovor župana, ki je s seboj pripeljal, 
kot je sam rekel, strokovno podporo, in mla -
dih osnovnošolcev, dijakov dveh srednjih 
novogoriških šol in študentov visoke šole, je 
minil prehitro. Polni vtisov smo se vračali v 
šolo, po poti je kar žuborelo: da o poseku 
enega drevesa odloča strokovna komisija, da 
na občini ne uporabljajo plastenk, ampak 
točijo vodo iz pipe, da se sumi na objekt, ki 
zelo onesnažuje, ne more pa se še dokazati, 
da vse vasi v mestni občini še nimajo kana -
lizacije …  

Izvedeli so veliko novega, zanimivega, 
marsikaj jih je presenetilo. Eden od sedmo -
šolcev je pri pouku povzel: Spoznal sem, da 
so odgovori zanimivi, ko postaviš težko vpra -
šanje. 

 
Sanja Leben Jazbec, učiteljica slovenščine

Pravica vedeti – Mladi sprašujejo, 
župan odgovarja 

»Čebelice, čebelice, 
saj moje 

ste prijateljice ...« 

Sen kresne noči 
Učenci 8. in 9. razredov, ki smo se ude-

ležili tekmovanja iz znanja angleščine, smo si 
4. decembra v Gorici ogledali angleško gle-
dališko predstavo »A Midsummer Night's 
Dream« (Sen kresne noči). Uprizorila jo je 
gledališka skupina The English Drama Group 
iz Münchna. 

Gledališko delo se dogaja v antični Grčiji. 
Hermijo, ki je zaljubljena v Lisandra, želi oče 
prisiliti v poroko z Demetrijem, v katerega je 
zaljubljena Helena. Hermija in Lisander za-
radi tega zbežita v Atene, vendar jima Deme-
trij in Helena sledita. Medtem ko v gozdu 
prespijo, jim vilinec Puck v oči da čarobne 
ljubezenske kapljice in s tem povzroči pravo 
zmedo: ko se zbudijo, sta Lisander in Deme-
trij zaljubljena v Heleno, vilinska kraljica pa 
v igralca Bottoma, ki je zaradi prejšnjih Puc-
kovih potegavščin spremenjen v osla. Na 
koncu se vse razreši – Bottom dobi spet člo-
veško podobo, Hermija in Lisander se po-
ročita, kakor tudi Helena in Demetrij. 

Med dvourno predstavo smo imeli 
mešane občutke. Čeprav nam je bila pred-
stava zelo smešna, je učence motilo, da se ko-
stumi in nekateri prizori niso ujemali z 
zgodovinskim časom. Bila je zanimiva pri-
redba klasične komedije Williama Shakespe-

arja, ki je nedvomno eden največjih drama-
tikov vseh časov. Vsi smo se strinjali, da bi 
delo z izvirnim besedilom v stari angleščini 
zaradi sodobnega pristopa lahko preimeno-
vali v na primer Sodoben Sen kresne noči. 
Klub temu smo se zelo nasmejali in bi pred-
stavo priporočili tudi drugim. 

Vid: »Predstava je bila neverjetna. Igralci 
so se zares vživeli v svoje vloge, da niti ne 
omenim prelepega britanskega naglasa in 
zelo bogatega besedišča, ki sta predstavo na-
redila takšno, kakršna je bila.«  

Julija, 9. razred 
(iz angleščine prevedla Brigita Lipej Furlan) 

V priœakovanju predstave
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Oglasi

Želimo Vam  
vesele božične praznike 

in veliko sreče 
v novem letu 2020 ! 

Æelimo Vam  

vesele boæiœne praznike 

in  

sreœno novo leto !
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Oglasi

Vesel Boæiœ in sreœno 2020

2020!

Veliko lepih potovanj 
v novem letu vam æeli 

turistœna vodnica 
 in srednjeveøka øivilja 

 Evelin
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Œas nekdanji

Štefanova bomba
Ko sem kot pobalin poganjal pedale na 

razmajanem kolesu, sem potreboval celo 
večnost, da sem prevozil pot med 
označevalnimi tablami kraja. Cesta IX. 
korpusa se je vzpenjala od livarne proti 
apnenci, mimo Avtoprometa in nevarnega 
križišča pri mlinu pred hotelom Sabotin, 
trgovine Elektron in Droga Steklo, mesnice 
na vogalu, ob spomeniku NOB in prodajalne 
kruha in tekstila nasproti, do pošte in lekarne, 
da sem komaj prisopihal do Placa. Na 
velikem trgu je bilo vedno živahno, ropo -
tajoči avtomobili in stari kamioni so se 

zanimivi ostanki orožja soške fronte, ki so še 
dolgo za tem le polagoma romali na odpad. 
Čelade so služile kot cvetlični lonci, valovita 
pločevina je pokrivala kurnike in svinjake, 
dvojno zaviti zarjaveli špičasti drogovi in 
bodeča žica je mejila posest vrtov in borjačev. 
Starejši fantje so bili navdušeni zbiratelji 
vojaške opreme, posebno bajonetov in pušk. 
Da bi se mlajši prikupili raznim Kalinom, 
Brezigarjem, Boltarjem, smo pokorno prina -
šali vse, kar je spominjalo na kovinske dele 
starega orožja. Za plačilo si dobil pohvalo ali 
zamenjavo z nekaj napol razbitih steklenih 
frnikol, ščink, ki so takrat med mulci veljale 
za menjalno sredstvo. V kolikor te je oče ali 
nono zalotil, da si mu kaj izmaknil, pa si si 
zaslužil mahanje s pekočimi koprivami po že 
tako ubogih stegnih in mečih. 

Nekatera dvorišča so imela kar nekaj 
razstavljenih vojaških artefaktov. Domačini 
so bili ponosni na šrapnele, granate in 
bombe, ki so bile že smrtonosno uporabljene 
ali pa deaktivirane. Projektili havbic in topov 
so bili postavljeni ob kamnitih obokih in 
vhodih. Na njihovih vrhovih je večinoma 
zijala luknja in vanje smo skrivoma vrgli kak 
ploščat kamen, ki se je zadeval po žepih. 
Lastniki se niso povsem prepričali, če je v 
notranjosti še ohranjen smodnik. Bilo je več 
primerov, ko se je še po petdesetih letih vžgal 
pulver, če je nanj slučajno padel žareč drobec 
kovine varjenja ali brušenja. 

Staro železo, ki je spominjalo na izstrelke 
in bombe, me v odraščajočih letih ni več 
pritegnilo, celo zasovražil sem njihovo 
stožčasto nabreklo obliko. Mladi smo tako ali 
tako bili proti vojni in njenimi neizbežnimi 
grozotami, tudi in predvsem zato, ker smo 
pričevanja nonotov in očetov poslušali 
prevečkrat. 

Vendar z uporno rock glasbo in vse -
splošnim mirovnim gibanjem, odeti v zelene 
bunde, poimenovane vietnamovke, ni bilo 
mogoče kaj prida doseči, postali smo celo trn 
v peti takratnim socialističnim oblastem. 

Danes je še slabše. Vsako še tako dobro -
namerno gibanje in protestna glasba se takoj 
izkoristi v komercialne namene in potro -
šništvo. Bolj ko se časovno oddaljujemo od 
tragično ponavljajočih vojnih razprtij, bolj jih 
polepšujemo in idealiziramo. 

Na dvorišču pred vhodom v mizarsko 
delavnico Štefana Bense je burelo oklepalo 
nekaj posušenih plohov, pod nadstreškom je 
sameval velik ventilator, ki je spominjal na 
propeler. Lesni prah se je pošteno vtrl v pore 
starih vrat in obešenih spon. Ob steni je 
samevala stara zarjavela bomba brez konice 
z izrazitimi brazdami po obodu. Star izstrelek 
je že rajnki Štefanov ded postavil ob rob 
kamnitega korita. Ni imel kakšne uporabne 
funkcije in z leti je postal nekakšen sreče -
nosen predmet, obešena podkev nad njim je 
dopolnjevala dobrohotni namen. 

Dolga desetletja je kos železa v obliki 
velikega izstreljenega metka neopazno pri -

Øtefan ob bombi

Eisenbahngeschutz_28cm_K5E_eastern_front_railway_gun

krival nenavadno identiteto. Vsi smo bili 
prepričani, da je staro železo iz prve svetovne 
vojne, podobnih je bilo nešteto naokoli. Šele 
obisk iz Parka vojaške zgodovine iz Pivke je 
Štefana presenetil, da naboj ni bil tako 
nedolžen. 

