
Lepo pozdravljeni v prvi izdaji krajevnega časopisa v letošnjem letu. Upamo in želimo, da ste zdravi in da vam 
spremenjeni način življenja ne predstavlja prevelike ovire in težav. 

Svet KS Solkan upošteva vse predpise strokovnih služb glede delovanja v času epidemije in v okviru nalog, ki jih 
opravljamo, zagotavljamo vse ukrepe za zagotovitev javnega zdravja. Ob obisku pisarne KS Solkan je obvezna uporaba 
zaščitne maske, za razkužila je poskrbljeno, prav tako je lahko istočasno v pisarni KS Solkan le ena stranka. V kolikor 
je možno, krajane naprošamo, da za kontakt s KS Solkan uporabljajo elektronsko pošto ali pokličejo v pisarno v času 
uradnih ur. 

Ne glede na zaostreno situacijo pa smo v zaključku preteklega leta izpeljali več projektov, ki so na realizacijo čakali 
tudi po več let. 

Veselje ob dolgo pričakovanem dogovoru in ureditvi razmerij z Društvom upokojencev Solkan je bilo prekinjeno 
z žalostno novico, da se je nenadoma poslovil predsednik Društva upokojencev Solkan, gospod Pavel Mermolja. Pred-
sednik je bil pošten, dosleden, obenem pa zelo prijazen in prijeten človek, ki je vedno deloval v dobro Društva upoko-
jencev Solkan in se trudil, da je imel s Svetom KS Solkan konstruktiven in pozitiven dialog. Zato se mu tukaj še enkrat 
zahvaljujem za ves trud, čas in vse dobro, kar je naredil za naš kraj. 

Kljub oviram, ki nam jih je prinesla spremenjena globalna situacija, smo na vrtcu Julke Pavletič s pridobljenimi 
soglasji MONG in pristojnih služb (gre za spomeniško zaščiteno stavbo), postavili obeležje/spominsko tablo, saj je v 
preteklem šolskem letu vrtec praznoval 120-letnico obstoja. Zagotovo lahko trdimo, da je ta vrtec najstarejši vrtec na 
Primorskem, po nekaterih pisnih virih pa gre celo za najstarejši vrtec v Sloveniji. Zaradi omejitev so bili otroci, starši, 
sedanji in bivši zaposleni in Solkanci nasploh prikrajšani za uradno odprtje in praznovanje. Upamo, da se bodo razmere 
čimprej umirile. Ko bo življenje ponovno v starih tirnicah, bomo počastili častitljivo obletnico delovanja vrtca tudi s 
primerno prireditvijo. 

V okviru ŠRC Karavla smo popravili in obnovili streho kotalkališča, ki je bila več let v neprimernem stanju. V te-
kočem letu nameravamo, v kolikor bomo lahko zagotovili finančna sredstva, nadaljevati s sanacijo bočnih zaščit in le-
senih stebrov omenjenega objekta. 

Prav tako smo zamenjali dotrajano streho na pomožnem objektu v okviru ŠRC Karavla, ki ga za svoje dejavnosti 
uporabljajo različna društva, ki delujejo v okviru KS Solkan. 

V sodelovanju z Zavodom Bernardi Ventrella za redke nevrološke in nevrometabolične bolezni iz Solkana in njihovo 
donacijo še enega avtomatskega zunanjega defibrilatorja smo le-tega namestili na zgradbo OŠ Solkan v bližini športnega 

Znani  Solkanci

februar 
2021 Leto XXVII, øtevilka 107

Spoøtovane krajanke, cenjeni krajani !

igrišča. Zaradi vseh omejitev gibanja in zaprtja šol je defibrilator trenutno umaknjen iz omarice, ki je nameščena na šolskem objektu in bo ponovno postavljen vanjo, ko se bodo ukrepi 
nekoliko sprostili. 

Virus covid-19 nam jo je zagodel tudi glede prepovedi organizacije javnih prireditev; tako je v letu 2020 odpadel tradicionalni krajevni praznik in tradicionalno srečanje krajanov 
Solkana, starih 80 let in več. Ker nam epidemiološka slika in navodila pristojnih služb niso dovolila, da bi te naše krajane obiskali v času decembrskih praznikov, smo jim lepe želje 
poslali kar po pošti. Vse voščilnice so delo treh članic Sveta KS Solkan in osnovnošolke Nastje. Upamo in želimo, da se bomo v letošnjem letu tudi srečali in nazdravili na zdravje 
vseh nas. 

Uspešno smo nastopili tudi z aktivnostmi v zvezi z Livarno, saj smo na občino naslovili več vprašanj in prošenj v zvezi z ukrepanjem zaradi onesnaženja, ki ga povzroča delovanje 
Livarne. MONG je ponovno izvedla meritve prašnih usedlin v okolici. Ko bodo znani rezultati analiz, bomo o tem seznanili krajane. 

V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih predvideli že v lanskem letu. Predvsem želimo, da bo imela MONG dovolj posluha za realizacijo obljubljene in nujno 
potrebne varne šolske poti ter pričetek konkretnega reševanja problematike ekoloških otokov po celotnem Solkanu. Prav tako bomo sodelovali s krajani pri vprašanjih in pripombah, 
ki se nanašajo na gradnjo nove soseske Soških vil v bližini državne meje. 

Ker je zloglasni virus posegel v vse sfere življenja; nekatere posameznike je finančna situacija potisnila v velike osebne stiske, naprošamo vse krajane za pomoč. V kolikor poznate 
ali veste za posameznika ali družino, ki se bori s finančno ali osebno stisko, nam prosim to sporočite (lahko osebno ali pisno; lahko tudi anonimno). Tem posameznikom bomo poskusili 
vsaj nekoliko olajšali stisko in jim zagotoviti najnujnejše življenjske potrebščine. 

S skupnimi močmi in idejami bomo lahko uspešni. Za uspešno delo v prihodnje pa moramo najprej poskrbeti za zdravje. Prosimo, pazite na svoje zdravje in zdravje bližnjih. 
Srečno! Jana Herega, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Solkan
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Pridi, le pridi 

Čeprav tu še vedno koronski je čas, 
se zvezdica svetla prižgala je v nas. 
Se želje in upanje v nas prebudijo, 
da bila bi preteklost le naše dramilo; 
spoznanje o novih vrednotah sveta, 
preprostost in srčnost naj zdaj obvelja. 
 

Zatorej kar pridi – bodi veselo, 
usmiljenja polno, 
dobrote nasuj nam 
in sodi pošteno. 
Zavračaj krivice, 
zlagane resnice, 
pokaži lepoto nam tega sveta. 
 
Kar pridi, le pridi 
nam zdaj do srca. 
 

                     Boža Hvala

Zahvala 
 
Iskrena zahvala vsem krajankam 

in krajanom Solkana, ki so na parti-
cipativnem proračunu podprli dva od 
treh predlaganih projektov v Sol-
kanu. Izglasovana sta bila dva pred-
loga, in sicer ureditev večna men- 
  skega prostora – ŠRC Solkan (Ka-
ravla) za druženje krajanov in izva-
janje športnih, kulturnih in družabnih 
aktivnosti ter ureditev multimedij-
skega prostora za prikazovanje pro-
gramov o solkanski mizarski de- 
javno sti v mizarski zbirki na Soški 
cesti 31 v Solkanu. 

V slogi je moč in z vašo podporo 
smo pridobili sredstva za ureditev 
dveh za kraj zelo pomembnih projek-
tov. 
 

januar 2021_Layout 1  01/02/21  14:21  Pagina 1



Utrip kraja

1001 - solkanski œasopis februar 20212

Vrtec Julke Pavletič v Solkanu (ime-
novan po znani solkanski protifašistični 
akti vistki, ki so jo Nemci internirali v Ra -
ven sbrück, kjer je 1. maja 1945 umrla) je v 
lanskem letu praznoval 120. obletnico svo-
jega obstoja. Gre za najstarejši vrtec na Pri-
morskem, po nekaterih pisnih virih celo 
najstarejši v Sloveniji. Ta vrtec je sicer ena 
od enot otroškega vrtca Nova Gorica, a Sol-
kanci pravimo, da je to naš vrtec. 

Skozi desetletja je nudil varstvo števil-
nim generacijam otrok, poleti 1963 pa tudi 

120 let vrtca Julke Pavletič 
v Solkanu 

skopskim otrokom, ko je njihovo mesto pri-
zadel močan potres. 

Leta 2000 je vodstvo solkanskega vrtca 
ob 100. obletnici izdalo jubilejni zbornik.  

V njem je zelo natančno opisana zgodo-
vina te pomembne ustanove, ki poleg varo-
vanja in vzgoje otrokom nudi tudi prva 
znanja za vstop v šolo in prve samostojne 
korake v svet. V kronološkem zapisu od 
ustanovitve vrtca dalje, podkrepljenim s fo-
tografijami, je prepoznati poslanstvo vzgoje, 
ki je neprecenljiva vrednota pri vzgoji naj -
mlajših.  

Krajevna skupnost Solkan odlično sode-
luje z vrtcem Julke Pavletič. Velikokrat 
gremo na obisk, pa tudi otroci kdaj pa kdaj 
pridejo na sedež krajevne skupnosti, kjer se 
z njimi pogovorimo, jim preberemo kakšno 
pravljico, pokažemo knjižnico. Tudi na tak 
način malčki spoznavajo naš kraj. 

V lanskem letu se je svet KS odločil, da 
120-letnico vrtca obeležimo z odkritjem 
plošče na pročelju stavbe. Ob tem dogodku 
smo načrtovali tudi krajši kulturni program, 
a nam je žal epidemija koronavirusa to pre-
prečila. Obeležje, ki ga je oblikoval arhitekt 
Vinko Torkar, izdelali pa so ga v podjetju 
Marmor granit Mužina v Selu, smo vseeno 
postavili, žal brez prisotnosti mnogih, ki bi 
se sicer prireditve udeležili.  

Ne glede na težke čase, ki jih pre življa -
mo, si z vrtcem tudi v prihodnje želimo le-
pega in pristnega sodelovanja, da bomo 
lahko skupaj spodbujali ustvarjalnost in nav-
dihovali otroke za uresničitev njihovih mla-
dih, a pomembnih sanj. 

Vesna Bašin 

Vsi smo se razveselili razglasitve Nove 
Gorice in Gorice za skupno evropsko pre-
stolnico kulture za leto 2025. Že kar nekaj 
let vse kulturne prestolnice po Evropi v 
svoje pogumne načrte vključujejo tudi oko-
liške kraje. Zato upamo, da se bosta v kul-
turne dogodke, ki bodo odmevali doma in 
po Evropi, v polnosti vključila tudi Solkan 
in Sveta Gora. S pogledom z Gore pozdra-
vljamo daleč naokoli vso Goriško. Vsak, ki 
se bo podal na Sveto Goro, pa bo moral iti 
skozi prikupno naselje Krajevne skupnosti 
Solkan. Tako naš dragi Solkan pridobiva 
pridih kraja, kjer se bodo ljudje radi usta-
vili in spraševali njegove prijazne krajane, 
kaj je še moč lepega videti, kje naj posedijo 

in kje lahko še koga srečajo. Zato je že 
sedaj pomembno, da pomislimo, kako bi 
našo krajevno skupnost lepše uredili in jo 
naredili še bolj zanimivo in privlačno. Naj-
brž bomo imeli kakšno info točko, kjer bo 
mogoče dobiti zgibanke in koledar priredi-
tev, pa ne samo novogoriških in goriških, 
pač pa tudi teh v Solkanu, na Sveti Gori, 
Grgarju in vsej naši okolici. 

Toda tujci se ne znajdejo vedno v 
novem kraju, zato radi ustavljajo ljudi in 
sprašujejo po informacijah. Dobro je, če 
takoj začnemo s širšim sodelovanjem in 
povezovanjem ter izdelamo program, ki 
nam bo v ponos. Tako nam ne bo težko po-
vabiti obiskovalcev in romarjev naših kra-
jev, da se še malo zadržijo med nami. 

Zaželimo si, da bi obveljala naša skup -
na želja, da bodo vsi radovedneži, pohod-
niki, turisti in romarji v Solkanu dejali: 
kako prijazne ljudi smo srečali na poti na 
Sveto Goro! 

Naj izkoristim to priložnost, da se za-
hvalim in čestitam ekipi, ki je dosegla izbor 
naših obmejnih mest za kulturno prestol-
nico Evrope in nam s tem podarila veliko 
možnost za uspeh, pa ne samo naši Goriški, 
ampak tudi vsej Primorski, vsej naši mladi 
državi in seveda tudi našim rojakom čez 
mejo. 

Ker pa sta božič in novo leto že za nami 
in so se dnevi začeli daljšati, tudi svetogor-
ski frančiškani vsem Solkancem želimo 
veliko toplega in prijetnega sonca. Naj le -
tošnja pomlad malce pohiti in naj z njo 
cvetoči Solkan, kot vsa Goriška s Sveto 
Goro, prežene boleči virus! 

Veliko zdravja, veselja, sodelovanja in 
blagoslova želim vsem skupaj s Svete 
Gore. 

 pater Bogdan Knavs

Pot iz Nove Gorice na Sveto Goro 
pelje mimo Solkana

Foto: Mia Blaæica

Lokalna skupina inovativnih fantov 
(Miha Markič in v zadnjem času Alen An-
drlič) je s svojim znanjem, izkušnjami in en-
tuziazmom nesebično priskočila na pomoč 
vsem, ki se v prvi bojni liniji borijo z zlogla-
snim covidom-19 in se trudijo, da prebivalci 
ostajamo zdravi in optimistični tudi v teh 
čudnih časih. 

O tem, da so fantje inovativni, ni dvoma; 
imajo pa poleg tehničnega znanja tudi po-
srečen smisel za humor. Wuhobran nam z 
njegovim poimenovanjem, poleg hvaležnih 
ušes, na usta nariše tudi nasmeh, čeprav skrit 
pod zaščitno masko.  

Miha, povej nam, kaj je to wuhobran. 
Že poimenovanje se sliši sila zanimivo. 

Ha, wuhobran je izdelek, namenjen raz-
bremenitvi ušes ljudi, ki nosijo zaščitne 
maske, take, ki se s trakci zataknejo za ušesa. 
Seveda so tu mišljene predvsem maske v 
zvezi s trenutno epidemijo. Wuhobran si na-
mestimo na zadnji del glave in masko pri-
trdimo na njegove kljukice namesto na lastna 
ušesa. S tem preprečimo možne težave in bo-
lečine v ušesih, ki še posebej rade nastopijo 
med daljšim nošenjem mask.  

Kdo sestavlja ekipo, ki na Goriškem iz-
deluje wuhobrane in kako ste prišli na 
idejo za tovrstni pripomoček? Komu so 
wuhobrani v prvi vrsti namenjeni? 