Vojaški ekspert je ugotovil, da je to 
projektil iz 2. svetovne vojne, ki je bil 
izstreljen iz najučinkovitejšega nemškega 
železniškega topa Krupp K5(E-eisenbahn). 
Istočasno je tudi največje uničevalno orožje, 
ki je kdaj krožilo po naših, še zdaj skromnih 
železnih cestah. Dolžina cevi je segala kar 
21,5m v nebo, teža 218. ton je zadostovala, 
da je izstrelek s kalibrom 283 mm poletel do 
64 km daleč s hitrostjo skoraj 3.3 Mach. 
Izurjena posadka je izstrelila do 8 izstrelkov 
na uro, ki so potrebovali celo minuto do 
izbranega cilja. Skopi tehniški podatki ne 
pričajo o uničevalni moči in žrtvah. Tudi ni 
točnega podatka kje na naših tleh so tak 
topovski vagon lokomotive premikale po 
tirih. Iz pričevanj domnevajo, da so se 
skrivali v predorih v okolici Pivke, od koder 
bi lahko obstreljevali Trst in Reko v primeru 
izkrcanja zaveznikov in napredovanja 4. 
jugoslovanske armade, toda Štefanova bom -

V oktobru smo se poslovili od prijatelja  
Božidarja Markiča. Rodil  se je 25. decembra 
1941 kot drugi sin solkanskega mizarja  
Avgusta. Svoje otroštvo je preživel z očetom, 
mamo Marijo in bratom Jožkom na Šolski ulici 
40 v Solkanu, kjer je tudi obiskoval osnovno 
šolo. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani na 
Srednji tehnični šoli, nato na Biotehnični 
fakulteti, kjer je pridobil izobrazbo v lesni 
stroki in postal inženir lesarstva. Vse svoje 
aktivno delovno obdobje je ostal zvest dru -
žinski tradiciji obdelovanja lesa. Zaposlil se je 
najprej v Meblu, nato na Slovenijalesu v 
Ljubljani, v tovarni Iztok Miren in spet v Meblu 
kot direktor Oblazinjenega pohištva. Imel je 
bogato tehnično znanje v lesni stroki kot tudi 
izjemne vodstvene sposobnosti, zato je vedno 
zasedal vodilna delovna mesta. S soprogo 
Katarino sta si ustvarila prijetno družino. 
Rodila sta se jima sinova Simon in Aleš. 

Aktiven je ostal tudi po upokojitvi. V 
svojem rojstnem kraju je prevzemal pomem -
bne funkcije v družbenem življenju. Veliko 
let je bil član Sveta Krajevne skupnosti 
Solkan. Društvo upokojencev Solkan je kot 
predsednik vodil tri mandate, vse dokler mu 
je dopuščalo zdravje. Kot predstavnik 
Društva upokojencev je bil tudi dolgoletni 
član uredniškega odbora Solkanskega ča -
sopisa.  

Po naravi je bil preprost, odprt in 
družaben človek, ki si je rad vzel čas za ljudi 
okoli sebe, zato je imel širok krog prijateljev. 
Pri svojem delu na Društvu upokojencev se 
je nesebično razdajal in pokazal veliko mero 
empatije do sočloveka.  

Življenje mu ni prizanašalo, saj je kmalu 
izgubil svojo življenjsko sopotnico, a je kljub 
temu pogumno stopal naprej. Vztrajno se je 
boril tudi s hudo zahrbtno boleznijo, vendar ji 
na žalost ni bil kos. Umrl je 23. oktobra 2019. 

V spominu nam bo ostal kot požrtvovalen 
vodja in dober prijatelj. 

 Vidojka Harej,  
Društvo upokojencev Solkan

ustavljali pred kavarno, šoferji in mimoidoči 
so se veselo pozdravljali, da bi bili bolje 
razpoloženi za pot po Soški dolini ali 
navkreber proti Trnovskemu gozdu. 

Do konca naselja je bilo še daleč, Soška 
cesta se je na več mestih pošteno zožila, 
avtomobilske hupe so oznanjale tesnobo 
vozišča in s svojim zvokom izdajale jezo 
voznikov in identiteto prevoznega sredstva. 
Pri pokopališču se je cesta prevesila navzdol 
in paziti si moral na zavore, po navadi niso 
povsem delovale in odneslo te je do vodnjaka, 
kjer si se s hladnim curkom iz železne cevi, ki 
je štrlela iz kamnite gmote, pošteno odžejal. 
Za minuto ali dve si se ozrl na Kamnitega 
velikana in že si jo popihal navzgor proti 
Goriščeku. Tabla pred pokopališčem je 
nesramno označevala začetek kraja z imenom 
Nova Gorica. Včasih smo jo jezno skrivoma 
popackali, saj smo iz ust domačinov razumeli, 
da ni bilo pošteno preimenovati tisočletno vas. 
Naslednji postanek je bil na križišču, kjer se je 
cesta odcepila navzgor proti kamnolomu. 
Obtolčen smerokaz je usmerjal na Skalnico, 
kot so Sveto Goro poimenovali v takratni 
državi. V polkrožni niši zidu, ki je nekoč 
oklepal grajski park, je vodnjak blagodejno 
potešil radovednost o dobri vodi. Razpokano 
grajsko pročelje palač pa nas je pozdravljalo 
kot viteze na železnih konjičkih. Ves zaripel 
sem komaj prilezel do stopnišča cerkve, med 
kratkim počitkom sem opazoval makadamsko 
parkirišče, ki se je ob suhem vremenu obdalo 
z oblakom prahu ob prehitrem prihodu 
hrumečih vozil. Od tu sem jo raje ucvrl po 
stranskih ulicah. Vrtovi in dvorišča ob poti so 
bili povečini obdani z visokimi kamnitimi 
zidovi, na vrhu zašiljeni kamni so mulcem 
oteževali rabutanje zgodnjih češenj in 
oranžnih kakijev. Ob vhodih v hiše in 
delavnice so bili sem in tja postavljeni 

ba je čisto na drugem koncu. Ded je sicer 
pripovedoval, da so tako topovsko kom -
pozicijo vozili tudi po Bohinjski progi. Kdo 
ve, fotografija z dečkoma na kanonu, ki jo je 
podedoval Štefan, res nakazuje na to mož -
nost. 

S povezavo na spletno stran proste 
wikipedie lahko razberemo še nekaj bolj 
krutih podatkov. Izdelali so jih le 21, med 
katerimi sta dva preživela do današnjih dni. 
Prvi z imenom Leopold “krasi” muzej pri 
Calaisu v Franciji, drugi z imenom Robert in 
Anzio Annie pa je bil odpeljan v ZDA, kjer 
je po vojni služil kot referenčni model za 
gradnjo edinega ameriškega atomskega 
kanona M65 Atomic Cannon z nadimkom 
Atomic Annie. Kasneje je bil popolnoma 
restavriran in je razstavljen v vojaškem 
muzeju Aberdeen v Marylandu. 
https://it.wikipedia.org/wiki/28_cm_K5_(E) 

Štefanova bomba, preoblečena v zarjavel 
preluknjan plašč, skromno bedi pri vratih 
mizarske delavnice in se gotovo sramuje, da 
si jo je človeški um zamislil in človeške roke 
skovale v skrivnostno morilsko orodje. 
Morda je zmenjena s podkvijo nad njo, da 
nam skupaj zaželita vesel božiče in srečno 
novo leto 2020. Miran Brumat 

Božidar Markič 

(1941– 2019)

 
Prazniœna iskr ica 

 Edina cesta, ki si je zasluæila svetleœe 
boæiœne sneæinke je Cesta IX. korpusa, 
naøtel sem jih natanko 13. Sreœno øtevilo 
so izbrali zato, da bi imeli s pluæenjem 
snega œm manj opravka. Na Goriøœeku 
pa so posadili mlado sve tlobno jelko, za 
veœjo je zmanjkalo luœk celo na Petrolu 
in poøtnem uradu.         Miran Brumat
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Ana. Umirjena, tiha, delavna, skrivnostna 
… predana. Je tenkočutna opazovalka vsega, 
kar jo obdaja in prav zato so njene ilustracije 
preprosto čudovite, pravljične, posebne … 
Pred nami je torej ustvarjalka, ki se otrokom 
venomer trudi ponuditi vrhunske podobe pra-
vljičnih svetov.  

Ana, najprej si razstavljala kot sli-
karka in grafičarka, nato pa si se posvetila 
knjižni ilustraciji za otroke in mladino. 
Kako si sploh začela z ilustracijo? Kaj te  

je pritegnilo v svet zgodb, pesmi in 
knjig? 

Že kot majhna sem si želela postati ilu-
stratorka. Vse takratne ilustratorje sem poz-
nala po imenih in priimkih. Sprva sem 
de lo vala kot slikarka, sčasoma pa sem ugo-
tovila, da se bolj najdem v knjigi. Tu sem 
našla svoj mir. Pri ilustraciji se sprostiš, ker 
imaš oporo v besedilu, pa imaš kljub temu 
veliko svobode in kar se mi zdi najpomem-
bneje – ni se ti treba ves čas dokazovati. 

Kdaj in kje so ti objavili prve ilustra-
cije? 

Začela sem pri reviji Ciciban pred dvema 
desetletjema. Od takrat redno objavljam v 
otroških revijah in številnih knjižnih izdajah. 
Prav v takratnem obdobju sem se tudi 
odločila, da se bom ukvarjala s knjižno ilu-
stracijo.  

Kako se po tvojem mnenju razvije ilu-
stratorjev individualni slog? Kaj je zna -
čilno zate kot za avtorico? 

Ilustracija ilustratorjev slog nastaja počasi 
in predvsem z delom. Najprej moraš obliko-
vati risbo, šele nato lahko ilustriraš malo po 
svoje. V risbi moraš biti najprej suveren, to 
je osnova, na podlagi katere lažje delaš, greš 
po svoje, karikiraš figuro, jo razvlečeš, po-
manjšaš, ji daješ čisto svoje proporce. Ampak 
v osnovi je risba. Stara šola, ampak drži. 

Drugo je tehnika, šele ko besedilo prebe-
rem, se odločim, kako bom stvar izpeljala. 
Besedilu pustim, da me nagovori. Nikoli 
točno ne vem, kam me bo zapeljalo. Veselje 
najdem v detajlih – majhnih lumparijah, ki so 
tam le za dobre opazovalce, ponavadi so to 
otroci. Ilustracij ni jemati prelahko. Podobe, 
ki jih ustvarimo ilustratorji, pustijo v človeku 
močno sled. Za otroke ni vse dobro. Z ilustra-
cijo želim ohraniti čar 

skrivnostnega in pri ustvarjanju podob 
prisegam na natančno opazovanje sveta. 

Klasično vprašanje: kje dobiš navdih 
za svoje izdelke? 

Vse povsod. Ilustratorji imamo eno 
skupno lastnost, da vse vidimo. Opazimo ve-
liko detajlov, drobtinic, ki jih morda drugi ne. 
Te drobnarije pridejo pri delu zelo prav. 

Navadno moraš svoje junake postavit v 
neke odnose z drugimi stvarmi, v sliki je po-
trebno ustvarit vzdušje, dinamiko, zato je 
fino, če imaš shranjen en velik »baul« raznih 
stvari. 

So kakšni motivi, ki jih rišeš raje? Kaj 
je najtežje narisati? 

Težko mi je na primer narisati konja ali 
pa tehnične stroje, ker je treba razumeti, kako 
stvari delujejo. 

Pri človeških ponavadi figurah pazim, da 
ne učinkujejo kot karikatura, da delujejo na-
ravno. Pri živalih pa si privoščim, da so malo 
smešne. Naredim jih bolj brez skrbi.  

Opažam, da mi je v mojem ustvarjanju, 
bolj kot obrazna govorica, pomembna tele-
sna. S tem se lahko veliko pove, ne da bi se 
pretirano ukvarjal z obrazki. Če si pozoren, 
to opaziš. 

Poleg številnih drugih nagrad si junija 
za izvirne knjižne ilustracije, in sicer za ce-
loten opus zadnjih dveh let, še posebej pa 
za knjigo Čriček in temačni občutek nizo-

Pogovor z ilustratorko Ano Zavadlav, Levstikovo nagrajenko 
zemskega pisatelja Toona Tellegena (Za-
ložba Mladinska knjiga 2017), prejela tudi 
Levstikovo nagrado, slovensko priznanje 
za dosežke na področju otroške in mladin-
ske književnosti. Kaj ti tako priznanje po-
meni? 

Človek je vesel. Vse se je začelo zaradi 
Črička.  

Ilustracije iz knjige Čriček in temačni 
občutek so bile aprila na ogled na prestižni 
razstavi v okviru bolonjskega knjižnega 
sejma. Prav s Čričkom pa osvajaš tudi 
Južno Korejo – uvrstila si  se med nagra-
jence ilustratorskega natečaja na otoku 
Nami. 

Razstava ilustracij na Bolonjskem knjiž -
nem sejmu je svetovni pregled letne produk-
cije na področju knjižne ilustracije. Da prideš 

Si kdaj razmišljala o animaciji? 
Ne, želela pa bi sodelovati recimo z lut-

kovnim gledališčem. Svoje junake bi rada 
videla v lutkah. 

Nazadnje si z ilustracijami sodelovala 
pri oblikovanju zbirke najlepših sloven-
skih ljudskih pravljic iz zapuščine Milka 
Matičetovega, ki jih je v živost vrnila Anja 
Štefan, z naslovom Tristo zajcev (MK, 
2019). Kako poteka ustvarjalni proces, ko 
dobiš naročilo za ilustracijo pesmi, 
zgodbe, pravljice? Kako začnejo knjižni 
junaki dobivati svoje obraze? 

Preberem tekst, razčlenim besedilo v pri-
zore, sledi kadriranje. Kot da bi vse posta-
vljala na oder. Zamislim si prostor, igralce, 
jih oblečem, sledi maska, značaj … 

Načrti in želje za prihodnost? Se obeta 
kakšen nov projekt, ki se ga še posebej ve-
seliš? 

Že nekaj časa razmišljam o tem, da bi na-
redila avtorsko slikanico brez besed (tiho sli-
kanico), v kateri bi napletla »štorijo« o stari 
solkanski vili Nordis, ki me je že kot deklico 
prevzela, saj je skrivnostno vabila izza zidu 
in do katere so vodila majhna zelena vratca 
… od tu dalje pa ima domišlija prosto pot. 

Olga Srebrnič, roj. Cimprič, izhaja iz 8-
članske pevsko nadarjene družine iz Volč pri 
Tolminu. Že kot otrok je pela v cerkvenem 
pevskem zboru v Volčah in v zboru nižje 
gimnazije v Tolminu, od leta 1994 pa poje v 
solkanskem cerkvenem pevskem zboru. Leta 
1981 se je vključila v MePZ društva računo-
vodskih finančnih delavcev Nova Gorica, ki 
je bilo ustanovitelj in pokrovitelj zbora. Ko 
je l. 1996 društvo odpovedalo pokrovitel-
jstvo, je bila pobudnica za nadaljevanje pev-
skega zbora. Obrnila se je tudi na KS Solkan, 
ki jim je edina dodelila prostor za pevske 
vaje. Kmalu je bil sprejet zakon o društvih in 
na njeno pobudo se je zbor preimenoval v 
MePZ Slavec Solkan, Olga pa je postala 
predsednica društva. 

Po zaslugi Slavca je ponovno zaživelo 
kulturno dogajanje v Solkanu. Na pobudo 
raznih organizacij so nastopali na različnih 
prireditvah, začeli pa so tudi s samostojnimi 
koncerti. 

Olga je začutila, da Solkan rabi raznoliko 
kulturo, zato je s svojo organizacijsko spret-
nostjo znala privabiti v društvo različne iz-

skozi to selekcijo, moraš imeti tudi malo 
sreče. Ene stvari se pač poklopijo, da tam iz-
stopaš. Bila sem presenečena, da so me iz-
brali, ker je čriček v osnovi preprost. Nastajal 
je na risbah z ogljem. Ni nujno, da mora biti 
nekaj perfektno, da je hkrati prepričljivo. 
Včasih ima zelo enostavna stvar zelo močan 
učinek. Čriček je tak. Preprost in iskren. 

Kaj še drugače rada počneš, ko ne 
rišeš? Kako po navadi poteka tvoj dan? 

Nič (smeh). Časa imam malo. Rada grem 
ven, v naravo, na klepet s prijatelji. 

Kje najraje ustvarjaš? V Solkanu ali se 
raje odpelješ na Kras? 