Ideja wuhobrana je nastala že med prvim 
valom in izvira iz Hongkonga. Ljudje so opa-
zili, da zna biti dolgotrajno nošenje mask ne-
prijetno in tehnološka skupnost je našla 
odgovor v wuhobranu. Takrat sem bil del 
skupnosti društva elektronikov Slovenije, kjer 
smo tiskali dele za zaščitne vizirje – prav tako 
za obrambo pred virusom SARS-CoV-2. Proti 
koncu se je začelo tiskati tudi wuhobrane 
(čeprav niso bili še tako poimenovani), ven-
dar je epidemija zamrla in interesa ni bilo več. 
V drugem valu sem v začetku novembra opa-
zil, da se skupnost organizira okrog spletne 
strani covid.si in skovana je bila beseda wu-
hobran (wuho v narečju predstavlja uho, bran, 
ker nas brani, vse skupaj pa namerno vleče na 
Wuhan), pa sem se pridružil, ker se mi zdi ko-
ristna ideja in mi je v veselje, če lahko poma-
gam in s tem dodam svoj košček mozaika. 
Pred kratkim se mi je pridružil še Alen An-
drlič, Luka Manojlović pa nama je naredil 
malo reklame. V sami skupnosti nas je sku-
paj11. 

Wuhobrani so namenjeni ljudem, ki dosti 
nosijo maske in to je v prvi vrsti zdravstveno 
osebje. Za kratkotrajno nošenje mask, npr. ko 
gremo v trgovino, pa večinoma niso potrebni. 

 
Izdelava wuhobranov zahteva poleg 

tehničnega znanja tudi primerne pripo-
močke in, nenazadnje, predstavlja tudi fi-
nančni izdatek. Kako ste pristopili k temu; 
ste imeli morda sponzorje v začetnih fazah 
projekta? 

Za začetek je potreben 3D-tiskalnik. 
Slednji so že zelo dostopni širši javnosti, niso 
pa tako enostavni za uporabo, to je še malo 
»divji zahod«. Zaenkrat. Ampak veliko se 

dela na tem in škoda bi bilo, če se ne bi. Meni 
se 3D-tiskalnik zdi eno najbolj revolucionar-
nih orodij zadnjih desetletij, enega imam že 
več let in zato tudi nekaj izkušenj. Potem po-
trebuješ surovino za tiskanje – to je večinoma 
ena izmed 3D-tiskalnikom prijazna vrsta pla-
stike. Sam največ tiskam s PLA, ki je najbolj 
okolju prijazna – načeloma biorazgradljiva in 
proizvedena iz rastlin ter nezahtevna. Potem 
potrebujemo še model (»recept«), na osnovi 
katerega tiskalnik tiska. Lahko ga tudi sami 
naredimo, vendar je za wuhobran brezplačno 
na razpolago že veliko narejenih in preiz-
kušenih na terenu (npr. na Thingiverse, sple-
tišču za izmenjavo modelov). Če odmislimo 
tiskalnik, so stroški nizki. 1kg PLA-plastike 
stane nekje okrog 25 €, zadostuje pa za več 
sto wuhobranov. Potem so še stroški obrato-
vanja tiskalnika, energija gre predvsem za 
gretje, ampak tega spet ni dosti, in poštnina, 
če se pošilja po pošti. V zadnjem času so pri-
stopili tudi sponzorji, sam jih trenutno ne po-
trebujem. Imam nekaj plastike na zalogi pa z 
veseljem natisnem še wuhobrane. 

Z wuhobrani ste do sedaj oskrbeli že 
veliko institucij, tudi Varstveno delovni 
center Nova Gorica, ki ima enoto tudi v 
Solkanu. Kako je z zadovoljstvom uporab-
nikov in kam se lahko interesenti iz Sol-
kana in širše regije obrnejo v zvezi z 
dodatnimi informacijami in naročil wuho-
branov? 

Da, ravno te dni sem jih dostavil v VDO, 
pa v Dom upokojencev Nova Gorica, šempe-
trsko bolnico in Zdravstveni dom Nova Go-
rica, še prej pa zdravstvenim ustanovam v 
Tolminu, nekaj sem jih poslal tudi oddelkom 
za medicinsko mikrobiologijo po Sloveniji. 
Najbolj enostavno je, če jih lahko osebno do-
stavim. Če ne, gre pa preko pošte. Naročilo 
wuhobranov je v prvi vrsti namenjeno zdrav-
stvenemu osebju in je brezplačna donacija 
prostovoljcev. Osrednja točka za naročila je 
spletna stran covid.si/wuhobrani/. Naročila se 
potem razporedijo, če se da lokalcem, sicer pa 
tistemu, ki je na razpolago. Vodi se tudi stati-
stika in zgodovina, mimogrede, do tega tre-
nutka smo vsi prostovoljci skupno razposlali 
9958 wuhobranov po vsej Sloveniji. Občasno 
pa prejmem naročilo tudi neposredno. 

Sam povratnih informacij niti nimam, kar 
sem pa zaznal v skupnosti, je zelo pozitiven 
odnos uporabnikov.  

 
Hvala za ta virtualni klepet (pogovor je 

zaradi upoštevanja ukrepov potekal preko 
spleta, op. a.). Še enkrat iskrene čestitke za 
pozitivno naravnanost v teh časih in vse 
dobro ter uspešno še naprej. 

Hvala za intervju, upam, da bo glas dose-
gel zdravstvene delavce, katerih ušesa bi si 
želela wuhobranov. 

Jana Herega

Ušesa vam bodo  
hvaležna …

januar 2021_Layout 1  01/02/21  14:21  Pagina 2



1001 - solkanski œasopisfebruar 2021 3

Utrip kraja

Epidemija covida-19 in z njim povezani 
ukrepi so seveda preprečili marsikatero prire-
ditev v Solkanu, vendar je Goriškemu literar-
nemu klubu GOvoRICA uspelo izpeljati nekaj 
literarnih srečanj na dvorišču Mostovne v 
skladu z navodili NIJZ. 

V okviru Goriškega poletja 2020, Besede 
na srede, je literarni klub organiziral pogovor 
z Rajkom Slokarjem, nekdanjim tajnikom 
kluba ter nekdanjim direktorjem Goriške 
knjižnice Franceta Bevka, in dr. Brankom Ma-
rušičem, zgodovinarjem. Osrednja tema po-
govora je bila kulturniški in zgodovinski 
pogled na tigrovce in partizane. Na dobro obi-
skanem večeru, ki se je odvijal na odprtem 
dvorišču Mostovne, je Rajko Slokar sprego-
voril tudi o aktualni knjigi dr. Pirjevca, Parti-
zani. Glasbeno vzdušje tedanjega časa je na 
harmoniki ustvarila študentka Polona Bratina. 

Oba sodelujoča sta odgovorila na veliko 
vprašanj, zlasti o delovanju TIGR-a, kar kaže na 
to, kako zelo je med Goričani še živ spomin na 
dogajanje pred in med drugo svetovno vojno.  

Ob prazniku Občine Nova Gorica pa je na 
Mostovni potekal pogovor z Rudijem Pavši -
čem, ki ga je spretno krmaril Radivoj Pahor, 
dober poznavalec življenja Slovencev v Italiji. 
Rudi Pavšič se je spomladi 2019 poslovil od 
predsedniškega mesta Slovenske kulturno-go-
spodarske zveze, ki jo je vodil celih 22 let, leto 
kasneje pa je izdal knjigo z naslovom Izbral 
sem srednjo pot. V njej je avtor opisal spomine 
na to dolgo obdobje, ki ni zgolj pogled na pre-
hojeno pot, ampak ponuja tudi vpogled v 
življenje Slovencev v Italiji v ključnem zgodo-
vinskem obdobju. Skozi njegov osebni pogled 
so se prisotni seznanili s trenutki, ki so za mar-
sikoga še uganka, od odmevnih dogodkov, kot 
sta bili zaprtje Tržaške kreditne banke ali kriza 
Primorskega dnevnika, do širšemu krogu manj 
znanih dogajanj znotraj manjšine. Med pogo-
vor so bili vtkani zvoki, ki jih je iz kitare izva-
bil mladi kitarist Tilen Kravos, ki sicer veliko 
nastopa v duetu s prijateljem, s katerim se po-
svečata izvedbi partizanskih in ljudskih pesmi 
na izviren in svež način. 

Goriški literarni klub GOvoRICA je v letu 
2020 obeležil 10-letnico delovanja in 10-let-
nico Gregorčičevih dnevov. Glede na razmere 
je oba dogodka združil 16. oktobra in kljub 
nekoliko hladnejšemu vremenu izpeljal na 
dvorišču Mostovne v prisotnosti Damijane 

Kulturni center Mostovna 

bu GOvoRICA, ki je bil posnet za to pri-
ložnost in je na ogled tudi na spletnih straneh 
Mestne občine Nova Gorica na povezavi: 
https://www.facebook.com/MestnaObcina 
NovaGorica/videos/3026143747485976/ 
Dan pred prireditvijo pa so predstavniki kluba, 
ob recitiranju Gregorčičevih pesmi, položili 
cvetje še pred njegov spomenik v Novi Gorici, 
v ljudskem parku v Gorici in na njegov grob 
pri cerkvi sv. Lovrenca. 

Dan kasneje so člani kluba ob dveh okro-
glih obletnicah, 130-letnici rojstva in 50-let-
nici smrti plodovitega ljudskega pisatelja 
Franceta Bevka, položili cvetje na njegov grob 
v Solkanu in se pisatelja spomnili z branjem 
odlomkov iz njegovih del. 

Goriški literarni klub je v letu 2020 izdal 
tudi dve številki spletnega literanega časopisa 
Govoriški zapisi (prvo številko so tudi nati-
snili), v katerem se predstavljajo skozi svoje 
ustvarjanje člani kluba, obenem je prostor 
vedno namenjen tudi predstavitvi enega od 
gostujočih pesnikov ali pisateljev iz tujine. 

Uredništvo

Pavli ca, podžupanje Mestne občine Nova  
Gorica. Ob kratkem sprehodu skozi leta 
delovanja goriških literarnih ustvarjalcev, reci -
 talom pesmi “goriškega slavčka” in ob bla go -
 glasnem petju skupine Ardeo je sledila še 
podelitev priznanj najbolj prizadevnim članom 
kluba v obliki knjige – pesniške zbirke premi-
nule idrijske pesnice Andrejke Jereb. 

Po zaključku uradnega dela je sledila še 
predstavitev filma o Goriškem literarnem klu -

Novi knjigi Darinke Kozinc 

Ob 100-letnici podpisa rapalske pogodbe, 
12. novembra, je pri mariborski založbi Vo-
losov hram izšel roman Darinke Kozinc z na-
slovom Dolge sence fašizma. 

Urednik Robert Titan Felix je o knjigi za-
pisal: 

Dolge sence fašizma sestavljata dve 
zgodbi, postavljeni v precej oddaljen čas, 
prva je okvirna zgodba iz sedemdesetih let 
preteklega stoletja s prigodami iz življenja 
družin, ki ju ločuje jugosloansko.italijanska 
meja; vložna zgodba pa je zgodba iz tragične 
družinske preteklosti, zgodba o štirih bratih, 
ki jih metež italijanske pred- in medvojne 
okupacije raznese po različnih prostorih 
druge svetovne vojne, od taborišča in parti-
zanov do Aleksandrije, kamor še pred vojno 
po gostilniškem pretepu s fašisti eden od bra-
tov pobegne k teti (usoda aleksandrink, o ka-
terih zagotovo še vedno vemo premalo, je v 
roman nasploh vpletena na sila zanimiv in 
informativen način). 

Po obsegu kratek roman postavi široko 
fresko iz različnih časov Primorske, in ravno 
Primorska sama je pravzaprav »junak« tega 
romana, tako v tragičnosti razseljevanja in 
raznarodovanja, ki mu je bila vedno znova 
izpostavljena, kot predvsem v veličini narod-
nostnega vztrajanja. 

Druga knjiga Dobiva se v Maxiju – 
zbirka kratkih zgodb je izšla pri ljubljanski 
založbi Jutro tik pred iztekom leta 2020. Av-
torica jo je posvetila literarnemu uredniku 
Albertu Paplerju, na zadnjih platnicah knjige 
so zapisane nekatere njegove ocene posa-
meznih zgodb. 

V spremni besedi je prof. Darica Majer 
Leban zapisala: 

V knjigi je zbranih enaintrideset pretežno 
ljubezenskih zgodb, ki jih je avtorica v času 
študija in tudi kasneje pisala za revijo An-
tena. Ljubezen se v njih kaže v najrazličnejših 
niansah, po večini intoniranih s tradicional-
nimi vrednotami. Avtorica izpričuje življen-
jsko moč ljubezenskega vseprežemajočega 
čustva. Njeni junaki so taki, kot jih poznamo 
iz vsakdanjosti, družinski člani, sodelavci, 
sošolci, prijatelji, taki, ki se v različnih oko-
liščinah odzivajo na podoben način, in taki, 
ki se v podobnih okoliščinah obnašajo zelo 
različno, skratka: knjigo odlikuje široka pa-
leta človeških nravi, opisanih na kratko, toda 
neposredno in učinkovito. To velja tudi za 
opise razmerij, razpoloženj, predmetov, kra-
jev in dogajalnega časa. 

Zgodbe odlikuje tipično ženska pisava; v 
njih ne boste našli niti nasilja niti političnih 
stališč. Vse je mehko, nežno, svetlo in optimi-
stično. Prijetno branje, še posebej za roman-
tične tenkočutne bralce, ki se bodo našli v 
marsikateri zgodbi. 

 Uredništvo 

V Novi Gorici, v prostorih SNG, je v ok-
tobru že tretjič potekala razstava Čar lesa, na 
njej pa so se v lesu predstavili tudi domači 
ustvarjalci. V prejšnjih dveh letih so bila ob 
razstavi organizirana strokovna predavanja na 
temo lesa, zaradi omejitvenih ukrepov covid-
19 pa je bila okrogla miza s predstavitvijo 
razpisov in projektov Ministrstva za gospo -
darstvo, direktorata za les prestavljena na ka-
snejši čas. 

Razstava Čar lesa
pan, pa je izpostavil, da se je na Goriškem že 
oblikoval Konzorcij za les, ki zaenkrat deluje 
v okviru RRA, vendar si želijo, da bi v pri-
hodnje deloval kot samostojen zavod. Mestna 
občina podpira njihova prizadevanja, kar je 
potrdil tudi podžupan Sašo Kogovšek. 

Prof. dr. Franc Pohleven, zaslužni profesor 
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, in oče raz-
stave, promotor lesa, je poudaril, da sta prede-
lava lesa in uporaba lesnih izdelkov pomembna 

Foto: Les za vse; MOS Celje

Goriška, ki se je v preteklosti ponašala z 
močno lesno industrijo (Meblo, Lipa, Mizar 
idr.) in še pred tem s cvetočim mizarstvom v 
Solkanu, v tem trenutku pri črpanju sredstev, 
namenjenih za vzpodbudo in razvoj izdelkom 
iz lesa, za ostalimi deli Slovenije zaostaja. 

Ob odprtju razstave je sekretar na gospo-
darskem ministrstvu, Simon Zajc, poudaril 
pomen lesa in lesne industrije za državo. V 
okviru ministrstva za gospodarstvo od leta 
2015 namreč deluje direktorat za lesarstvo. 
Direktor slednjega, Danilo Anton Ranc, je bil 
mnenja, da bi lahko predelali več lesa, saj se 
mora veriga nadaljevati od deske v izdelke z 
visoko dodano vrednostjo. 

V imenu Konzorcija lesarstva za severno 
Primorsko pa je Darinka Kozinc dejala, da se 
moramo vsi potruditi doseči ponoven zagon 
na področju pridelave in rabe lesa z upošte-
vanjem dolge tradicije na Goriškem, čeprav je 
naše okolje trenutno zadnje v Sloveniji, ki raz-
mišlja o tem. Direktor RRA, Črtomir Špaca-

za znižanje emisij toplogrednih plinov in lahko 
največ pripomoreta k normaliziranju podnebja. 
Za prihodnost in obstanek človeštva bo les ned-
vomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak 
predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v 
gradbeništvu se porabi od 40 do 50 % vse ener-
gije). 

Po drugi strani pa je lesna industrija energet-
sko varčna in omogoča proizvodnjo izdelkov z 
malo porabe energije ter ne proizvaja odpadkov 
(ni deponij), ampak ostanke, ki jih lahko še na-
dalje koristno uporabimo. Mlajše generacije in 
družba nasploh se tega dejstva premalo zaveda. 

Odprtja razstave so se udeležili tudi: obli-
kovalec Oskar Kogoj, ki je svojo poklicno pot 
pričel prav v Meblu, Julijan Krapež, nosilni 
oblikovalec v Lipi (svoja dela je predstavil 
tudi v Mizarskem muzeju v Solkanu) in drugi 
pomembni strokovnjaki. 

Med obiskovalci razstave je bilo zaslediti 
največ učencev z OŠ Solkan, kar potrjuje, da 
mentorji niso pozabili na to, da se šola nahaja 
v “mizarskem” kraju.  

Uredništvo
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Jaslične skulpture članov društva RIRDS
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Utrip kraja

Milan Mužina: V temni barvi oreha zaživi 
Sveta družina, z liro ob boku pa je poudar-
jeno veselo oznanilo – rojstvo Odrešenika. 
 

Marjan Polanc: Abstraktno oblikovana Sveta 
družina v kombinaciji eksotičnega tropskega 
lesa in gabra je postavljena pred ozadje iz dela 
hruškovega debla, ki s  pisanim barvnim spek-
trom oplemeniti celotno kompozicijo. 

Slavko Pipan: Sveta dru -
žina je upodobljena v 
lipi; podobe Jožefa, Ma-
rije in Sina si sledijo v 
vertikali, pravo igrivost 
pa vzbujajo zaobljene ve-
jice smrečic iz finih li-
stičev sveže lipe, ki 
obdajajo skulpturo.

Ob prazničnih dneh je v navadi, da se 
nekaj posameznikov zbere pri katerem od 
članov, ki pripravljajo jaslice kar doma ali pa 

celo v domači vasi. Letos bo to po vsej ver-
jetnosti odpadlo. 

Katarina Vuga  
Marjan Polanc, foto 

Končalo se je leto, ko nam je covid-19 
ukradel tradicionalno razstavo jaslic na Sveti 
Gori. V božičnem času smo celih 18 let v 
Frančiškovi dvorani občudovali mojstrovine, 
ki so jih razstavljali veliki in mali mojstri: od 
akademikov do nadarjenih posameznikov, od 
šolarjev do otrok iz vrtcev, od skupin, ki se 
zbirajo v različnih društvih in vseh tistih, ki 
so se potrudili in prinesli svoje izdelke na 
Sveto Goro.  

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko 
društvo iz Solkana je bilo pobudnik za prvo 
razstavo jaslic, ki je bila odprta 15. decembra 
2002. Društvo je izdelalo tudi potrebno 

opremo za razstavne eksponate. Sodelovalo 
je 43 razstavljavcev iz Slovenije in Italije. 
Razstava je vzbudila veliko zanimanja, saj si 
jo je ogledalo okrog 20.000 obiskovalcev.  

Posamezni člani društva so potem sode-
lovali tudi na kasnejših razstavah, ki so 
potekale v organizaciji Frančiškanskega sa -
mostana Sveta Gora in Krajevne skupnosti 
Solkan, nazadnje se je pridružila še Krajevna 
skupnost Pevma-Štmaver-Oslavje. 

Ker smo letos prikrajšani za ta lepi dogo-
dek, naj se oko in duša malo naužijeta ob po-
gledu na drobec mojstrovin članov društva 
RIRDS, ki so bile razstavljene na Sveti Gori 
v preteklih letih. 

Vili Kobal: 
Jaslice na vasi

Tudi med karanteno delo v društvu RIRDS ni zamrlo

zarja«, so v tem času dokaj intenzivne. Vod-
stvo društva se preko razpisov in na druge 
načine trudi pridobiti potrebna finančna sred-
stva za realizacijo tega projekta. 

Marjan Polanc    

Delovanje društva RIRDS (Rezbarsko, in-
tarzijsko in restavratorsko društvo Solkan) 

je zaradi koronavirusa in sprejetih omeji-
tev v vseh skupinah zelo moteno. V času epi-
demije je delo v naši delavnici povsem 
zastalo. To pa še zdaleč ne pomeni, da člani 
ne moremo več delovati. Sodelujemo in 
»družimo« se na daljavo, podobno kot v 
osnovnih in srednjih šolah ter na univerzah. 
Tudi mi lahko v določenem smislu delamo 
podobno. Pri medsebojnem komuniciranju 
uporabljamo telefone in elektronsko pošto ter 
druga spletna orodja. Po tej poti si izmenju-
jemo nasvete, iščemo pomoč med člani sku-
pine, se obveščamo ali se zgolj pogovarjamo.  

Poleg ustvarjanja v lesu je namreč po-
memben element našega delovanja v delav-
nici v Solkanu tudi medsebojno druženje. 
Zato smo se dogovorili o možnostih povezo-
vanja in sodelovanja tudi med epidemijo. 
Naša ljubezen do lesa in do ustvarjanja v lesu 
ostaja. Vsakdo se lahko tudi doma posveča 
rezbarstvu, intarziji ali pirografiji. Rezultati 
našega dela pa so nam v pravo zadovoljstvo 
le, če jih lahko pokažemo prijateljem iz 
našega društva, svojim domačim in vsem dru-
gim, ki znajo ceniti tovrstne izdelke.  

Trenutno to delamo s pomočjo fotografij 
naših najnovejših izdelkov, ki si jih izmenju-
jemo preko digitalnih medijev ali jih obja-
vimo na spletu. S pridom uporabljamo spletne 
strani društva RIRDS na Facebook-u, kjer 
lahko predstavljamo naše delo tudi širšemu 
članstvu društva in drugim ljubiteljem naše 
»obrti« (https://www.facebook.com/Rezbarsko-
intarzijsko-in-restavratorsko-dru%C5%A1tvo-
Solkan-RIRDS-100169981897466/).  

Nestrpno pričakujemo čas, ko se bomo 
lahko spet družili v naši delavnici v Mizar-
skem muzeju v Solkanu.  

Tudi nekatere druge aktivnosti, zlasti delo 
v zvezi s projektom »Hiša solkanskega mi-

Denis Serjun

Ivan Oberdank

Marjan Polanc

Mirela Maver

Mara Miriniœ

Marjan Berlot

Mitja Baøelj
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Potrebe po električni energiji v kombi-
naciji z gospodarskimi in političnimi 
ra zme rami po sprejemu osimskega spora -
zuma (1975–1977) so omogočile uresničitev 
projekta o izrabi vode za proizvodnjo 
električne energije vse do državne meje z 
Italijo. Soške elektrarne so izkoristile pri -
ložnost, svoje znanje in izkušnje ter vso 
svojo energijo usmerile v to, da bi Soča še 
enkrat stekla čez turbine in dala potrebno 
energijo. Sodelovanje različnih ustanov je 
bilo tedaj na vrhuncu, tudi razumevanje in 
posluh lokalne skupnosti za ta zahteven 
projekt je bilo izjemno. V okviru izgradnje 
hidroelektrarne Solkan se je prenovilo 
vodno zajetje Mrzlek, gradbiščni plato 
elektrarne se je preuredilo v športni park, 
zagotovilo se je nove prostore za ribiče in 
kajakaše, ki so dobili tudi novo kajak 
progo. Po zaključku izgradnje hidroelek-
trarne se je uredilo celotno infrastrukturo 
na tem območju. 

 
Načrtovanje in gradnja HE Solkan 
1977–1985  

Konec leta 1977 se je po več kot desetlet-
nih prizadevanjih pričela gradnja hidroelek-
trarne Solkan, prve velike hidroelektrarne na 
Soči po II. svetovni vojni. Prve idejne za-
snove za gradnjo HE Solkan so bile posta-
vljene že v študiji Osnovni energetski projekt 
Soče iz leta 1959, ki je predvidevala energet-
sko izrabo spodnjega dela reke Soče. Ta štu-
dija je bila podlaga nadaljnjim raziskavam za 
izdelavo variantnih rešitev. Študije, izdelane 
v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, so pred-
videvale lokacijo pregrade in strojnice ob 
državni meji oziroma ob črpališču Mrzlek, 
dodatne raziskave in analize pa so pokazale, 
da je najugodnejša lega za elektrarno pri-

bližno 700 metrov gorvodno od solkanskega 
železniškega mostu. 

Pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj 
in soglasij za pričetek gradnje je pomembno 
vlogo odigrala mešana jugoslovansko-itali-
janska komisija za vodno gospodarstvo, saj je 
bilo potrebno uskladiti režim obratovanja z 
zahodno sosedo, Italijo. Pogajanja so bila po-
membna tudi zato, ker je bil načrtovan objekt 
HE Solkan prvi tovrsten mednarodni projekt 
in je zahteval sodelovanje obeh držav.   

Gradnja solkanske elektrarne je bila v teh-
ničnem in finančnem smislu velik ter zahte-
ven projekt. Dela so se pričela v decembru, 
leta 1977, z obratovanjem je elektrarna 
pričela leta 1984, ko sta bila pripravljena prva 
dva agregata, tretji agregat je začel obratovati 
leto kasneje. 

HE Solkan je bila zasnovana kot zadnja v 
verigi hidroelektrarn na Soči in je prevzela 
vlogo izravnalne elektrarne, ki izrablja del 
koristnega padca od elektrarne Plave do meje 
z Italijo. Prvi projekti za izgradnjo elektrarne 
so bili zasnovani z izvedbo z dvema agrega-
toma, s požiralnostjo 2 x 60 m3/s, sodobnejši 
pristop k načrtovanju pa je pokazal, da je op-
timalnejša rešitev s tremi agregati s skupno 
požiralnostjo 180 m3/s. Že takrat se je kot naj-
boljša rešitev pokazalo poenotenje pretoka na 
celotni verigi hidroelektrarn na Soči na 180 
m3/s, kar se je kasneje uresničilo s projektom 
doinstalacije, oziroma z izgradnjo HE Doblar 
II in HE Plave II, leta 2002. S tem se je opti-
miralo delovanje celotne verige velikih hi-
droelektrarn na Soči od Tolmina do državne 
meje z Italijo in črpalne hidroelektrarne Avče. 

 
Tehnične značilnosti HE Solkan 

Solkanska elektrarna je tipična pretočna 
elektrarna s tremi vertikalnimi Kaplanovimi 
turbinami in tremi trifaznimi sinhronimi ge-
neratorji. Njena instalirana moč je 31,5 MW, 
letna proizvodnja pa 105 GWh. Koristna pro-
stornina bazena je 1,15 milijona m3 vode, 
njegovo dopustno nihanje 1,5 m, instalirani 
pretok pa 180 m3/s. V omrežje je vključena s 
110 kV daljnovodom Solkan – Gorica, ki je 
bil zgrajen sočasno z elektrarno.  

 
Pomen HE Solkan nekoč in danes 

Z napravami lokalne avtomatike in daljin-
skega vodenja se je elektrarna ob odprtju 

uvrščala med najsodobnejše elektrarne pri 
nas. Bila je prva daljinsko vodena elektrarna 
v Jugoslaviji, prva elektrarna brez posadke. 
Povezava med elektrarno ter centrom vodenja 
je takrat prvič stekla po optičnem kablu. Enak 
kabel je bil sicer malo pred tem vgrajen med 
Cankarjevim domom in pošto v Ljubljani, a 
še ni bil aktiviran.  

Elektrarna je bila v celoti plod znanja do-
mačih strokovnjakov in zato velik ponos 
takratnega jugoslovanskega gospodarstva. 
Sve čano odprtje elektrarne je bilo ob novo-
goriškem občinskem prazniku 8. septembra 
1984, ko se je zavrtel prvi agregat, drugi agre-
gat je pričel z obratovanjem novembra istega 
leta, tretji pa v začetku naslednjega leta.  

V skoraj 37 letih obratovanja je elektrarna 
Solkan proizvedla več kot 3.700 GWh obno-
vljive električne energije (EE). Poleg proiz-
vodnje obnovljive EE HE Solkan zagotavlja 
tudi druge pomembne sistemske storitve. 
Med njimi velja izpostaviti tako imenovano 
sekundarno regulacijo, ki skrbi, da je proiz-
vodnja električne energije enaka porabi in 
tako zagotavlja stabilnost električnega om-
režja. Med važnejše storitve, ki jih ta elek-

odjemalcem v regiji, kot so: bolnišnica, črpa-
lišča pitne vode in še bi lahko naštevali.  

Soške elektrarne Nova Gorica so družbe -
no odgovorno podjetje, kar se odraža v nje-
govem odgovornem poslovanju in zglednem 
vzdrževanju vseh objektov. Prizadevajo si za 
gospodarski razvoj in izboljšanje življenjskih 
pogojev ljudi na območju, v katerem je 
družba prisotna. Podjetje posluje skladno z 

HE Solkan skozi čas 

V zavarovani gradbeni jami se izvajajo dela na pretoœnih poljih

Risba prve zasnove HE Solkan

Panorama gradbiøœa okoli leta 1980

Prevoz generatorja v strojnico

HE Solkan danes

trarna lahko nudi so tudi »zagon agregatov iz 
teme« in »otočno obratovanje«, ki so ključne 
v primeru prekinitve povezave severne Pri-
morske z ostalim elektro energetskim siste-
mom. V teh primerih HE Solkan zagotavlja 
nemoteno dobavo EE strateško pomembnim 

vso relevantno zakonodajo in prispeva lokalni 
skupnosti vse zakonsko dolo čene dajatve, v 
okviru podeljene konce sijske pogodbe.  

Promocijsko sporočilo 
Vse foto: iz arhiva HE Solkan 
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Uœenke 3. razreda v øolskem oljœniku, foto: Mira Lazar Spletno sreœanje predstavnikov øol in vrtcev z nazivom »øola eTwinning«, foto: arhiv eTwinning Slovenija

V mesecu oktobru, še pred jesenskimi 
počitnicami, so učenci tretjih razredov imeli 
prav poseben dan, saj so za šolo na travniku 
obirali šolske oljke. Polni pričakovanj in ve-
selja so se odpravili za šolo z vsemi potreb-
nimi obiralnimi pripomočki. Učiteljici sta jim 
predstavili način obiranja, na kaj morajo biti 
pozorni in kako naj ravnajo s pripomočki. 
Razdeljeni po skupinah so se učenci razvrstili 
pod oljke. Nekatere so bile s pridelkom 
obložene, spet druge niso imele veliko, saj je 
vse popadalo na tla zaradi oljčne muhe, ki je 
tudi glavna škodljivka oljk.  