Iz praktičnih razlogov v Solkanu, če je 
kaj zahtevnejšega, pa grem raje v osamitev. 
Črička sem šla risat na Kras. Potrebovala 
sem mir, saj taka tehnika ne tolerira napak. 

Ana, uspešno pri nadaljnjem ustvar-
janju in hvala za pogovor. 

 Svetlana Bušen

vajalce. Zdaj delujejo v okviru Kulturnega 
društva Slavec 

Vokalno-instrumentalna skupina Kitara 
za dušo, gledališka skupina Face, skupina za 
literarno ustvarjanje in zdaj še MePZ Motiv. 

Od leta 1996 Olga vodi in organizira 
delo vseh sekcij, pripravlja nastope v Sol-
kanu, Novi Gorici in tudi v zamejstvu. Zbor 
Motiv je sprejela v društvo tudi zato, ker so 
v njem mlajši pevci, ki naj bi v prihodnje po-
nesli slovensko besedo in pesem tudi Slo-
vencem, ki živijo daleč od domovine in 
njihove nastope sprejemajo z odprtim srcem. 
Pred dvema letoma je zbor nastopil v Ka-
nadi, letos za Prešernov dan pa v Nemčiji. 

Pod okriljem KD Slavec smo bili letos 
Solkanci deležni izjemno bogatega Prešer-
novega dneva v prostorih karavle, zelo od-
mevnega večera Pesem pod lipo ob dnevu 
državnosti, MePZ Motiv pa je v okviru 
občinskega praznovanja nastopil v baziliki 
Kraljice Svetogorske. 

Olga je ponosna, da ji je uspelo prvotni 
zbor ohraniti, saj bo v prihajajočem letu 
2020 slavil svojo 40-letnico obstoja. Olgi 

Srebrnič čestitamo za Priznanje MONG, saj 
si ga je s svojim dolgoletnim zavzetim 
delom še kako zaslužila. 

Vsem sodelujočim v društvu želimo še 
nadalje veliko veselja in uspeha pri nastopih, 
ki jih imajo v načrtu. Naj bo leto 2020 kar 
najbolj ustvarjalno! 

Katarina Vuga

Olga Srebrnič, nagrajenka MONG

Foto: Fotoatelje Pavøiœ Zavadlav

 Prazniœni iskr ic i  
 
Glavno solkansko prometno æilo so v 
œasu rajnke avstro-ogrske monarhije 
imenovali Preøernova cesta. Med 
vojnama pod italijansko okupacijo so 
jo preimenovali v Via Montesanto, po 
prikljuœitvi Primorske k matiœni domo -
vini je dobila naziv Cesta  IX. korpusa 
po partizanski formaciji, ki je pregnala 
zavojevalce. Glede na stanje cestiøœa in 
brezbriænosti obœinskih organov pre d -
lagamo, da se preimenuje v cesto 
Gradimo luknje za prihodnost. 

— . — 
Na parkiriøœu pred mostom za Brda se 
je pametno ustaviti in se peø odpraviti 
do novo urejenega kriæiøœa, da bi 
preuœili, kako so si naœrtovalci zamislili 
odvijanje prometa. Tako bi lahko med 
voænjo skozi kriæiøœe z mahanjem 
drugim udeleæencem pojasnjevali nov 
pristop. Projekt je øe v teku, manjkajo 
tudi mitnice za pobiranje mostnine. 
WC je na trati pod kriæiøœem æe zgra -
jeno, v sluœaju potrebe, ko œakaø na 
vlak, pa bodo kljuœi na razpolago pri 
mitniœarjih.                  MB 
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Uspeøni Solkanci

ognem računalniku in se raje prepustim do-
mišljiji pri izdelovanju srebrnih prstanov, za-
pestnic, verižic, obeskov,« je priznala 
sogovornica, ki je nedavno uspešno opravila 
usposabljanje na zlatarski šoli v Mengšu. 
Bila je v prvi skupini učenk, ki so na tej šoli 
usvajali teoretično in praktično znanje v kla-
sičnih zlatarskih tehnikah. »Pet nas je obisko-
valo intenzivne delavnice od jeseni do konca 
pomladi. Učili smo se ročnega izdelovanja 
nakita, pri katerem sleherni del narediš la-
stnoročno – od načrtovanja in priprave ma-
teriala do končnega izdelka. Bolj kot klasičen 
nakit masovne proizvodnje iz zlatarn me za-
nimajo unikatne organske oblike, kjer je vsak 
kos nakita majhna skulptura s svojo zgodbo. 
In všeč mi je ta neizmerna svoboda v ustvar-
janju.« Andrejka doda, da navdih išče v na-
ravi in da nakit najraje izdeluje s prsti, saj 
tako lažje ustvari bolj organske oblike z ra-
zličnimi odtisi, predvsem pa se lahko preda 
navdihu in sproti snuje obliko. Včasih se 
končni izdelek precej razlikuje od izhodiščne 
ideje. Njen srebrni nakit spominja na sred-
njeveškega, a obenem izpostavi čisto in pre-
prosto lepoto srebra z »apokaliptičnim« 
pridihom. S srebrom rada kombinira drage in 
poldrage kamne, še posebno zeleni peridot, 
turmalin in labradorit, v katerem se mistično 
prelivajo različne barve. Poudari, da ji je 
blizu koncept, ko so ljudje izdelovali nakit iz 
tistega, kar so našli v svojem okolju – naj bo 
to kost, les, kamen ali iz grobo obdelane ko-
vine. »Verjamem, da nam narava govori, da 
drevesa, skale in kamni sporočajo nekaj dav-
nega in globokega. Zato so mi bliže patini-
rani in umetno postarani izdelki, ki prinašajo 
občutek prvinskosti. Sama ne želim biti vpeta 
v kanone in klišeje, zato se raje prepustim 
spontanemu navdihu. Tudi narava je čarobna 
prav zaradi svoje popolne 'nepopolnosti'. 
Vsak posamezen list in cvet je malo drugačen 
in edinstveno neponovljiv,« razmišlja An-
drejka.

Unikaten izdelek je lepo darilo 
Na letošnjem sejmu mineralov v Tržiču 

je Andrejka s srebrnim nakitom prepričala 
številne obiskovalce in prodala precej svojih 
izdelkov. Pravi, da so unikatni izdelki resda 
dražji, a ljudje vedno bolj cenimo ročno iz-
delan nakit in ga pogosto izberemo za darilo. 
A ni se bati, da bi ustvarjalni vrtinec pri sol-
kanski ustvarjalki jenjal (odločna dama ima 
sicer dolenjske korenine, saj so se s starši pri-
selili iz Novega mesta, ko je imela štiri leta). 
Včasih se ponoči zbudi in premleva o idejah. 
»V izdelovanju nakita resnično uživam in to 
je nekaj, kar bi lahko počela vse življenje,« 
se zadovoljno smeje. Mi pa smo lahko zado-
voljni, da imamo možnost postati lastniki 
unikatnega nakita, ki lahko s svojo večno sre-
brno eleganco dopolni tako prefinjeno in po-
slovno podobo kot tudi modno in športno. Ali 
pa si umislimo kaj bolj drznega, na primer 
obesek v obliki lunine površine s kraterji. 
Nakit pa lahko sogovornica izdela tudi v 
zlatu. Andrejka je pripravljena na vse. 

 Dominika Prijatelj 

Lahko bi rekli čisto navadna sezona za 
Nejca Žnidarčiča, vendar je Solkanec v le-
tošnjem letu ponovno podrl več mejnikov v 
spustu na divjih vodah. Konec septembra je v 
španskem La Seu d'Urgellu je že četrtič postal 
svetovni prvak, kar ni v tej disciplini uspelo 
še nikomur.  

Že prvi dan prvenstva je slovenska spu-
staška reprezentanca začela z zmago v 
moštveni preizkušnji, kjer sta z Nejcem ve-
slala še Anže Urankar in Simon Oven. Naši so 
bili moštveno precej favorizirani, a so Fran-
coze ugnali le za nekaj desetink, tretjeuvrščeni 
Čehi pa so zaostali že za več kot sekundo. Na-
slednji dnevi so bili namenjeni kvalifikacij-
skim vožnjam in pripravam na finale. Na teh 
Nejc ni posebno izstopal s svojimi veslaškimi 
sposobnosti, kar navadno počne, in to je na-

Ta žlahtna kovina z bleščečim kovinskim 
sijajem je prvič nagovorila človeka že pred 
približno pet tisoč leti. Iz nje so naši predniki 
izdelovali številne uporabne in okrasne pred-
mete, od kovancev in nakita do jedilnega pri-
bora in krožnikov. Seveda, to je srebro. In še 

stvari. Rada sem se učila tujih jezikov, dva-
najst let sem igrala klavir, veliko berem, po-
skusila sem se tudi v pisanju in slikanju, 
zanimajo me psihologija, zgodovina, arheo-
logija, arhitektura ... In ko nekaj pritegne 
mojo pozornost, želim o tej stvari vedeti čim 
več, poglobim se vanjo in pri iskanju novega 
znanja zlepa ne odneham,« je povedala mar-
kantna kratkolasa in svetlolasa dama sred-
njih let, mati dveh odraslih hčera, ki se je po 
srečanju z Abrahamom posvetila izdelo-
vanju srebrnega nakita.  

Andrejka Srebrnič, izdelovalka srebrnega nakita

Nakit kot skulptura, ki nosi svojo zgodbo 
in sporočilo. 

»Izdelovanje nakita me je zanimalo že v 
mladosti, a takrat je bilo zelo malo možnosti 
za šolanje, zato sem se vpisala na gimnazijo.« 
Poklicno se je sukala v tehničnih vodah. 
Čeprav sta me od nekdaj bolj zanimala 
ustvarjanje in umetnost, me je po drugi strani 
pritegnil tudi tehnični svet s svojo jasnostjo, 
doslednostjo in točnostjo. Zdaj se z veseljem 

petost samo povečevalo. V Španijo je namreč 
prišel z enim samim ciljem – potrditvijo na-
slova svetovnega prvaka. Za celotno reprezen-
tanco odličen dan finalnih preizkušenj sta 
vrhunsko začela že Luka Božič in Eva Terčelj 
v slalomu. Luka je z bronom dosegel uspeh 
kariere, Sloveniji priboril olimpijsko normo, 
Eva pa je prvič postala svetovna prvakinja in 
si postavila odlično izhodišče za prihajajoče 
olimpijsko leto. Nejcse jev finalni vožnji na 
progo spustil kot predzadnji.Veslanje – predv-
sem v spodnjem delu– ni bilo popolno, a se je 
ob prihodu skozi cilj semafor vseeno obarval 
zeleno. Francoza Felixa Bouveta je premagal 
le za stotinko. Čakali smo še na nastop po kva-
lifikacijah prvouvrščenega Anžeta Urankarja, 
ki pa je v finalu naredil preveč napak in pristal 
na petem mestu. Klubsko sta velik uspeh na 
prvenstvu dopolnila Alja Kozorog in Niko Te-
sten, ki sta Sloveniji priveslala olimpijski 
normi. 

S šprintersko preizkušnjo svetovnega po-
kala na Kitajskem se je danes končala tekmo-
valna kajakaška sezona. Nejc Žnidarčič je v 
svoji paradni disciplini zasedel 2. mesto, le 
stotinko za Belgijcem Maximom Richardom. 
Tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala 
je Nejc ostal drugi za Francozom Felixom 
Bouvetom. Klubski uspeh je dopolnil Erazem 

Nejc Žnidarčič je ponovno svetovni prvak Kajakaški trener leta
Po uspešno zaključeni sezoni v kajaku in 

kanuju na divjih vodah so na Kajakaški 
zvezi Slovenije razglasili častitljivi naslov 
Slovenski trener leta za področje kajaka. 
Prejel ga je Solkanec Jernej Abramič, ki je 
vse svoje življenje posvetil kajaku. Stro-
kovna žirija se je na podlagi odličnih do-
sežkov njegovih varovancev na največjih 
mednarodnih tekmovanjih  odločila, da si 
nagrado za izjemno sezono res zasluži. Nje-
gov varovanec, Nejc Žnidarčič, s katerim so-
delujeta že vrsto let, je spet osvojil naslov 
evropskega prvaka na reki Soči in ubranil na-
slov svetovnega prvaka v sprintu na olimpij-
ski progi v španskem Seu d Urgelu. Prav tako 
je na isti dan v Španiji svetovna prvakinja v 
slalomu postala Eva Terčelj, ki je v letošnji 
sezoni osvojila tudi drugo mesto v skupnem 
seštevku svetovnega pokala.  

Čestitkam za izjemne dosežke se pri-
družujemo tudi v uredništvu in mu želimo 
uspešno sezono v prihajajočem olimpijskem 
letu. Erika Grosar

Prazniœna iskr ica 
 V povpreœju so se turisti v Solkanu 

zadræevali 5 minut, zato smo uvedli 
razkoøen oznaœevalni sistem na cestah 
in leæeœe policaje, da bi jih zadræali vsaj 
10 minut.     MB

vedno je del našega vsakdana. Od vseh kovin 
najbolje prevaja elektriko, zato je pomembna 
sestavina v elektroniki, zaradi antibakterij-
skih lastnosti ga uporabljajo v medicini, s so-
dobno tehnologijo pa naj bi z drobnimi 
srebrnimi nano delci v oblačilih omogočili, 
da bodo bolj vzdržljiva ter odpornejša na 
umazanijo in neprijetne vonjave. Do nedav-
nega so s pomočjo srebra množično razvijali 
klasične fotografije, ta trenutek pa se nihče 
od nas ne bi branil množice srebrnih palic. Če 
smo malce skromnejši, tudi lepega unikat-
nega srebrnega nakita bi se gotovo razvese-
lili; no, vsaj predstavnice nežnejšega spola. 
In prav tak edinstven, unikaten, samosvoje 
zapeljiv srebrn nakit izdeluje Andrejka Sre-
brnič iz Solkana. Njena življenjska pot po-
trjuje, da ljudje radovednega duha vedno 
znova najdejo vsebine in dejavnosti, ki 
osmišljajo in bogatijo bivanje. »Strinjam se, 
da je vseživljenjsko učenje zelo pomembno. 
Mogoče zato, ker me zanima toliko različnih 

Nakit najraje izdeluje s prsti.

Nakit izpostavi œisto in preprosto lepoto sre-
bra.

Obesek je nastal na podlagi hœerine risbe 
iz otroøtva.

Nejc s trenerjem Jernejem

Šavli, ki je bil osmi. Tekmovalci imajo sedaj 
le dobra dva tedna pavze, v začetku januarja 
pa že sledijo priprave na novo sezono. Vrhu-
nec naslednjega leta bodo zagotovo olimpij-
ske igre na Japonskem. Veliko udeležencev z 
vsega sveta bomo v Solkanu gostili že marca 
na mednarodnem tekmovanju svetovne le-
stvice, avgusta pa na evropsko prvenstvo na 
Sočo prihajajo najboljši mladinci v spustu in 
raftingu. 

Andrej Humar
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Kamniti velikan

Solkanski most v slikarstvu ni prav 
pogost motiv. Mostove so slovenski umetniki 
sicer kar pogosto upodabljali. Lahko bi rekel, 
da med slovenskimi slikarji v številu 
upodobljenih mostov prednjači ajdovski 
rojak Veno Pilon, ki je upodobil več slik z 
mostno tematiko. Pri tem ni slikal samo 
mostov na Vipavskem, pač pa tudi mostove 
izven domovine, kot je most Ponte Vecchio 
v Firencah, kot tudi pariški mostovi. Most kot 
osrednji motiv najdemo tudi pri impre -
sionistu Matiju Jami. Mostovi so sicer v 
slikarstvu vedno zavzemali posebno mesto, 
saj so mostovi za slikarje pomenili neke 
simbolne točke z različnimi sporočili. Van 
Goghov podeželski dvižni most v Langloisu 
v Provansi je ena najbolj znanih slik z 
mostom. Verjetno najbolj znana slika s sicer  
razmeroma na prvi videz neopaznim mo -
tivom mostu pa je Leonardova slika Mona 

Solkanski most – neznano o znanem 
XVI. del: Slikar Tone Kralj in Solkanski most

1942/1943 naročil domači duhovnik Anton 
Požar. To je bil že čas druge svetovne vojne 
in čas divjanja fašizma v najhujši obliki na 
Primorskem. Anton Požar je, kot je sam 
zapisal, Tonetu Kralju izrazil željo po 
poslikavi domače cerkve z močnim naro -
dnostnim in socialnim poudarkom. V tem 
času je pri duhovniku Požarju bival tudi 
znani duhovnik in narodni buditelj Virgil 
Šček, ki je s spretnim besednim manevrom 
odvrnil ogled in kontrolo Kraljevih poslikav 
v cerkvi sv. Mihaela s strani fašistične 
komisije, ki je večkrat pregledovala kaj Tone 
Kralj slika. 