Kljub vsemu so učenci z veseljem popri-
jeli za delo in s pomočjo grabljic, mrež in 
košar nabrali nekaj zabojev pridelka. S skup-
nimi močmi so nabrali okrog 40 kg oljk. 
Hišnika sta oljke odpeljala v stiskalnico bio-

tehniške šole v Šempetru pri Gorici. Tam so 
oljke najprej pregledali in stehtali, preložili 
so jih v večji zaboj, jih prepihali in ločili listje 
od plodov. Po pranju so jih zmleli in dobili 
oljčno maso, ki so jo centrifugirali in hladno 
stisnili. Pridobljeno olje so nam nalili v čisto 
posodo.  Erika Grosar 

 
Vtisi učencev: 
Patrik, 3. b: Obiranje šolskih oljk mi je 

bilo zelo všeč. Najbolj sem užival, ko sem z 
grabljicami pobiral oljke in so popadale na 
mrežo. Malo me je motilo, ko mi je vroče 
sonce pripekalo za vrat.  

Sofia, 2. a: Meni je bilo obiranje šolskih 
oljk zelo, zelo všeč, ker smo se s prijatelji-
cami tudi malček igrale. Potem smo na ma-
lico šli namesto v razred kar v jedilnico. Nato 
pa smo kar tekli na igrišče se sami igrat. 

Obiranje šolskih oljk

 V decembru 2020 je CMEPIUS, javni 
zavod, ki je sogovornik tako v nacionalnem 
kot mednarodnem okolju, organiziral spletno 
srečanje šol in vrtcev, prejemnikov medna-
rodnega laskavega naziva »šola eTwinning« 
za obdobje 2020–2021.  

Kot predstavnici naše šole, ki so prejeli 
znak šola eTwinning, sva se spletnega 
srečanja udeležili učiteljici Katja Rogelja Se-
molič in Erika Grosar. 

V Sloveniji imamo trenutno 12 šol s 
častitljivim nazivom »šola eTwinning«. 

Spletni dogodek je CMEPIUS izpeljal 
skupaj s kolegi z Ministrstva za izo-
braževanje, znanosti in šport, ki so predsta-
vili orodje SELFIE, in Neno Mandelj z 
Osnovne šole Litija, ki je predstavila pot gra-
jenja šolskega tima. Virtualno mreženje, 
strokovno spopolnjevanje in deljenje dobrih 
praks, ter vsebine, povezane z varno rabo 
spleta, samoevalvacijo in vzpostavitvijo 
učinkovitega projektnega tima na šoli, so 
bile poglavitne vsebine dogodka.  

Erika Grosar

Spletno srečanje šol in vrtcev – 
prejemnikov znaka 
»šola eTwinning« 

Literarne drobtinice
Pot solkanskih mizarjev  
Septembra so se učenci devetih razredov OŠ 

Solkan učili opisovanja poti. Ker je pot lažje 
opisati, če jo prehodiš, so se odpravili po ulicah 
v bližini solkanske šole in opisali del poti sol-
kanskih mizarjev, kot smo jo skupa poimeno-
vali. Pri tem so se poleg pisanja poučili tudi o 
dejstvih, pomembnih za njihov kraj. (Uvod: 
učiteljica slovenščine) 

Leta 1850 je začela v Solkanu delovati prva 
mizarska delavnica. Sledilo jih je še kakšnih 
350. Mizarstvo je bila zelo priljubljena obrt tega 
kraja, ki pa je zaradi razvoja lesne industrije na 
Goriškem zatonila po 2. svetovni vojni. 

Pot začnemo pri solkanski šoli, ki tu stoji že 
dobrih 160 let. Prečkamo parkirišče in nadalju-
jemo na desno mimo vrtca ter v Ulici Borisa 
Kalina levo na pešpot. Pri koncu Ulice za spo-
menikom se na desno rahlo povzpnemo in že 
smo v Mizarski ulici. Tam lahko na hiši levo za-
gledamo prvo obeležje Jug. Leta 2017 so nam-
reč Solkanci postavili obeležja po lesorezu 
Jožeta Srebrniča na vse hiše, kjer so bile mizar-
ske delavnice. 

Pot nadaljujemo levo po Mizarski ulici. Na 
polovici poti lahko na desni vidimo cerkev sv. 
Štefana iz 16. stoletja. Pot nadaljujemo levo, 
kjer na hišah opazimo še tri obeležja: Leban, 
Golob in Gomišček. Med njimi je še edina de-
lujoča delavnica Golob s hišno številko 8.  

Na koncu (oz. začetku) Mizarske ulice, na 
Cesti IX. korpusa, se ustavimo pri velikem obe-

ležju z  napisom »Živel je tod mizarjev rod«. 
Postavili so ga leta 2008 kot spomin na vse mi-
zarje v Solkanu.  

Pot nadaljujemo naravnost do razpotja s 
Šolsko ulico na levi, kjer je bilo nekoč največ 
mizarskih delavnic.  

Pot končamo pred šolo, kjer smo tudi začeli. 

Hana Cej, 9. razred 

Mačka in zajec 
Mačka je ves dan poležavala na toplem 

soncu. Nenadoma  jo je zbudilo glasno grmenje. 
Prestrašeno je dvignila glavo in pogledala v 
nebo. Ugotovila je, da je nebo brez oblačka, 
grmenje pa je prihajalo iz njenega trebuha. Ker 
je bila lena, se ji ni ljubilo vstati, raje je zaprla 
oči in sanjala o slastni miški. Grmenje je posta-
jalo vse glasnejše. Poklicala je svojega prijatelja 
zajca in mu predlagala, naj ji ulovi eno slastno 
miš. Ker pa zajci ne lovijo miši, jo je zavrnil. 
Mačka je še naprej razmišljala, kdo bi ji ulovil 
miš. V razmišljanju jo je ujela noč in ostala je 
lačna. 

 
Nauk: Kdor ne dela, naj ne je.  

Alja Štrukelj, 7. razred 
 
Lačni volk 
Volk je bil zelo lačen. Iskal je kakšno čredo 

ovac na pašniku ali srne v gozdu, da bi se lahko 
najedel. Hodil je po gozdu, mimo pašnika in 
tulil od lakote. Ko ga je zagledala lisica, mu je 
ponudila nekaj mrhovine, volk pa je dejal: »Jaz 
že ne bom jedel tega smrdljivega mesa.« Tako 
je volk umrl, medtem ko je iskal kaj za pod zob. 

 
Nauk: Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. 

Nejc Bajda, 7. razred 

Želva in pes 
Nekega dne je prišla želva k psu in mu pre-

dlagala, da bi tekmovala, kdo pride prej do 
mlake. Pes se je želvi samo smejal. Ker pa je 
želva še vedno vztrajala, je pes privolil. 

Naslednji dan sta se dobila zjutraj ob 
sončnem vzhodu na dogovorjenem mestu in 
začela – pes teči, želva pa se je naprej pomikala 
tako hitro, kot so ji dopuščale moči. Pes je tekel 
in tekel in ko je bil že skoraj na sredini poti, se 
je nerodno spotaknil ob večji kamen in padel. 
Nekaj časa je samo ležal, ko pa si je malo opo-
mogel, je začel prav počasi šepati naprej – hudo 
si je namreč poškodoval zadnjo tačko. Kmalu 
ga je prehitela želva, ki je čez nekaj časa srečno 
prišla na cilj prva. 

 
Nauk: Počasi se daleč pride. 

Nika Velušček, 7. razred 
 
Mali muc 
Nekega  dne je bila mama muca s sinčkom 

na igrišču pred šolo. Povsod se je lahko igral, 
samo na drevo ni smel plezati, ker je bilo ne-
varno. Tako si je želel iti na drevo in začel je 
razmišljati, kako bi prepričal mamo. Začel je: 
»Mama, mama, mama, lahko prosim grem na 
drevo? Prooosim!« je prepričeval mamo. »Zdaj 
si še premajhen in ne moreš!« je jezno odgovo-
rila mama. Tako se je šel nazaj igrat na igrala. 
Medtem ko se je mama zaklepetala z drugo 
mamo muco, se je izmuznil in šel na drevo. Ple-
zal je in plezal, se veselil, kar naenkrat pa se mu 
je spodrsnilo in padel je na tla. Obležal je na tleh 
z zlomljeno tačko. Medtem ko se je pobiral, je 
pritekla mama in mu rekla: »No, kdor ne uboga 
ga tepe nadloga.«  

Sebastjan Bavdaž, 7. razred

januar 2021_Layout 1  01/02/21  14:21  Pagina 6



1001 - solkanski œasopis 7februar 2021

OØ Solkan

Poustvarjanje po slovenski ljudski  
pravljici: Kako je Pavliha kukca prodal. 

Poustvarjanje po pesmi 
Dušana Radovića: Malim so všeč

Anel Øaciroviå, 2.a Viki Cej, 2.a Jaro Cej, 2.a

Matija Cernic, 2.aMaja Terœon, 2.a
Jakob Laban, 2.a

Fantje se dræijo ukrepov
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Uspeøni Solkanci

Izredni prof. BORUT JUG, specialist 
interne medicine ter kardiologije in vasku-
larne medicine 

Solkanci smo vedno ponosni na svoje so-
rojake, ki so uspešni na različnih področjih 
doma in po svetu. Med njimi je kar veliko 
zdravnikov. V tem prispevku vam predsta-
vljamo Boruta Juga, ki se je rodil leta 1975 
očetu Jošku Jugu, inženirju lesarstva, iz Sol-
kana, in mami Malči, dipl. pravnici, kot drugi 
otrok. Svoja otroška leta je preživljal v Sol-
kanu skupaj z mamo, saj je pri osmih letih 
očeta izgubil, in petnajst let starejšo sestro Su-

medicino, saj gre za stroko, ki se osredinja na 
bolnika, hkrati pa se ukvarja z vsemi vidiki 
obvladovanja bolezni – od preventive, dia-
gnostike, zdravljenja in posegov do rehabili-
tacije. 

 
Trenutno ste zaposleni na Interni kli-

niki UKC Ljubljana. Nam lahko opišete 
svoj običajen delovni dan? 

Jaz se konkretno ukvarjam s preventivno 
kardiologijo – kako preprečiti bolezni srca in 
ohraniti zdravje srca in žilja. To vključuje 
prepoznavanje zgodnjih oblik bolezni, 
preprečevanje njihovega napredovanja, 
izbolj ša nje kakovosti življenja, rehabilitacijo. 
Imam srečo, da je moj delavnik razgiban in 
vključuje veliko različnih kliničnih dejavnosti 
– delo v ambulantni, različno neinvazivno 
diagnostiko, zdravljenje z zdravili, telesno 
vadbo in življenjskim slogom, delo na od-
delku in internistični urgenci, pa tudi razisko-
vanje, poučevanje ter sodelovanje v 
nacionalnih in mednarodnih kardioloških 
združenjih. Na koncu mi praviloma zmanj -
kuje časa, dela pa ne. 

Dodatno je epidemija koronavirusne bo-
lezni precej ostro posegla v naša življenja. 
Večina zdravstvenega sistema se trenutno uk-
varja bodisi z obvladovanjem epidemije bo-
disi z zagotavljanjem oskrbe bolnikov, ki 
morajo biti kljub epidemiji deležni ta-
kojšnjega zdravljenja: razmerje dela se je tako 
pomaknilo v obvladovanje urgentnih in kri-
tičnih stanj ter dolgoročnih zapletov korona-
virusne okužbe. Naš oddelek se na primer 
ukvarja s strdki v žilah in pljučih – venskimi 
in pljučnimi strdki, ki so zelo pogosti po pre-
bolelem covidu-19, tako da sedaj zaznavamo 
izrazit porast teh zapletov in se intenzivneje 
ukvarjamo z njihovim zdravljenjem. 

 
Kot specialist pomagate bolnikom, ki se 

soočajo z boleznimi srca in ožilja ter 
rešujete njihova življenja. Kateri so glavni 
dejavniki tveganja za srčno žilne bolezni? 
Kaj bi svetovali našim bralcem za 
zmanjšanje le teh? 

Dejavnike tveganja v grobem razdelimo v 

tri skupine: na tiste, na katere ne moremo 

vplivati, tiste, na katere lahko vpliva edinole 

posameznik sam, ter vmesne – takšne, ki jih 

lahko obvladamo, vendar za to potrebujemo 

zdravniško pomoč. Med dejavnike, na katere 

(zaenkrat) ne moremo vplivati, sodita predv-

sem genetika in starost. Zato se poskušamo 

osrediniti na tiste, ki jih lahko spremenimo: 

kajenje, telesna neaktivnost, debelost, nez-

drava prehrana. Semkaj prištevamo tudi ne-

katere bolezenske spremembe: povišan krvni 

tlak, holesterol oziroma krvne maščobe, slad-

korno bolezen. Vsem posameznikom zato pri-

poročamo, da opustijo kajenje (če kadijo), da 

se redno gibajo v okviru svojih zmogljivosti 

(vsaj 150 minut na teden – to je na primer 3 

sprehode z zmernim tempom po eno slabo 

uro) ter da uživajo čim manj procesirane, to-

varniško pripravljene hrane, ki vsebuje veliko 

soli, sladkorjev in maščob, ter več varovalne 

prehrane: veliko zelenjave, oljčnega olja, rib 

in podobno. Če pa so že prisotne določene bo-

lezenske spremembe, je potrebno poseči po 

zdravilih za urejanje krvnega tlaka, maščob, 

sladkorja. Obstaja še četrta skupina pomem-

Rad se vračam v Solkan
bnih dejavnikov tveganja – psihosocialne 
okoliščine. Tem včasih ne posvečamo dovolj 
pozornosti; ne zato, ker ne bi bile tako zelo 
pomembne, pač pa predvsem zato, ker so 
tako kompleksne in prepletene – vključujejo 
vse od posameznikovega odziva na stres, pa 
do socialne depriviligiranosti –, da jih ne mo-
remo premočrtno odpraviti ali obvladati, kot 
to počnemo na primer z zvišanim krvnim tla-
kom ali holesterolom. 

Nenazadnje bi morda tukaj pozval vse, 
zlasti pa posameznike, ki imajo bolezni srca 
in žilja ali dejavnike tveganja zanje, naj se ce-
pijo proti covid-19, brž ko bo možno. 

 
Ali se nam v bližnji prihodnosti obetajo 

kakšne novosti pri odkrivanju in zdrav -
ljenju teh bolezni? 