Tone Kralj (1900–1975) je v zgodnji 
mladosti študiral najprej kiparstvo v Pragi, 
usposabljal pa se je tudi v Parizu in Benetkah. 
Razvil je stil monumentalnega realizma in na 
njegovih slikah prevladuje mehka secesijska 
linija. Poslikal je okoli 50 cerkva, v glavnem 

Na sliki Kristus Kralj kot negativci skupaj 
nastopajo predstavniki svetovnega fašizma, 
vojaške transverzale oziroma jeklene osi Rim 
– Berlin – Tokio. Klečeplazijo h Kristusovim 
nogam, kajti bliža se konec vojne in čas 
sodbe. Na njegovi levici stopajo na sceno 
figure preprostih ljudi v slovenskih narodnih 
barvah. 

Sile osi predstavljajo: v ospredju je 
Italijan (v italijanskih narodnih barvah), za 
njim je nacist arijskega videza, obložen z 
nemškimi ročnimi bombami (štilericami) in 
nazadnje Japonec. Japonec kljub prili zo -
vanju še vedno ne izpusti davljenega Kitajca, 
ki ga na vrvi vleče za seboj. 

Med negativci so na  Kraljevih poslikavah 
v primorskih cerkvah najpogosteje nastopali 
Mussolini, fašistični pesnik d Annunzio in 
Hitler. 

Sam Tone Kralj je ocenil, da med vsemi 
cerkvenimi poslikavami predstavljajo prav 
poslikave v cerkvi sv. Mihaela v vasi Lokev 
vrh njegovega slikarstva. 

Ne glede na to, da se Solkanski most 
nahaja na samem robu Kraljeve slike, pa se 
podobe samega mostu ne da spregledati. 
Solkanski most s svojo vsem Primorcem 
poznano lokacijo in podobo enoznačno 
določa teritorij oz. pokrajino na sliki, ki je v 
tem primeru Primorska pod jarmom fašizma. 
Ker pa je Solkanski most na tej sliki narisan 
le do dobre polovice svoje dolžine daje slutiti, 
da je most Kralj narisal kot hkratnega 
povezovalca tudi teritorija levega dela Soče, 
ki na sliki ni viden in ki je delil isto usodo pod 
fašističnim škornjem kot teritorij na desnem 
bregu Soče. Tudi v tem primeru upodobitve 
mostu bi lahko rekli, da se most (tokrat 
Solkanski) pojavlja kot nosilec simbolnega 
sporočila. To dejstvo mu dodaja novo in 
simbolno funkcijo, ki presega izključno 
tehnični vidik Solkanskega mostu kot mostu 
z največjim kamnitim lokom na svetu. Tone 
Kralj je prav zagotovo dobro vedel, zakaj ga 
je narisal. 

Besedilo in foto: Gorazd Humar 
 

je rodil v Ljubljani 24. aprila 1948. Osnovno 
šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, 
tam je na medicinski fakulteti diplomiral leta 
1973. Prvo službo je dobil na Goriškem. S 
kolegico iz študentskih dni, Solkanko Mar-
tino Bašin, sta se poročila, dobila hčerki Nino 
(1971) in Majo (1974) in se ustalila v Sol-
kanu. Leta 1976 začel specializacijo iz rent-
genologije in pomagal pri ustanavljanju 
oddelka za rentgenologijo novo nastajajoče 
bolnišnice v Šempetru pri Gorici. Specialisti-
čni izpit je opravil leta 1980 in postal vodja 
oddelka. Leta 1982 je na povabilo profesorja 
Iva Obreza prišel na klinični oddelek za ra-
diologijo ljubljanskega kliničnega centra in 
postal del prodorne ekipe interventne radio-
logije, ki je z zagnanim delom prevzela vo-
dilno mesto v jugoslovanskem merilu in se 
uveljavljala tudi širše. 

Sledilo je zelo dinamično poklicno ob-
dobje: raziskovalno delu v Bostonu in Har-
vardu v letih 1983 in 1984, magisterij in 
mesto asistenta, naziv docenta in doktorat leta 
1988. Leta 1990 je za leto dni odšel v Hou-
ston kot štipendist Gianturcove raziskovalne 
fundacije in se vrnil domov ravno v času spo-
padov ob slovensko-italijanski meji v osa-
mosvojitveni vojni. Leta 1993 je postal redni 
profesor.  

Presegal je slovensko okolje in skusil 
mnoge zelo slovenske peripetije ter nesmisle 
in se leta 1995 odločil za odhod v Portland 
(Oregon, ZDA), kamor mu je leto kasneje 
sledila tudi žena. V tem okolju se je razisko-
valno preporodil in leta 2000 nasledil pred-
stojništvo Josepha Roescha na oddelku za 
raziskovalno dejavnost na Dotterjevem inšti-
tutu za interventno radiologijo. Ustvaril je 
več patentiranih medicinskih pripomočkov za 
interventno dejavnost, na kongresih je bil za-
radi izvirnih rešitev večkrat nagrajen. Do zad-
njega se je posvečal razvoju umetne venske 
zaklopke iz bioloških materialov.  

V srenji svetovne interventne radiologije 
priznan strokovnjak je ohranjal vezi z domo-
vino. Pomagal je številnim slovenskim zdrav-
nikom na izpopolnjevanju v ZDA. V domače 
okolje se je občasno vračal in predaval na an-
gioloških sestankih. Leta 2010 je s svojo pri-
sotnostjo in spomini tudi počastil 30-letnico 
prvega interventnega posega v splošni bolniš-
nici Nova Gorica. Da je delal v pomembnem 
vozlišču svetovne interventne dejavnosti, je 
lahko začutil vsak, ki je Dušana obiskal v nje-
govem delovnem okolju. In tam je s ponosom 
povedal, da njegovega dela ne bi mogel opra-
viti brez pomoči in podpore svoje Martine. In 
žal bomo tudi v tem primeru ugotovili, da kar 
Pavčnikovim ni bilo usojeno doma, jim je z 
znanjem, prodornostjo in vztrajnostjo uspelo 
v svetu. Po koncu delovnega razmerja v Port-
landu sta se z ženo Martino leta 2015 vrnila 
v Ljubljano, da bi se posvetila vnukom. To 
obdobje je bilo na pisani in plodni življenjski 
poti Dušana Pavčnika, žal, prekratko. Umrl 
je v Ljubljani, 20. maja. 

 Saša Marušič, dr. med.

Poslikava Toneta Kralja v cerkvi sv. Mihaela v vasi Lokev na Krasu. Slika z naslovom Kristus 
Kralj vsebuje na skrajnjem desnem robu tudi podobo Solkanskega mostu. Poslikava je nastala 
med letoma 1942 in 1943. 

Detajl z desnega roba slike Kristus Kralj s Sol-
kanskim mostom in Soœo pod njim.  

Lisa. Ob Giocondinem levem ramenu se 
nahaja figura kamnitega mostu, ki se na tej 
sliki zagotovo ne nahaja slučajno, ampak je 
ta most vsaj po mnenju nekaterih umetnostih 
zgodovinarjev nosilec nekega Leonardovega 
sporočila o povezanosti napol božanske 
Gioconde s tukajšnjim svetom. Seveda pa 
taka interpretacija vloge mostu na tej sliki ni 
edina. 

Za Solkanski most ne moremo reči, da je 
v slikarstvu vsaj na umetniškem nivoju prav 
pogosto upodobljen motiv. Veliko več je najti 
ljubiteljskih slik mostu. Manj pa je znano, da 
se Solkanski most nahaja na cerkveni 
poslikavi Toneta Kralja v cerkvi Sv. Mihaela 
v vasi Lokev na Krasu, ki je le nekaj 
kilometrov oddaljena tako od Divače kot od 
Lipice. 

Zgodba o nastanku poslikave cerkve sv. 
Mihaela je zanimiva. Poslikavo je v letih 

na Primorskem. Zelo znana so tudi Kraljeve 
slike za Levstikovo zgodbo o Martinu 
Krpanu (1954). 

V cerkvi sv. Mihaela je Tone Kralj izdelal 
pet večjih poslikav. V prezbiteriju cerkve se 
nahaja njegova slika Zadnje večerje, na 
stranskih stenah cerkvene ladje pa sta na 
vsaki njeni strani po dve večji sliki z izredno 
izpovednimi motivi tako o fašističnem kot 
nacističnem zatiranju slovenskega naroda. 

Vse Kraljeve cerkvene poslikave so 
močno prepredene z narodnostno noto in na 
njegovih poslikavah preprosti in zatirani 
ljudje nosijo večinoma obleke v treh barvah 
slovenske zastave. In na eni od stenskih 
poslikav poimenovani Kristus Kralj je 
povsem na desnem robu slike upodobljen 
tudi Solkanski most, stisnjen med pobočji 
Sabotina in Svete Gore. Pokrajina je tako s 
Solkanskim mostom, reko Sočo pod njim, 
cerkvijo na Sveti Gori in Krnom v ozadju, 
povsem natančno določena. Na sami sliki 
sicer dominira podoba Kristusa kot kralja in 
odrešenika, desno od Kristusa je primorsko 
zatirano ljudstvo, ki prosi Odrešenika za 
rešitev izpod fašističnega jarma. Na Kri -
stusovi levi pa so zavojevalci in napadalci v 
drugi svetovni vojni, ki v slutnji preobrata v 
vojni klečeplazno kupujejo Kristusovo 
odpuščanje in milost.  

Poslikavo je v knjigi z naslovom Tone 
Kralj in prostor meje (Cankarjeva založba, 
2016) najbolje opisal njen avtor Egon 
Pelikan. Navajam citate iz te njegove knjige: 

Dušan Pavčnik 

(1948–2019)

Ob Soči, na sol-
kanskem pokopališču, 
so se konec maja v 
družinskem krogu po-
slovili od Dušana 
Pavčnika, profesorja 
radiologije in sveto-
vno priznanega stro -
 kovnjaka s področja 
interventne radiolo-
gije. 

Dušan Pavčnik se 
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Turistiœni kotiœek

Avtomobilistični vrhunec, ki zadnja leta 
že tradicionalno poteka v Novi Gorici in oko-
lici, je bil letos organiziran osmič zapored. 8. 
MAHLE RALLY NOVA GORICA se je od-
vijal med 19. in 21. septembrom in se je v 
zadnjih nekaj letih razvil v vodilno dirkaško 
prireditev v Sloveniji. Temelje je prireditvi 
postavil kratek reli na Banjški planoti, ki je 
prvič potekal v letu 2012. Enodnevna priredi-
tev se je v osmih letih razvila v tridnevni do-
godek, ki se mu je letos že tretjič pridružil 3. 
MAHLE ECO RALLY. 

8. MAHLE RALLY NOVA GORICA je 
presegel velikost dolgoletne avtomobilistične 
tradicije v Sloveniji. Letos je organizator 
dirko še bolj približal mestnemu središču in 
širši javnosti, saj je atraktivni nočni superspe-
cial potekal v centru mesta, kar je že tradicio-
nalen bogat obisk ljubiteljev tega dogodka še 
povečalo. Svoje je naredila tudi pestra po-
nudba spremljevalnih dogodkov in tisti konec 
tedna se je Nova Gorica prelevila v prestol-
nico avtomobilskega športa. RALLY NOVA 
GORICA je postal blagovna znamka, ki ne 
uspe pritegniti samo najkakovostnejših tek-
movalcev in pokroviteljev, ampak tudi vedno 
več gledalcev in posledično medijskih hiš, 
neodvisnih novinarjev, spletnih poročevalcev 
in ostalih aktivistov. Če smo se ob zaklučku 
7. MAHLE RALLYJA NOVA GORICA leta 
2018 spraševali, ali je uspeh pripreditve sploh 
še mogoče ponoviti, je 8. MAHLE RALLY 
NOVA GORICA v letu 2019 dokazal, da se 
ga lahko še preseže. Taka popotnica, rastoče 
izkušnje in tisto prvenstveno navdušenje, ki 

organizatorje odlikuje že od samega začetka 
relija, nakazujejo trende prireditve v prihod-
nosti. 

Idilična podoba goriškega relija je dokon-
čno postala zgodovina. Letošnja prireditev je 
prerasla vsa pričakovanja. Prerasla je dimen-
zije, ki jih je imel Rally Saturnus kot naša naj-
večja avtomobilistična prireditev v svojih 
najbolj bleščečih letih. O tem priča množični 
obisk gledalcev in medijski odzivi doma in v 
tujini. Vzporedno sta se odvijala 8. MAHLE 
RALLY NOVA GORICA in 3. MAHLE ECO 
RALLY. Na atraktivnih hitrostnih preizku-
šnjah se je v tem času zbralo dobrih 20 000 
gledalcev, ki jih je predstava nastopajočih po-
sadk navdušila. Uspešno prireditev so z odli-
čnimi uvrstitvami dopolnili člani domačega 
društva AMD Gorica. Rok Turk je s sovoz-
nico Blanko Kacin v zmogljivem Hyundaiu 
i20 skupine R5 prav na reliju v Novi Gorici 
že tretjič zapored osvojil naslov državnega 

prvaka v skupni razvrstitvi. Njegov uspeh sta 
dopolnila Tim Novak in Uroš Ocvirk v Opel 
Adamu skupine R2, ki sta slavila svoj drugi 
zaporedni naslov prvakov v diviziji 2, eni od 
najkakovostnejših divizij pri nas. 

Da je bilo slavje popolno, je z zmago v 
Novi Gorici temelje za kasnejši naslov prvaka 
v divizijah 3 in 4 postavila domača posadka 
Vasja Miklavčič in Martin Černigoj v Renault 
Cliu RS. Uspehe domačega društva sta dopol-
nila tudi Jan Mrevlje in Tina Simčič, ki sta 
tako domačo dirko kot tudi sezono v razvrsti-
tvi Yugo pokala končala na tretjem mestu 
skupno, ob tem pa je Tina Simčič osvojila tre-

tje mesto med sovozniki do 21 let. Predstav-
nika društva na 3. MAHLE ECO RALLYJU, 
Franko in Tadej Špacapan, pa sta v Novi Go-
rici slavila zmago v najmanjši porabi energije 
(Energy Consuption Cup).  

Eco reli je namenjen avtomobilom z alter-
nativnimi pogonskimi viri (električni, priklju-
čni hibridi). Tako kot na klasičnih relijih se 
tudi pri tem upošteva kombinacija določenih 
cestnih odsekov in vmesnih etap. Ti avtomo-
bili pa ne vozijo hitrostnih, temveč točnostne 
preizkušnje. Na njih lovijo predpisano pov-
prečno hitrost, njihovo uspešnost pa časome-
rilci merijo tudi s skritimi vmesnimi 
kontrolami. Na vmesnih etapah prav tako ne 
sme biti zamud pri vstopih v časovne kontrole 
in podobno. 

Letos je društvo AMD Gorica osvojilo na-
slov državnega prvaka med vsemi društvi, ki 
tekmujejo v slovenskem avto športu. V dru-
štvu je 31 članov z vozniško licenco in 36 čla-
nov z licenco športnega funkcionarja. 

Kot organizator je društvo preseglo priča-
kovanja in je s prikazanim zadovoljilo tako 
tekmovalce kot številne gledalce. Dokazalo 
je, da lahko z veliko mero zanosa, vloženega 
truda in zagnanostjo izpelje prireditev, ki nam 
je vsem v ponos. 

Matjaž Žnidaršič

Društvo AMD Nova Gorica 
preseglo vsa pričakovanja

 4. decembra so v avli Hotela Sabotin v 
Solkanu odprli razstavo fotografskih del, 
ki so jih avtorji prijavili na Hitov foto-na-
tečaj  »Ko kamen spregovori – vpetost 
kamna v podobo krajine in življenje ljudi 
na stiku Mediterana in Alp«. Motiv kamna 
je najbolj prepričljivo interpretiral foto-
graf Mirko Bijuklič, z barvno panoramo 
briške krajine pa je na natečaju najbolj iz-
stopal fotograf David Verlič.     