Medicina skokovito napreduje: ogromno 
znanja – po nekaterih ocenah kar polovica –, 
ki ga osvojimo med študijem medicine, v do-
brih 10. letih zastara. Konkretno se na po-
dročju kardiologije veliko pozornosti usmerja 
v staranje prebivalstva in obvladovanje 
obrabnih bolezni srca in žilja, ki so povezane 
s starostjo. Tako imamo na voljo čedalje manj 
invazivne posege za zdravljenje nekaterih bo-
lezni zaklopk in žilja, ki so še nedavno potre-
bovale kirurško operacijo, pa posege in 
naprave za obvladovanje nekaterih motenj 
srčnega ritma. Obetavno je tudi zdravljenje z 
matičnimi celicami, ki pa je zaenkrat še v fazi 
raziskav. Vse bolj se dopolnjuje biomedicin-
ska znanost in nam prinaša tarčna, biološka 
zdravila – na primer za holesterol, ki ga v iz-
branih primerih sedaj zdravimo z injekcijami 
bioloških zdravil. Veliko obeta tudi analiza 
podatkov s pomočjo umetne inteligence – od 
ogromnih epidemioloških analiz velikega po-
datkovja do diagnostike na podlagi analize 
slikovnih preiskav. Velja pa poudariti, da sta 
kardiologija in vaskularna medicina v zadnjih 
desetletjih tako napredovali, da se sedaj 
soočamo z navidezno majhnimi, »nerevolu-
cionarnimi« napredki. Kljub temu opažamo, 
kako umrljivost zaradi bolezni srca in žilja 
upada – leta 2020, na primer, je v Sloveniji 
zaradi srčnega infarkta umrlo 700 bolnikov 
manj kot leta 2010. Ob tem morda velja iz-
postaviti tudi, da šempetrska bolnišnica s pre-
danostjo svoje kardiološke ekipe dosega, da 
se večina najsodobnejših zdravljenj in pose-
gov nemudoma – pogosto med prvimi v Slo-
veniji – prenese v tukajšnje okolje in izvaja 
bolnikom blizu doma, na Goriškem. 

 
Poleg rednega dela v UKC ste v vaši 

stroki tudi zelo aktivni in uspešni v razi-
skovalnem delu, predavate, sodelujete z 
društvi, združenji, na kongresih doma in 
po svetu, objavljate v strokovni literaturi, 
nudite mentorstvo študentom medicine, 
pišete recenzije itd. Kaj je skrivnost vašega 
uspeha? 

Uspeh je težka beseda. Mislim, da gre 
bolj za splet »srečnih« naključij in spodbud-
nega okolja – v prvi vrsti moje družine, ki je 
vedno poudarjala pomen znanja, učenja, ve-
doželjnosti in delavnosti ter spodbujala mojo 
osebnostno rast. »Nekaj« je očitno tudi v Sol-
kanu, saj neprestano poraja številne uspešne 
rojake –svetovno priznane arhitekte, slikarje, 
stiliste, filozofe, inženirje, pedagoge, zgodo-
vinarje in zgodovinarke, zdravnike in zdrav-

nice … Srečo sem nato imel tudi s svojimi 
mentorji – od osnovne šole v Solkanu in 
Gimnazije v Novi Gorici pa do doktorata. 
Nazadnje sem imel srečo, da sem pristal v de-
lovnem in strokovnem okolju, ki ceni in 
spodbuja moje osebnostne lastnosti. Na 
mojem oddelku poudarjamo, da se delo s pa-
cienti mora dopolnjevati z raziskavami in 
učenjem. Z učenjem vzgajamo in usposa-
bljamo odlične zdravnike in zdravnice, ki 
bodo skrbeli za naše zdravje (če jih bomo 
uspeli zadržati in jih ne bo premamila tujina). 
Raziskovalna dejavnost pa nam omogoča, da 
najsodobnejše metode diagnostike in zdra-
vljenja lahko pravočasno prenesemo v Slove-
nijo in jih s tem ponudimo našim bolnikom. 
Konkretno, jaz sem v ZDA opravljal podok-
torske raziskave na področju zgodnje CT dia-
gnostike koronarne bolezni, ob povratku pa 
sem osvojene metode lahko prenesel k nam. 
Skratka, splet srečnih naključij – je pa res, kot 
je dejal Louis Pasteur, da sreča spremlja tiste, 
ki so nanjo pripravljeni. 

 
Najbrž ste in se čutite Ljubljančana. 

Kakšen je vaš odnos do Goriške, še posebej 
do domačega kraja Solkana? Se radi 
vračate domov? 

Priznam, večino časa prebijem v Lju-
bljani, kjer delam in živim. Moja solkanščina 
vse bolj vodeni, časa za obisk Goriške pa 
vedno premalo. Se pa rad vračam v Solkan, 
predvsem zato, ker so tu moji domači. Tudi 
človeška toplina tu pride bolj do izraza – 
ljudje na cesti, čeprav jih ne poznaš, te poz-
dravijo ali se ti nasmejijo, česar v večjih me-
stih ne zaznaš. Sicer pa, ko me kdo vpraša, 
od kod sem doma, vedno izpostavim, da sem 
Primorec. Morda kratka anekdota: nedavno 
sem gostoval na srečanju v Mariboru, kjer so 
na vseh področjih »zdravo tekmovalni« do 
Ljubljane. Vabljen sem bil kot predstavnik 
UKC Ljubljana, vendar me je gostitelj – v 
šali, delno pa s porogljivim snobiranjemlju-
bljaskega okolja – predstavil kot profesorja 
Juga iz Solkana … 

 
Nam lahko zaupate svoje načrte in 

želje za prihodnost? 
Zaenkrat usklajujem vzpostavljanje cen-

trov za preventivno kardiologijo in kardio-
loško rehabilitacijo po Sloveniji. Takšen 
center bodo kmalu vzpostavili tudi kolegi v 
šempetrski bolnišnici, čeprav je zaradi epide-
mije prišlo do časovnega zamika. Sicer pa 
svoje raziskovanje usmerjam predvsem v 
učinke življenjskega sloga, zlasti telesne 
vadbe, na srce in žilje – ob tem imam odlično 
ekipo sodelavcev, predvsem mlajših zdravni-
kov in raziskovalcev, s katerimi, upam, bomo 
nadaljevali zastavljeno raziskovalno, klinično 
in pedagoško pot. Vse nas je presenetila epi-
demija koronavirusne bolezni – zdravstveni 
sistem, gospodarstvo, šolstvo, raziskave … 
družbo kot celoto, tako da sedaj precej težko 
načrtujemo kar koli. So se pa pretekle gene-
racije spopadale z veliko večjimi izzivi, zato 
sem prepričan, da bomo tudi to prebrodili. 

 
Prav lepa hvala, ker ste si ob obilici 

dela vzeli čas in se predstavili našim kra-
janom. Še naprej vam želimo veliko 
uspeha pri vašem delu ter srečo v privat-
nem življenju. 

Vidojka Harej

zano. Šolanje je začel na OŠ Solkan. Gimna-
zije z odliko zaključil v Novi Gorici in študij 
nadaljeval na Medicinski fakulteti v Lju-
bljani. Tam je nekaj časa delal kot mladi ra-
ziskovalec, nato pa opravil specializacijo iz 
interne medicine ter kardiologije in vasku-
larne medicine pod mentorstvom dr. Irene 
Keber in dr. Zlatka Frasa. Dodatno se je uspo-
sabljal na UCLA v ZDA in Univerzi v Zuri-
chu ter opravil magisterij iz zdravstvene 
ekonomije na London School of Economics. 
Zaposlen je na Kliničnem oddelku za žilne 
bolezni Interne klinike UKC Ljubljana, kjer 
je tudi vodja Centra za preventivno kardiolo-
gijo. Poleg vsega predava na Medicinski fa-
kulteti v Ljubljani. 

 
Kako in zakaj ste se odločili za študij 

medicine ter za specializacijo iz interne 
medicine? 

Iskreno povedano, dolgo nisem vedel, kaj 
bi študiral. Iskal sem stroko, ki bi mi omo-
gočala delo z ljudmi, potešila mojo vedožel-
jnost, združila čim več različnih področji 
naravoslovja in družboslovja ter omogočila 
raziskovanje in osebni razvoj. Srečo sem 
imel, da sem vse to našel v medicini. Pri spe-
cializaciji je bilo drugače: kot študent sem 
delal raziskavo v takratni Bolnišnici Trnovo 
(ki je kasneje postala Klinični oddelek za 
žilne bolezni), kjer sem se vključil v kolektiv 
in spoznal, da je spodbudno in širokosrčno 
delovno okolje ključnega pomena z stro-
kovno rast. Srečo sem imel, da sem se ukvar-
jal predvsem s kardiologijo in vaskularno 

januar 2021_Layout 1  01/02/21  14:21  Pagina 8



1001 - solkanski œasopisfebruar 2021 9

Uspeøni Solkanci

Dober koncert je glasba in ... 
Seveda je prvo, da ti je všeč glasba, zelo 

pomembno je ozvočenje, k pravemu vzdušju 
pa pripomorejo tudi vizualni učinki, svetloba, 
komunikacija glasbenikov z občinstvom. Ne-
katerim skupinam, na primer Pink Floydom, 
ni treba skakati po odru, saj te čisto posrka že 
njihova glasba. K vzdušju pripomore tudi 
dobra razporeditev komadov, da je zanimiv 
glasbeni »val«, ki ohrani napetost. 

 
Tvoj glasbeni okus in spremembe. 
Če delaš v trgovini z glasbo, moraš ves 

čas raziskovati, biti na tekočem, rasti z glas -
bo. Pred desetimi leti na bi poslušal skupine 
King Crimson ali jazza, zdaj to počnem, 
sploh mi pašeta blues in fusion (mešanica 
jazza, soula, funkyja, etna, rocka). Všeč mi 
je raznolika glasba: Al Di Meola, Mahavi-
shnu Orchestra, Chick Corea, John McLau-
ghlin … Doma poslušam tudi drugačno 
glasbo, kot jo vrtim na dogodkih.  

 
Zadnja desetletja velike spremembe – 

od plošč, kaset, zgoščenk do pretočnih 
platform oz. streama. Vpliv na manjše 
trgovine z glasbo. 

Veliko ljudi išče glasbo le prek spleta, še 
vedno pa so tudi glasbeni sladokusci, ki ku-
pujejo zgoščenke. V trgovino pridejo, da ra-
ziskujejo in izmenjajo mnenje. Sicer pa 
glasbeni okus usmerjajo komercialne radijske 
postaje, kjer je močno prisoten t. i. power-
play. Glasbeniki in producenti plačajo, da se 
vrti njihova glasba. Ni glasbenih urednikov, 
ki bi poskrbeli za raznolik in bogat glasbeni 
izbor, zdaj je kapital tisti, ki ustvarja glasbeni 
okus. Včasih so glasbeniki iskali in ustvarjali 
svoj avtorski zvok, samosvojo glasbeno go-
vorico, zdaj glasbo večinoma ustvarjajo pro-
ducenti, managerji. Prednost ima tisto, kar se 
prodaja. V tej štoriji ni več veliko romantike. 

 
Glasbena scena na Goriškem, seveda 

pred korono. Priložnosti za razvoj? 
Na Goriškem imamo veliko zelo dobrih 

glasbenikov, zdi pa se mi, da na koncertih, 
tako oni kot drugo občinstvo, nastopajočim 
gledajo pod prste in so pretirano kritični. Pu-
blika je pogosto hladna, kot da ljudje niso 

Tokrat intervju v sproščenem, delno »te-
legrafskem« stilu. Danes bi mu lahko rekli 
tudi delno esemesovski stil. Ampak Riki iz 
Solkana, znani DJ in eden od lastnikov no-
vogoriške trgovine z glasbo ZOSO Music 
Shop, je človek tistega časa, ko se je po-
slušalo predvsem gramofonske plošče, t. i. 

Čutiti in spoštovati publiko ter dodati svoj »podpis«
organizatorji iz svojega žepa. Odpovedali 
smo skupino Status Quo, ki je že potrdila na-
stop za naslednje leto. Žel publika ni z obi-
skom podprla naše ideje.  

 
Vrtenje glasbe – prilagajanje publiki? 

Na javnem nastopu imam svojo špuro, širok 
nabor glasbe, ki vsebuje dober pop, funk, 
blues, rock. Na zasebnih dogodkih se pogo-
vorim z naročnikom. Za DJ-ja je najbolj po-
membno, da spremlja publiko, jo začuti, 
spoštuje in se nanjo odzove. Čutim energijo 
ljudi in sproti prilagajam razvoj glasbene niti. 
Želim, da se imajo gostje lepo in da se zaba-
vajo. Lepo je osrečevati publiko. Pri vrtenju 
glasbe pa upoštevam tudi sebe, glasbeni do-
godek mora imeti malo avtorskega podpisa. 
Spoštovati je treba sebe in druge. 

 
Vrtenje glasbe – tehnika? 
Uporabljam profesionalne CD predvajal-

nike, pri katerih je treba vstaviti vsako 
zgoščenko posebej, ne le klikati na računal-
nik. Ko si v formi, natančno veš, v katerem 
od mnogih ovitkov je zgoščenka, ki jo rabiš. 
Po osnovni izobrazbi sem elektrotehnik, zato 
vem, kako se priklaplja naprave, kable, 
čeprav te zadeve pripravijo drugi. V Žabljah 
pa se je enkrat zgodilo, da je zaradi slabe 
ozemljitve prišlo nekaj »elektrike na mikro-
fon« in ko sem moral nagovoriti občinstvo, 
mi je osmodilo usta.   

Tvoje spoznavanje glasbe, zbirka? 
Tata je poslušal Abbo, bratranci Zeppeline, 
tako sem že od malega šel v smer roka, me-
tala. V četrtem razredu sem kupil vinilko 
Beatlov, a so me razočarali. Glasba se mi je 
zdela premalo dinamična, skoraj jokajoča 
(seveda jih danes razumem čisto drugače). 
Skupine sem spoznaval v glasbenih revijah, 
ki sem jih kupil v Gorici, stric je kakšno pri-
nesel iz Nemčije, dobivali smo se s prijatelji, 
tudi ljubitelji rok glasbe, in skupaj poslušali 
plate in kasete. Takrat smo tudi na tranzi-
storju presnemavali glasbo iz radia na kasete. 
Poslušal sem Status Quo, Black Sabbath, 
AC/DC, Motorhead ipd. Vinilke sem kupoval 
od najstništva in jih imam zdaj približno pet 
tisoč. Glasbenim novostim še vedno sledim 
prek revij (npr. Rock Hard pokriva rock in 
metal, Buscadero jazz, blues in folk), spleta. 
Žal pa na slovenskih radijskih postajah sko-
rajda ni več glasbenih novosti (nekaj malega 
na Valu 202, Radiu Študent), včasih so jih 
predvajali veliko več in tudi bolj raznolike 
zvrsti.  

 
Ovitki vinilk AC/DC tudi na razstavi. 

Ja, pred štirimi leti sem na pobudo Edvina 
Pozderovića ter s podporo Goriškega muzeja 
in sponzorjev na Mostovni razstavil več kot 
sto ovitkov vinilk avstralskih rokerjev. Pre-
senetilo me je, da se iz ovitkov plošč lahko 
naredi razstava. In še lepa je bila. Zbirko te 
skupine gradim že kakšnih 40 let in upam, da 
se bo našel še kakšen primerek.  