 Hotel Sabotin v sodelovanju z različnimi 
lokalnimi kulturno-umetniškimi društvi ter 
kreativnimi posamezniki predstavlja vedno 
nove priložnosti za druženje ob umetniški 
ustvarjalnosti ter spoznavanje naravnih 
posebnosti lokalnega prostora. V letošnjem 
letu so tako skupaj z KUD Goriška paleta in 
Foto klub Nova Gorica izpeljali pet skupin-
skih ter eno individualno razstavo, kjer so 
predstavili fotografska in slikarska dela ter ke-
ramične izdelke. V sodelovanju z Gobarskim 
društvom Nova Gorica pa že tradicionalno 
dobro obiskano razstavo gob. »Ponosni 
smo, da se v Hotelu Sabotin že skoraj 20 let 
vrstijo številni dogodki in da se lokalna dru-
štva in posamezniki odločajo za razstavljanje 
v naših prostorih,« pravi vodja Hotela Sabo-
tin, Jana Jakin Petejan.  

Fotografski natečaj, ki je v novembru po-
tekal v sodelovanju z novogoriškim fotoklu-
bom, je povezal številne ljubitelje fotografije, 
ki so v naravi iskali dva ključna motiva: 
kamen v širšem goriškem prostoru ter bar-
vno panoramo krajine. 

Izbor teme ni bil naključen. Prav kamen je 
pomemben del zgodbe Hotela Sabotin. Sim-
bolizira trdnost in stabilnost te nekdanje po-
čitniške rezidence grofov Puppi. Odkriva se v 
znaku hotela ter v kamnitih stopniščih in obo-
kih hotela, kjer kratek oddih poveže z občutki 
tradicije in zgodovine. Po drugi strani pa je 
kamen tako zelo vpet tudi v življenje in na-
ravo bližnje okolice. Ta nujni spremljevalec 
kraškega sveta, navdušuje s svojimi izvirnimi 
in vedno drugačnimi pojavnostmi, s svojo su-
rovostjo, a hkrati mehkobo in prefinjenostjo. 
Prav iz kamna je tudi glavna arhitekturna zna-
menitost bližnje okolice – Solkanski most, z 

največjim kamnitim lokom na svetu.  V Sol-
kanu pa je kamen našel svoje mesto tudi kot 
pomemben detajl znotraj značilnih kamnitih 
vhodov v stare solkanske domačije.  

Tudi pri drugi temi – barvni krajinski fo-
tografiji so se fotografi osredotočali na motive 
iz bližnje okolice. »Prav te fotografije so med 
gosti spodbudile veliko zanimanje. Še pred 
uradnim odprtjem razstave so me namreč 
povprašali, kje so bile določene fotografije 
posnete in kako se do teh krajev pride. Pre-
pričana sem, da bodo te fotografije marsikoga 
spodbudile k raziskovanju naše okolice. To je 
ne nazadnje tudi njihov namen,« pravi Jana 
Jakin Petejan.      

V Hotelu Sabotin so z odzivom na nate-
čaj zelo zadovoljni, prejeli so namreč 76 del 
26 različnih avtorjev. Komisija, v sestavi 
Dušan Miška (predstavnik Fotokluba Nova 
Gorica), Špela Lutman (vodja galerije TIR) in 
Jana Jakin Petejan, je zbrana dela pregledala 
in izbrala 13 triptihov z motivi kamna ter 13 
fotografij krajin. Avtorje izbranih del so na si-
nočnjem odprtju razstave tudi nagradili.  

Motiv kamna je najbolj prepričljivo in-
terpretiral fotograf Mirko Bijuklič, z bar-
vno panoramo briške krajine pa je na 
natečaju najbolj izstopal fotograf David 
Verlič.     

Razstava fotografij bo na ogled do 11. de-
cembra 2019, izbrana dela pa bodo postala 
del stalne zbirke Hotela Sabotin in bodo kra-
sila skupne prostore in sobe za goste. 

Lavra Peršolja Jakončič 

Fotografski utrinki kličejo k odkrivanju 
posebnosti širšega goriškega prostora  
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Solkanske podjetnike in obrtnike vabimo, da 
oglašujejo v 1001 solkanskem časopisu in na in-
ternetni strani KS Solkan. Cenika sta objavljena 
na internetni strani (www-solkan.si). 

Oglaøevanje v naøem œasopisu

Darovalci za œasopis

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo izšla 
marca 2020. Članke in fotografije je oddajte najkasneje 
do 10. marca na e-naslov: 1001solkan@gmail.com. Be-
sedil, ki niso v elektronski obliki, ne bomo sprejemali. 
Slike oddajte ločeno v jpg formatu. Navedite tudi vsebino 
slike in ime avtorja fotografije. Naslov urednice: svetla-
naplesnicar@gmail.com 
Zaradi denarne stiske, ki nas pesti v zadnjem času, si ured-
ništvo pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi 
tako po obsegu (do 7000 znakov s presledki) kot po 
izrazu. V 1001 solkanskem časopisu se proti plačilu v 
skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasna spo-
ročila pod pogoji, navedenimi v ceniku.
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Obvestilo

Kikiriki  
Na sindikalnim izleti po Austriji smo sə 

ustavli u adni oštariji, sa smo bli usi šaldu 
lačni. Srečko je vidu  šuferja Mjərota, ki je ot 
kuhnjə nesu lepuə zapečen krampjər  an no 
ljəpo stegno ot piščənca. »Kəkuə si prašu?« 
mu reče Srečko. »Bitte ajne porcionen kiki-
riki, an če tə na buə zastuəpu, skomigni 
numəlo səz rəməm,« mu povjə Mjəro.  Kər 
smo pršli nazaj u korjəru, je reku Mjərotu 
Srečko vəs jəzən: »Si mə spravu na fintu,« 
»Zaki?« praša Mjəro. Kər səm pršu do ku-
harja, səm skomignu səz rəməm an reku 
təkuə, ku smi povu. Kuhar mi pokima, sko-
migne ku jəst səz rəməm, mi pokaže dva 
prsta an praša:  »Zwai?« Jəst səm mu reku JA 
an on mi je dau na tont dvjə peruətki od niga 
rahitičniga piščənca. 
 
Lopta  

Kər je Jugoslavija cəbala baluən səs kaku 
drugu državu, sə bli u začətki prenosi səmo 
po radjoti an u srbohrvaščini. Drugi dən po 
tekmi je bla na velika debata med djəluci u 
Meblu. Adən je prašu niga djəluca, ki sə je 
səs hribu komič preselu u Soukan: »Janko, 
kajšən fucbaler pa s´ti je narbol dopadu?« 
Janko je odgovoru: »Lopta!« Nəč čudniga, sa 
je tuə besjədu (baluən) med tekmu narvečkat 
šlišu po radjoti.   

Andrej Černe

Za nemoteno izhajanje našega časopisa potrebu-
jemo tudi prispevke krajanov. Hvala vsem, ki ste 
že prispevali. Hvala tudi tistim, ki še boste.  
Transakcijski račun, na katerega lahko nakažete 
prispevek, je: KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN 
01284 – 6450831390 
Darovalci, ki ste letos od 1. 9. do 30. 11. 2019 pri-
spevali 209 EUR, ste: 
Bašin Dušan, Bergoč Zdenka, Gomišček Izidor, 
Markič Jožef, Vuga  Katarina. 

Matjaæ Hladnik

Solkanski časopis si lahko ogledate tudi na spletni 
strani www-solkan.si.

AnekdotiNaj bodo prazniki iskrivi, polni veselja in radosti,  
leto, ki je pred nami  
pa postlano z nepozabnimi trenutki. 

Tpe elektronika d.o.o. 

 05 333 03 03
 051 670 900
 kiaprodajang@masavto.si
 www.masavto.si

Mas avto d.o.o.
Industrijska cesta 4f
(pred vhodom v Meblo)
5000 Nova Gorica

Cena 17.990 EUR velja za Kia XCeed 1.0 T-GDi z opremo LX JOY ISG M/T, z redno ceno 24.590 EUR. Cena že vključujejo popust »EOM 0%« in joker popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob 
sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, SKB Leasing ali GB Leasing. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in 
ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Že za 17.990 EUR

#PrivoščiSiVeč

Novi Kia XCeed.
Xtravaganten.

Zelimo vam
vesel bozic
in cim bolj

ekstravagantno
novo leto! NOVA

LOKACIJA!

Reøitev kriæanke iz prejønje øtevilke (vodoravno):  
CHE, HIP, ATI, REK, LN, NEJC, POSEK, VETROVNOST, 
INTERPOL, OLE, NT, MOLŒEŒNIK, TERI, ENNA, MS, 
ARA, VTIŒ, TOP, MEL, KIMONO, KOSMAŒ, ŒEKAN, AV-
TODOM, RADE, OCENA, EREVAN, SAKAR, GOKART.
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