 
Obiskal si več kot 300 koncertov.  
Največja dogodivščina? 
Veliko je bilo dobrih koncertov, težko iz-

postavljam. Moj prvi je bil Iron Maiden v 
Gorici, takrat je bil v zasedbi še prvi pevec 
skupine Paul Di’Anno. Pri dvanajstih sem od 
doma odšel skrivaj skozi okno in za kazen 
nisem smel pol leta nikamor. Ampak se je 
splačalo. Sledil je legendarni nastop Pink 
Floydov v Benetkah itd. V zadnjem času pred 
korono mi je bil zelo všeč nastop skupine 
King Crimson v Lucci v Toskani in Stinga v 
Ljubljani.  AC-DC Mostovna, foto: David Simœiœ

Poletna scena - palete 2017, foto: David Verliœ

prišli uživat na koncert, ampak analizirat. 
Stežka kaj pohvalijo. Celo velike zvezde, kot 
so Maceo Parker in Manu Dibango, niso po-
polnoma zadovoljile domačega občinstva. 
Priložnost za razvoj vidim v tem, da vsi zave-
stno podpremo raznolike glasbene dogodke. 
Na solkanskem krajevnem prazniku bi lahko 
imeli pred glavnim koncertom, ki poskrbi za 
zabavo, na manjšem prizorišču še kakšen 
bend z drugačno glasbo. In na nas je, da pri-
demo in jih podpremo. Tudi če ne poznamo 
te glasbe ali nam ni najbolj blizu, bodimo od-
prti in spoznavajmo, učimo se. Koncert v živo 
vendarle prinese bolj celostno doživetje kot le 
poslušanje glasbe doma; marsikaj nam bo bolj 
všeč, kot bi pričakovali. Podprimo raznoli-
kost, ne samo tisočkrat slišanih dalmatinskih 
pesmi in melodij turbo folka.  

 
DJ in zaprisežen roker. Tudi strasten 

košarkar. 
Košarko sem igral in treniral od malega, 

bil sem organizator igre. Kot odrasel sem tre-
niral mlajše pionirje v solkanski osnovni šoli 
in jih pripeljali do finala četverice v ŠKL (Šol-
ska košarkarska liga). Na treninge sem prine-
sel kasetnik in vrtel glasbo. Če se pošalim, 
smo imeli fizkulturo in še malo glasbenega 
izobraževanja. Otroke sem učil, da bi z obema 
rokama dobro obvladali žogo, tako si lahko za 
nasprotnika manj predvidljiv. Pri košarki je 
pomembnejša od moči sama tehnika, kako 
preigrati, podati. Glavna stvar ni le metati na 
koš, temveč kolektivni duh.  

 
Dober trener? 
Tak, ki je sposoben iz povprečne ekipe na-

rediti zgodbo, kot jo je npr. Igor Kokoškov. 
Imeti mora dobro košarkarsko in tudi psiho-
loško znanje, da harmonizira ekipo, umiri pre-
potentne in domišljave igralce. Pri košarki 
mora »imeti kemijo« vseh 12 igralcev; ne le 
tistih pet na igrišču, ampak tudi tistih sedem 
na klopi. Enkrat gre enemu bolje, drugič dru-
gemu. To je treba sprejeti. Prav tako je treba 
sprejeti, če kdo dobi vlogo vodje. Bistvo je, 
da se vsi v ekipi zavedajo, da so skupina in da 
dihajo kot eden. 

Franko Primc

vinilke. Ima jih v omarah (namesto oblačil), 
na policah, v kupih po tleh. Približno pet 
tisoč jih je. »Vinilke imajo še vedno najboljši 
zvok. Včasih res malo zahreščijo, nudijo pa 
večjo dinamiko glasbe, visoki toni so manj 
nervozni, glasba je prijetnejša za poslušanje,« 
je prepričan sogovornik. Verjame, da je glas -
ba univerzalna, saj ni treba znati jezika, da bi 
jo razumel in čutil. Z vrtenjem glasbe rad raz-
veseljuje ljudi. Vsako leto nekaj nastopov iz-
pelje tudi dobrodelno. Rad pa tudi igra 
košarko. In nekaj podobnosti med vrtenjem 
glasbe in playmakerjem vendarle je – oba 
ustvarjata ritem in dinamiko.   

Korona  
Kot da bi mi odrezali krila. Trgovina za-

prta, spletna trgovina deluje, a dobava šepa, 
pop se še dobi, na manj popularne avtorje in 
glasbene zvrsti pa se čaka in čaka. Vrtenja 
muzike verjetno še dolgo ne bo, prav tako ne 
festivalskih dogodkov, rokovskih koncertov. 
Med epidemijo pa sem se prvič bolj posvetil 
kuhanju – različne rižote, pašte, tudi golaž. V 
kuhinji se zdaj dobro vrtim.   

Kdaj in kje pa se je začelo tisto drugo 
vrtenje? 

Moj prvi uradni špil leta 1988 v Vojščici. 
Prireditveni prostor, 2500 ljudi. Sprva pritisk 
za začetnika, trije špricerji preden sem šel na 
oder, po tretjem komadu je steklo.  

Nadaljevanje? 
Zeleni Gaj, Žablje, Hum, Marco Polo, 

Cream,  … tega ni več.  
Kot DJ sem bil na turnejah z Big Foot 

Mama, Dan D, Mi2, Šank Rock ... skoraj ni 
slovenskega benda, s katerim ne bi sodeloval. 
Pa špili na moto zborih, Matal kampu (tam 
sem vrtel glasbo na manjšem odru dve leti za-
pored), na različnih lokacijah v okolici Tol-
mina nekaj dni pred Metaldaysom, Rock 
Batuje, zasebni špili ... 

 
Rock Batuje je tudi zate posebna 

zgodba. 
Ja, vsa vas je brezplačno delala in dihala 

s to glasbeno zgodbo, bilo je veliko entu-
ziazma. 15 let smo vsako leto gostili vrhun-
ske slovenske glasbenike. Dogodek smo 
želeli razviti v dvodnevni festival, pripeljati 
zvezde svetovnega formata. Leta 2014 je na-
stopila skupina Uriah Heep. Prodanih je bilo 
manj kot tisoč vstopnic, večina v Italijo. Fi-
nančno se ni izšlo in izgubo smo poravnali 
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morali tudi, da nismo bili preveč moteči za 
sosede … Glasbena šola se je nato preselila 
tja, kjer je zdaj čistilnica, čez čas pa na Can-
karjevo ulico v Novo Gorico. 15 let sem vo-
dila harmonikaški orkester. Bili smo zelo 
uspešni. Vsako leto smo se udeležili Revije 
harmonikaških orkestrov v Idriji. Učiteljica 
sem torej že 67 let.  

Ste se na svoji poti kdaj srečali s 
kakšnim pomembnim glasbenikom? 

Ko sem delala diplomo, sem se srečala z 
Radom Simonitijem (skladatelj in dirigent, op. 
avt.), ki mi je pri diplomi tudi veliko pomagal. 

 
Poučujete poleg klavirja še kak drug 

inštrument? Prej ste omenili harmoniko. 
Poleg klavirja, ki je moj osnovni inštru-

ment, poučujem še harmoniko in kitaro.  
Kaj največkrat svetujete svojim učen-

cem za dobro igranje? 
Pomembna je vaja. Ko je skladba »nare-

jena«, jo začutiš in takrat postane lepa.  
Ali se vam je kateri od učencev posebej 

vtisnil v spomin? 
V spominu imam učenko Matejo Prem 

Kolar, moja 1. učenka, ki  je bila sprejeta na 
srednjo glasbeno šolo v Gradec. Napisala je 
učbenik Moja harmonika, ki mi ga je poslala 
in vanj zapisala naslednje: Za go. Anico, naj-
boljšo, najbolj srčno učiteljico.  

Kaj bi zase rekli, kakšna učiteljica ste? 
So vas vsa ta leta poučevanja vodila 
kakšna posebna načela?  

Otrokom poskušam vliti veselje do glas -
be, da jo cenijo, da z njo živijo. Čutim, da 
moram otrokom nekaj dati. Navdušenje. 
Moč. Priznati moram, da imam vse otroke, 
ki jih poučujem, iz srca rada.   

Ste se trudili delati drugače, po svoje, ali 
ste se strogo držali učnega načrta? Ste imeli 
pri svojem učiteljskem delu dovolj svobode? 

Pri poučevanju sem se seveda držala 
učnega načrta, čeprav sem se skušala prilaga-
jati tudi otrokom. Otroka ne smeš zamoriti. 
Treba ga je spodbujati in opogumljati.  

Ali bi spremenili tudi vedenje nekaterih 
učencev? 

Saj veste, da se včasih najde kdo, ki je 
malo bolj živahen. (smeh)  

Katera zvrst glasbe vam je najbolj 
všeč? 

Klasična glasba iz obdobja romantike, 
torej Chopin, Liszt, Čajkovski.  

Ali bi se usmerili na to pot, če bi lahko 
ponovno izbirali? 

Da.  
Hvala za pogovor, gospa Anica, in še ve-

liko veselja z mladimi glasbeniki. 

Svetlana Bušen 

Anica Zorn, učiteljica klavirja 
Gospo Anico Zorn sem spoznala v času, 

ko sta otroka pri njej začela obiskovati ure ki-
tare in klavirja. Nasmejana in umirjena gospa, 
ki jo pedagoški čut vodi že vse življenje, se s 
poučevanjem glasbe ukvarja več kot 60 let. 
Otroci jo obožujejo. Zna jih opogumiti, poh-
valiti in spodbujati. Z obilico potrpežljivosti 
jim vedno znova kaže pot do glasbenega 
užitka. Gospa Anica Zorn je učiteljica s 
srcem. V majhni topli sobi sva pokramljali o 
njeni ljubezni do poučevanja glasbe. 

po poklicu kovač, Mama Marija (roj. Pelle-
grini) pa je imela v Solkanu trafiko, v kateri 
se je dobilo osnovne potrebščine: sol, ciga-
rete, časopise, šolske pripomočke ipd. 
Otroštvo sem preživela v rojstnem Solkanu, 
leta 1958 sem se poročila z Igorjem Zornom 
ter se preselila na sedanji naslov.  

Kdaj ste se prvič srečali s klavirjem in 
kdo je bil vaš prvi učitelj, vaš navdih? 

Moj navdih za glasbo je bila moja mama 
Marija, ki je bila tudi izvrstna cerkvena 
pevka, in nono Jakob – prav tako pevec v cer-
kvenem zboru. Nono je pel tako, da so se šipe 
tresle. Spomnim se tudi, da sva z mamo veli-
kokrat peli v duetu, kar me je še posebej ve-
selilo. Ko sem dopolnila 13 let, so me vpisali 
v glasbeno šolo, ki je bila takrat v sosednji 
Gorici. Izbrala sem klavir, poučevala pa me 
je učiteljica Vukoslava Hiti Kumar, ki je bila 
znana tudi kot učiteljica plesa. Velikokrat 
sem celo sanjala, da so mi kupili klavir. Tako 
navdušena sem bila nad njim. Sanje so se mi 
kasneje uresničile, saj mi je tata pred pri-
ključitvijo (1964) kupil klavir iz druge roke.  

Predvidevam, da ste se po srednji šoli 
odločili za glasbeno akademijo … 

Po končani srednji šoli sem se vpisala na 
Pedagoško akademijo, smer glasba.  

Se spomnite svojega prvega nastopa? 
Kakšni so bili takrat občutki? 

Na svojem prvem nastopu v Šempetru sem 
igrala Menuet Ignacyja Jana Pederewskega. 
Na ta dogodek me vežejo zelo lepi spomini.  

Kdaj ste začeli s poučevanjem? 
Pri 20. letih sem začela poučevati na 

Glasbeni šoli klavir in harmoniko. Prav na 
začetku sem učila v Panjakovem v izredno 
težkih pogojih: hladni prostori, paziti smo 

Vse otroke, ki jih poučujem, imama iz srca rada

Kje ste se rodili in kako ste preživljali 
svoje otroštvo? Kdo je bil vaš navdih za 
glasbo? 

Rodila sem se leta 1933 v Solkanu, na 
Cesti IX. korpusa, nedaleč od svojega seda -
njega doma. Tata Venceslav Gomišček je bil 

Anica v svoji delovni sobi

V Slovenskem narodnem gledališču 
Nova Gorica je igralka ustvarjala štiri de-
setletja, od rosnih let do upokojitve in še 
po njej. 

Bevkovo listino je Metka Franko pre-
jela v petek, 4. 9. 2020, v SNG Nova Go-
rica na večeru ob občinskem prazniku s 
slavnostno sejo mestnega sveta in podelit-
vijo nagrad Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2020. 

Iz obrazložitve k nagradi.  
Bevkovo listino prejme Metka Franko 

(roj. 1943), dramska, televizijska in film -
ska igralka, za svoje delo v gledališki, 
film ski in televizijski dejavnosti, saj je s 
svojo igro zaznamovala goriški in primor-
ski prostor kot tudi širše. Bila je članica 
PDG, sedanjega SNG Nova Gorica, vse od 
njegovih začetkov do upokojitve in del ak-
cijskega odbora nekoč prepoznavnega 
mednarodnega festivala Goriško srečanje 
malih odrov.  

Seznam vlog, ki jih je Metka Franko 
odigrala v SNG, najdete na povezavi: 
https://bit.ly/3jKJocP  

Pogovor z Metko Franko je bil obja-
vljen v dvojni številki Solkanskega časo-
pisa v maju 2020. 

Gospe Metki iskreno čestitamo. 
 

Uredništvo

Solkanka Metka Franko 
dobitnica Bevkove listine za leto 2020

Mestna občina Nova Gorica je Metki 
Franko ob občinskem prazniku  podelila 
nagrado Bevkova listina za gledališko, fil-
msko in televizijsko delo.  
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Staro leto se je poslovilo, novo začelo. 
Velikokrat si zadamo mnogo ciljev ter vsi za-
gnani začnemo novo poglavje ... in … volja 
po nekaj mesecih mine. Kako uspešno posta-
viti cilje in se jih lotiti? Kako obdržati pro-
duktivnost ves čas?  

O tem sem se po go varjala z mlado Sol-
kanko, samostojno podjetnico Anejo Štru-
kelj. 

moram utišati svoje želje, ker je tako najbolj 
prav. Po domače povedano – mislila sem, da 
je moje edino poslanstvo to, da sem pridna 
tiha punčka brez lastnih ciljev. Ko sem od-
krila, kolikšno moč nosijo besede, ki si jih 
potihoma ali naglas govorimo vsak dan, kako 
pomembno si je postavljati svoje srčne cilje 
in ko sem uspela obrniti svoje življenje za 
180 stopinj, sem vedela, da želim to znanje 
podati naprej tudi drugim.  

Kdaj si se odločila za samostojno pod-
jetništvo? Ali je bila ta pot težka, si nale-
tela na kakšne ovire? 

Uradno sem samostojno podjetniško pot 
začela julija, leta 2013, pri 27. letih, a v mi-
slih že veliko prej. V tretjem letniku študija 
računalništva in informatike sem ugotovila, 
da to ni služba, ki bi jo rada opravljala vse 
svoje življenje, in začela sem iskati alterna-
tive, ki bi bile povezane s tem, kar me nav-
daja s strastjo. Konec absolventa, ko sem bila 
postavljena pred odločitvijo, ali poiskati 
redno službo na področju, ki sem ga študi-
rala, ali slediti srcu, sem izbrala slednje. Pot 
je bila precej težka, ker nisem imela nobenih 
predhodnih delovnih izkušenj, še manj pa 
podjetniških. Podpore ni bilo in v kratkem 
času sem se morala naučiti, kako samostojno 
skrbeti za 101 stvar, ki jo s seboj prinese 
takšna odločitev. Največji izziv, kjer sem mo-
rala svojemu strahu najgloblje pogledati v 
oči, pa je vsekakor bilo javno spletno izpo-
stavljanje. Pač, pokazati se. Nagovarjati ljudi. 
Tega nisem nikoli prej počela. Vedno sem se 
raje skrivala v ozadju, bila tiha miška. A ve-
dela sem, da me takšno obnašanje ne bo pri-
peljalo daleč, če želim doseči svoje sanje.  

Imaš kakšen nasvet, kako uspešno 
začeti novo leto? Kako si postaviti cilje in 
jih uresničiti? 

Zahvalite se letu 2020 in napišite, za kaj 
vse ste mu hvaležni. Vem, mogoče malo 
smešen nasvet, glede na to, s čim nam je vse 
postreglo, ampak hvaležnost nam res lahko 
ogromno pomaga pri tem, da se vsaj malo po-
mirimo in zaključimo to poglavje. Verjamem, 
da lahko vsakdo izmed nas najde vsaj 10 

luštnih trenutkov, ob katerih smo se počutili 
lepo/lju blje ni/veseli/razigrani. Svet je takoj 
lepši skozi oči hvaležnosti. Po zahvali letu in 
pregledu vsega pa priporočam, da si zastavite 
cilje ne samo na področju zdravja in kariere, 
ampak pogledate tudi, kaj bi si želeli doseči 
pri osebni in duhovni rasti, ljubezni do sa-
mega sebe in drugih, kako bi lahko izboljšali 
svoje finance, kako bi lahko še bolj poskrbeli 
za okolje, kjer živite. S tem ko si postavimo 
cilje na vseh desetih področjih svojega 
življenja, je lažje jadrati skozi leto, četudi 
nam postreže z zelo kislimi limonami. 

 
Kako poskrbiš, da ostaneš tudi sama 

motivirana čez vse leto? Imaš kdaj tudi 
sama težave s tem? Kako jih rešuješ? 

Ja, tudi sama imam kdaj težave z motiva-
cijo. Mislim, da ne obstaja človek, ki non 
stop deluje samo z njeno pomočjo. To je 
občutek, ki pride in gre. Ko mi pade motiva-
cija, se spomnim na moje ZAKAJ-je: zakaj 
počnem, kar počnem. Na tisto večjo sliko 
zraven vsakega manjšega cilja. Pomagam si 
tudi s tablo vizij, kakšnim dobrim intervju-

izven meja Slovenije pred nekaj leti opustila, 
ker so se prioritete v tem življenjskem ob-
dobju, kjer sem zdaj, malo zamenjale.  

Ali ti kdaj zmanjka idej? Od kod črpaš 
navdih? 

Ideje, kaj bi lahko še ustvarila, nikoli ne 
zmanjkajo. Teh je pravzaprav toliko, da je 
premalo dni v letu za vse realizirati. Pride pa 
občasno do blokade idej kaj pisati, kako kaj 
oblikovati ipd. V teh situacijah si potem pri-
voščim več odmorov oz. pustim nezaved-
nemu delu možganov, da poišče kakšno 
rešitev. Potem pa to ponavljam, dokler ne pri-
dem do želenega rezultata. Navdih in zagon 
za naprej mi zadnje čase največ dajejo 
zgodbe ljudi, ki mi pišejo in povedo, kako se 
jim je po uporabi mojih dnevnikov in zvez-
kov za samorefleksijo spremenilo življenje 
na bolje. Občutek, ki ga dobiš ob prebiranju, 
ti vedno ogreje srce.  

Si mlada mamica. Kako usklajuješ ma-
terinstvo in podjetništvo? 

Delam na tem, da medtem ko sta otroka 
doma, delo počaka. Zaradi tega je sicer moji 

Kako ustvariti sanjsko leto?

Aneja, povej nam, s čim se ukvarjaš. 
Kako se je tvoja pot začela? Kako si od-
krila svoje poslanstvo? Ali si od vedno ve-
dela, kaj boš počela v življenju? 

Moje poslanstvo je pomagati ženskam 
znižati glasnost svojega notranjega kritika, 
razjasniti njihove cilje in jim podati korake 
oz. sisteme, kako jih hitreje osvojiti. Svoje 
poslanstvo sem odkrila čisto naključno, pri 
22 letih, ko sem začela raziskovati svet 
osebne rasti. Prej, ironično, nisem vedela, kaj 
to sploh je. Že od otroških let sem bila tudi 
prepričana, da si lahko uspešen/srečen/samo-
zavesten/ljubljen samo, če se rodiš pod 
srečno zvezdo. Joj, kako sem se motila. Ver-
jela sem v to, da sem samo robot, ki mora 
tiho slediti vsemu, kar mu rečejo drugi in da 

jem/podcastom na temo, ki me zanima in se-
veda ogromno pomaga tudi poslušanje na-
jljubše glasbe. 

 
Kaj pa storiti v tem koronačasu, ko je 

marsikaj onemogočeno? 
Osebno mislim, da je v tem času še naj-

bolj pomembno to, da smo nežni do sebe. 
Časi so že tako takšni, da nas preizkušajo na 
vsakem koraku, zato je škoda, da bi se še do-
datno sami tepli. Kot drugo pa priporočam 
iskanje rešitev (tudi znotraj sebe), mogoče 
iskanje druge poti in se čim več naučit iz lek-
cij, ki nam jih ta čas daje, da bomo izstopili 
še močnejši.  

Kakšne izdelke ponujaš? Ali je zani-
manje za tvoje produkte tudi drugod po 
Sloveniji, mogoče tudi v tujini? 

Izdelki, ki jih ponujam, so ciljno narav-
nani planerji, dnevniki za samorefleksijo in 
hvaležnost ter motivacijski zvezki oz. dnev-
niki osebne rasti za otroke od 6–12 let. Svoje 
izdelke prodajam izključno preko spleta in 
posledično jih pošiljam po celotni Sloveniji. 
Tujino sem tudi že potipala in zanimanje za 
takšne izdelke je, a sem željo po širjenju 

podjetniški poti posvečenega manj časa kot 
nekoč, in karierni cilji niso usvojeni tako 
hitro, kot bi si želela, a moja prva prioriteta 
je, in vedno bo, moja družina, zato je vredno 
tega. Delo lahko počaka, otroci pa rastejo 
prehitro in nočem, da se me bodo kot odrasli 
spominjali samo kot mamo, ki je non stop de-
lala. Raje delam majhne korake v podjet-
ništvu in velike v srcu svojih dveh otrok.  

Kaj pa v prostem času, kaj najraje 
počneš? Je mogoče kakšen kraj v Solkanu, 
kamor najraje zahajaš? 

Prosti čas je, odkar sem postala mama, 
dobil drugi pomen, tako da sem vesela že za 
nekaj prostih minut, ki jih lahko porabim za 
to, da malo pocrkljam sebe s prebiranjem 
kakšne dobre knjige, gledanjem kakšne nani-
zanke ali filma. Moj najljubši kraj v Solkanu 
pa je pot ob reki Soči, naprej od kajakaškega 
centra. Čista oaza miru.  

Aneja, hvala za pogovor. Upajmo, da 
bo leto 2021 prijaznejše kot prejšnje in da 
bomo lahko v polnosti uresničili zasta-
vljene cilje.  

Martina Gorjan 
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Za Kano Tratnik sem prvič slišala na njen 
poročni dan ob zgolj slučajnem srečanju z ba-
bico, gospo Kristino Tratnik, ko so svatje po 
opravljenem obredu prišli v slaščičarno Dolce 
Vita, sicer brez ženina in neveste, ker sta mo-
rala opraviti še nekaj formalnosti. Gospa Trat-
nik nam je zaupala, da so v družino dobili 
nevestico iz Rusije, ki po rodu ni Rusinja. 

Kano sem nato včasih srečala na ulici z 
otroškim vozičkom, za intervju pa sem jo za-
prosila, ko sva čakali na zeleno luč semaforja 
v Novi Gorici in sta bila s sinčkom namenjena 
k račkam v Borov gozdiček.  

 
Kaj bi bralcem Solkanskega časopisa 

zaupali o sebi, kako bi se nam predstavili? 
Sem Kanikej Tratnik, v Slovenijo sem 

prišla pred štirimi leti, ker sva se z Matejem 
odločila biti skupaj. Ime Kana je krajša va-
rianta mojega imena. Leta 2018 se nama je 
rodil sin Jadran in tik pred rojstvom otroka 
sva se preselila v Solkan. Študirala sem fiziko 
na Državni Univerzi v Tomsku ali bolj na-
tančno univerzitetni program se kliče “teh-
nična fizika”, kamor spadajo področja 
balistike, notranje in zunanje programiranje 
fizičnih procesov, hidrodinamika in gazodina-
mika ter robototehnika. Naša skupina po 3. 
letniku je bila usmerjena v programiranje pro-
cesov (hidrodinamika ).  

Hiša naše none Kristine nas je lepo spre-
jela, ampak njen nepričakovan odhod s tega 
sveta me zelo žalosti, najbolj je žalostno to, 
da ona niti ni izvedela za pravnuka.  

 
Bi nam zaupali kaj o svoji domovini? V 

pogovoru ste mi namreč že omenili, da ste 
študirali v Sibiriji? 

Rusijo imam zelo rada, ampak nisem iz 
Rusije. Moja domovina je Kirgizija, po rodu 
sem Kirgizijka. Naš narod je zelo star, smo 
nomadi. Seveda danes večina prebivalstva 
živi v mestih ali vaseh, a še zmeraj so družine, 
ki ohranjajo nomadske tradicije. Sibirja je 
včasih bila zgolj naseljena z narodi nomad-
skega porekla in zato lahko rečem, da je to 

moja pradomovina. Ogromno dokazov za to 
sem videla, ko sem opravljala študij v sibir-
skem mestu Tomsk. Spoznala sem tudi pred-
stavnike malih narodov Sibirije, kot so 
Altajci, Telengiti, Hakasi, Saha idr. Imamo 
veliko skupnega: jezik, kuhinjo, glasbene in-
strumente, obrede itd.  

Slovenski alpinisti dobro poznajo Kirgizi-
stan, ki leži v objemu visokih gora, znan je po 
jezeru Issyk-Kul, Sary-Chelek in gostoljubju 
našega naroda. Naša republika je multinacio-
nalna, ker poleg Kirgizov živijo še drugi na-
rodi: Rusi, Kazahi, Uzbeki, Korejci, Tatari, 
Ujguri, Dungani, Ukrajinci, Nemci, Azer-
bajžanci, Čečenci in še drugi.  

Zato lahko rečem, da smo tolerantni in 
podpiramo mir in sožitje. Sodobna zgodovina 
moje domovine je zelo pestra, o tem lahko 
bralci preberejo iz spletnih virov, ker v dveh 
besedah je težko opisati stanje. Na splošno 
sem navdušena nad generacijo mladih Kirgi-
zov, ki s svojo energijo in smelostjo občutno 
vplivajo na razvoj gospodarstva, turizma in 
prepoznavnost Kirgizistana na mednarodnem 
nivoju. 

 
Sibirija, mrzla in tajinstvena pokrajina, 

kaj nam o njej lahko poveste vi? 
Sibirja je res mrzla, a tamkajšnji ljudje so 

po duši topli in prijazni. Je velika pokrajina, 
bogata in malo naseljena. Na žalost zaradi in-
tenzivnega urnika v času študija nisem dosti 
potovala, ampak prijateljstvo s predstavniki iz 
raznih kotičkov Sibirije mi je dalo veliko ra-
zumevanja in razmisleka tudi o kulturi mo-
jega naroda. Moja velika želja je potovanje na 
Altaj, kjer živijo Altajci in Telengiti, najbolj 
sorodni narodi Kirgizom.  

Za prestolnico Sibirije se šteje mesto No-
vosibirsk, ki je znano po mnogih industrijskih 
proizvodnjah in akademiji za znanost. Raz-
dalje v teh krajih so v primerjavi s Slovenijo 
res velike. Na primer, najbližje mesto od Tom-
ska je Novosibirsk, oddaljen vsaj pet ur 
vožnje,vmes pa je samo tajga.  

Kakšni so bili vaši občutki in na kaj ste 
pomislili, ko ste prvič prišli v Slovenijo in 
nato v Solkan? 

Prvič sem v Slovenijo prispela po pova-
bilu Mateja leta 2014 in seveda sem se v njo 
zaljubila. Slovenija me je očarala z lepoto na-
rave in srednjeveškim navdihom, spoštljivim 
odnosom prebivalstva do svoje domovine, 
nisem mogla verjeti v raznolikost geografije 
in obilje naravnih biserov na tako majhnem 
koščku zemlje.  

Solkan je lepo in staro mestece, to sem že 
takrat ugotovila, čeprav nisem razumela slo-
venščine. Solkan ima svojo posebno energijo 
in naj bo tako tudi naprej.  

Kaj vas je v Novi Gorici, Solkanu pri-
tegnilo? 

Ko sva živela v Ljubljani, so prihodi v 
Novo Gorico ob vikendih pomenili sončne, 
tople dneve, sprostitev. Solkan je pritegnil z 
dobroto in gostoljubjem none Kristine. Spre-
hodi ob Soči, pohodi na Škabrijel, vonj rož in 
bližina morja so posebej privlačni.  

 
Je mogoče tudi kaj, kar vam ni najbolj 

všeč oziroma vas moti? 
Zaenkrat nimam resnih pritožb, s sosedi v 

bližini imamo dobre odnose, vsi so me lepo 
sprejeli, hvaležna sem Goričanom, in po 

mojem mnenju so Goričani zelo odprti in 
imajo radi družbo ter zabave. To je moje 
drugo leto v Solkanu in prvo leto sem bila 
zgolj z Jadranom, potem je prišel covid, torej 
objektivno ne morem povedati pravzaprav, 
kaj me moti. Se mi zdi, da bi življenje brez 
ukrepov potekalo bolj pestro glede dogodkov 
in spoznavanja.  

Eno zabavno stvar sem opazila, pogosto 
me pozdravljajo v kitajščini ali celo ja-
ponščini, jaz se samo nasmehnem.  

V Solkanu ste si ustvarili družino in 
pregovor pravi, da si doma tam, kjer je 
tvoje srce, vendar mi vseeno dovolite 
vprašanje: Vas kdaj muči domotožje? 

Seveda, zelo pogrešam družino. Pred krat-
kim sva z Jadranom šla za en mesec v Kirgi-
zijo, da tudi moji sorodniki spoznali njega.   

Obvladate slovenski jezik in ste mi tudi 
že omenili, da niste imeli z njim težav, ker 
govorite rusko, pa vendar, koliko časa ste 
rabili, da ste se spoznali z jezikom okolja, 
v katerem živite? 

Slovenščina mi je všeč na posluh. Vsak 
dan se učim. Sistematsko nisem obiskovala 
tečajev, v roku enega leta in pol sem se 
naučila govoriti slovensko. Za to se moram 
posebej zahvaliti Mateju, kajti on je odličen 
predavatelj.  

V katerem jeziku se pogovarjate s svo-
jim sinčkom? Znano je namreč, da se 
otroci brez težav naučijo jezika svojih 
staršev v najbolj nežni dobi. 

Z Jadranom poskušam govoriti čim več v 
kirgiščini, upam da se bo naučil, čeprav slo-
venščina prevladuje. Doma govorimo tudi 
rusko in Jadran razume skoraj vse.   

In za zaključek, se dobro počutite med 
nami?  

Da, počutim se odlično.   
Hvala za pogovor, srečno naprej in da 

bi z lahkoto premagovali razlike ter se 
dobro vživeli v naše okolje.  

  Darinka Kozinc

Solkan ima svojo posebno energijo

Foto: Benjamin Œerne
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Anekdote

Pulenta 
Stanko Drašček Božjak je biu borc u prvi 

Prekomuərski brigadi. Səz Drvarja je šla 
grupa partizanu hnogəm use do Čepovəna. 
Kər sə šli skuəz Liku, zmərtrani an zlakvani, 
da bi jəli tudi pajčunu, sə nu nuəč prespali na 

nim seniki. Pruəti jutru, ku s’sə glih əmpik na-
spali, je na družica (partizanka) položla soju 
nogu na nogə ot Stankota an mu rekla: »Šta, 
Draško, a ti nečeš da se ljubiš?« An Stanko: 
»Pupa, dejmi pulentu, dejmi pulentu! an pole 
sə bomo še kej pomjənli.«  

 
Stanko an Zita 
Səs Stankotəm Božjakəm smo sə, 

zmərtrani ot klepetənja na Banca commer-
ciale Italiana u Gorici, šli oddəhənt na Oslauje 
pret spomenik padlim taljanskim vojakəm u 

kupim za mojga nəvuəda Damjančka təpravə 
tiruəlskə. guznə?« Kər sə stopənlə nuətər u 
butjəgu, je rekla Sonja butigarju: »Bitte eine 
bretellen!« »Was?« je prašu butigar. Sonja je 
rekla: »Za hose,« an sə potəgəlna səz rəkami 

Enkat adni, enkat drugi 
Toni Minčca je biu borc Kosovelovə bri-

gadə. Če si ga prašu, kəkuə je blo pər parti-
zanah, je ponavadi reku: »Ja, enkat smo 

prvi svetouni uəjski. Polok našə klopi sə je 
ustavla korjəra səs taljanskimi turistami. Uən 
je stopənla na bol okruəgla šjora, poglədala 
pruəti Stankotu an rekla: »Come sono 
stanca!« (Kako sem   utrujena!) Stanko je 
reku: »Signora, lei non e più stanca di me.« 
(Šjora, vi ne morete biti bolj utrujena kot jaz). 
»Come no?« (Kako, da ne)?« reče šjora. 
Stanko: »Io mi chiamo Stanco, come e il vo-
stro pregiato nome?« (Jaz se kličem Stanko, 
kar v vašem jeziku pomeni truden; kako pa  
je vaše cenjeno ime?) Šjora: »Zita!« »Vede, 
signora, e meglio se restasse zitta, perche più 
stanco di me non c’e nessuno. (Vidite, šjora, 

bolje bi bilo, če bi bila tiho, ker bolj od Stan-
kota ni utrujen nobeden.) Šjora je zaməhəlna 
səz rəku, sə posməhənla an rekla: »Biri-
chino!« (Lumpič!) 

 
Guzni 
Djəluci na Autoprometi Gorica s’sə radi 

uəzili na izletə. Kər sə enkat šli u Celouc, je 
Anica Bašinava səz Dora rekla Sonji (Caha-
rija) od Juticə Oficjərjavə: »Sonja, tuəj muəž 
Marjan znə dobro njəmško, višno da znəš 
əmpik tudi ti. Bi šla səz mənu u butjəgu, da 

po səsah. Butigar je reku: »A, der guzn?« 
»Ma ja, guznə, guznə,« je rekla Sonja. 

 
Plača pot komunizməm 
Oto Makuc je biu borc Bazoviškə brigadə. 

Politični komisar brigadə Drago Košmrlj je 
na politični uri tolmaču borcəm, da bo usak 
dobu plaču po sojih talentah an usak po sojih 
potrjebah. Adən od borcu ga praša: »Duə bo 
pa djəlu?« Komisar nəglo: »Djəlali bojə tisti, 
ki sə pər okupatorji.« Jože Srebrnič Cufo, so-
borc od Otota, zine: »O, buəgi Marko Raunik, 
bo mogu djəlat za usə Sukencə.« (Marko 
Ravnik je bil namreč kot 17-letnik nasilno 
mobiliziran k domobrancem v Gorico.)

laufali pret Njəmcami mi, druhkat pa Njəmci 

za nəmi. An tuə sə je doskat menjavalo.«  

Andrej Černe 
Gorazd Perko, ilustracije

Andrejeve anekdote

Dialekt ali narečje, da! Posebno še zato, da se 
ne izgubi, vendar pa je potrebno tudi, da se 
stalno trudimo za dobro poznavanje svojega 
knjižnega jezika. 
Zelo pa je moteče, če nekdo govori kar zado-

voljivo pogovorno slovenščino, a uporablja 
besede iz dialekta svojega otroštva, ki niso 
običajne za kraj, v katerem živi – npr. Solkan 
ali Nova Gorica. Te besede je tudi zelo čudno 
slišati.

  Že Trubar, »oče« knjižnega jezika, je dejal, da se v slovenščini da izraziti vse, kar lahko 
povedo drugi »veliki« jeziki. Sama sem se vedno čudila, kako je mogoče, da so na tako razli-
čnih koncih sveta nastali tako podobni pregovori in reki, in to že pred toliko stoletij. Tako na 
primer mi rečemo, da je Rana ura zlata ura, Italijani Chi dorme non piglia pesci ali Angleži 
An early bird catches the worm. To dokazuje, da je bil svet vedno »majhen« in da so med ra-
zličnimi narodi krožili popotniki, menihi, duhovščina …, ki so ga še ožili. Pa si poglejmo še 
nekaj teh mojstrovin:  

 
Ni pomolil nosu iz hiše – Na primer med korono ni šel iz hiše (dobesedno!?) 
Ne pride k sebi – Ne more si opomoči 
Živeti med štirimi stenami – Živeti zelo osamljeno  
Biti med kladivom in nakovalom – Biti v težkem položaju 
Zamižati na eno oko – Hote spregledati kaj 
Iti komu na roko – Pomagati komu 
Mi gre na živce/jetra – Ga ne prenesem 
Šel je na boben –Propadel je 
Vse življenje mu je stala ob strani – Vedno mu je pomagala in ga podpirala 
Banka je od rok – Je odročna (moraš iti drugam urediti zadeve) 
Trgalo se ji je srce – Zelo jo je prizadelo 
Priti z dežja pod kap – Priti na še slabše kot  prej 
No, seveda imamo Slovenci tudi vzpodbudne pregovore in reke, kot na primer:  
Za dežjem posije sonce – Težkim časom vedno sledijo boljši 
Prijatelja spoznaš v nesreči – Kdor ti stoji ob strani v težkih časih, je res tvoj prijatelj 
Ko se ti zaprejo vrata, se ti odpre okno – Ko nekaj ne uspe, se spomniš nečesa drugega  
Nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše – Ta rek s kančkom ironije je lahko 
zelo vzpodbuden, vsaj zame je.  

Marja Kolenc 

Jezikovni kotiœek

Narobe:                                     Pravilno: 

Pojdi ponj (lopato)!                   Pojdi ponjo! 

počasu                                        počasi 

trenirke (oblačilo - ena)             trenirka 

preveč lep-a                               prelep-a 

Zakaj se gre?                              Za kaj gre? 

brez da bi                                   ne da bi 

gremo pomagati                         gremo pomagat (ob glagolu premikanja namenilnik (-t)) 

v mojem imenu                          v svojm imenu 

je govora o tem                         je govor o tem 

tekom leta                                  med letom 

sprovesti                                    izvesti, narediti 

Izolčan, Izolčanka                      Izolan, Izolanka 

prejeli bodo 165 otrok               sprejeli bodo 165 otrok (prejme se pošiljko!) 

moram rečti                               moram reči (ta je pa “ministrska”)

Bogastvo slovenskega jezika Kako je prav?  Kaj pomeni?
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storih vile Lenassi pa postaja prometne mi-
lice. Stavba je bila po priključitvi Primorske 
nacionalizirana, med vojno in nemško oku-
pacijo je bilo skladišče pohištva, kakor je raz-
vidno iz obledele fotografije. Veliko dvorišče 
je bilo obdano z visokim zidom, na vrhu 
zašiljenim v ostrejši kot, sem in tja med 
kamni so bile vidne razpoke, obdane s temno 
zelenimi krpami mahu in olesenelega 
bršljana. Košate platane in nekaj dreves po-
dobnim cipresam so v toplejših mesecih po-
nujale trepetajočo senco zibajočih, kot dlan 
velikih listov. Sapica je s šelestenjem listja 
dopolnjevala ptičje petje, ki se je oddaljevalo 
iz krošenj, lastovičje čivkanje iz gnezd pod 
napušči in pročelja zapuščenega skednja se je 
vpletalo v nemir kopit vprežnih konj in volov, 
naveličanih od otepanja vsiljivih muh med 
čakanjem na lastnike, ki so se še zadnjič 
okrepčali pred odhodom proti bližnjim vzpe-
tinam in planotam. Na vrtu pred vhodom v 

Od zvezde do zvezde
Solkanci ob besedi zvezda najprej pomi-

slimo na gostilno pri bencinski črpalki, 
predvsem je dolgo časa veljala za orientacij-
sko točko našega kraja. Tako sem še majhen 
stanoval nad Zvezdo, zdaj pa v ulici za njo. 
V šestdesetih letih je bila nasproti avtobusna 
postaja, za njo pa delavnice in garaže Avto-
prometa. Zvezda je takrat služila kot menza 
mehanikom, šoferjem avtobusov, tovornja-
kov in zatočišče vsem potnikom, mimoi-
dočim in domačinom. Radi so prihajali na 
dvadeci ali špric in razpredali o vsem mo-
gočem, kakor se zdaj dogaja ob kavicah v 
barčkih. Prostor ob šanku je bil skoraj vedno 
zaseden, natakarice so glasno točile pijačo, 
vonj po politem pivu in vinu se je mešal z 
vonjem cenenega gostega tobačnega dima. 
Nas otroke so starejši pošiljali po cigarete in 
včasih smo si z ostankom drobiža lahko 
privoščili kokto in za kratek čas smo  
lahko radovedno opazovali dogajanje okoli 
manjšega biljarda in glasnega igranja 
briškole. Najbolj nas je zanimal namizni no-
gomet, mulci smo ga občudovali, saj je bil 
za nas nedostopen. Za igro s petimi ali sed-
mimi žogicami z malimi nogometaši, pritrje-
nimi na izvlečne palice s končnimi 
blažilnimi vzmetmi, si moral spretno zabi-
vati gole v nasprotnikova vrata, poimenovali 
so ga calcio balilla in za vsako igro si potre-
boval žeton s posebno zarezo v vrednosti ta-
kratnih 50 din, kar je bila največja vrednost 
kovanca t. i. starih dinarjev. Kasneje so 
žetone zamenjali s kovanci, ker so nekateri 
strastni igralci pokupili vse žetone, da bi 
imeli izključno pravico do igranja. Takrat so 
bili v obtoku tudi aluminijasti kovanci za 1,2 
in 5 din in nek lump je pogruntal, da le mi-
limeter manjši kovanec za 5 din lahko po 
obodu skrbno deformiraš s kamnom in av-
tomat namiznega nogometa tako preslepiš, 
da izpusti žogice za igro. Pogruntavščina pa 
ni trajala dolgo, nekdo je zašpecal milični-
kom, ti so nato izvajali naključna preverjanja 
po žepih. Kazen za uničevanje državne imo-
vine in oskrunitev grba z zvezdo na glavi ko-
vanca je bila za mlajše nepridiprave moralna 
graja z uradnim obiskom miličnika pri 
starših. Očetje niso šparali s kričanjem in 
šibo, v navadi je bilo tudi mahanje s kopri-
vami po rokah in golih nogah. Od takrat so 
nas odrasli iz prostorov Zvezde kar kmalu 
odgnali z izgovorom, da take stvari niso za 
mlečnozobce.  

Zvezda je bila tako rekoč družabni center 
spodnjega Solkana, ob njej se je v novozgra-
jeno hišo vselil fotograf Pavšič, v bližini je 
bila trafika, starinarna z rabljenimi predmeti, 
trgovine z živili in tehničnim blagom, v pro-

nami so oznanjali z veseljačenjem in pitjem, 
harmonike so nategovale meh v podporo raz-
glašenemu petju in kričanju. Med obveznimi 
postanki je bila tudi Zvezda. Starejši krajani 
so brili norce iz mladcev, jih strašili z zgod-
bami o življenju v kasarnah v oddaljenih re-
publikah, tovariško so jih častili z vinom in 
pivom. Tudi miličniki so tolerirali dogajanje, 
nekateri so ga še podpirali, tako da so se po-
stavili na čelo povorke in včasih s hupanjem 
opozarjali ostale udeležence v prometu. 

Vsak dan me pot vodi mimo. Peščeno 
dvorišče so prekrili z asfaltom, od dreves je 
ostala le skromna platana, ki meji na cestišče 
slabo označenega kvazi krožišča pred Petro-
lovo barako z jeklenkami plina za gospodin-
jstvo in zanemarjenega ekološkega otoka 
točno na vhodu v park. Poslopje z gostilno so 
prodali na dražbi, lastniki in najemniki so se 
večkrat menjali. Ime Zvezda se je ohranilo in 
klavrno označuje picerijo na povešenem in 

zarjala na prisotnost meje. Zastavnika je oče 
za blagodejni izpust aretiranca častil z alko-
holnimi hlapi za več dni v krčmi vizavi kara-
vle. Po cesti mimo livarne do železniške 
postaje je bil ponoči prepovedan dostop, gra-
ničarji so takrat še ostreje pazili na mejo 
vzdolž solkanskega mejnega prehoda. V se-
demdesetih letih so na kotalkališču ob Er-
javčevi cesti pri zapornicah proge odprli prvi 
disko klub. Petnajstletniki smo se v tistih 
časih že upirali staršem, splošnemu načinu 
oblačenja, poslušanju komercialnih popevk, 
narodnozabavne glasbe iz radijskih sprejem-
nikov in proletarskih napevov z raznih zboro-
vanj in manifestacij. Všeč nam je bila rock 
glasba, puščali smo si daljše lase, nosili opri-
jete kavbojke in se včasih hipijsko obnašali, 
ne da bi vedeli in razumeli bistvo takega gi-
banja, glavno, da je prihajalo z zahoda, da so 
nas starejši grajali, miličniki in učitelji pa 
sumničavo zmajevali z glavo. Nekajkrat sem 
na prvi obisk disko kluba, ki si je komaj za-
služil tako ime, povabil kakšno simpatično 
sošolko, za kar sem moral vprašati dovoljenje 
staršev z obljubo, da se bo vrnila domov še 
preden bo odbilo polnoč. Da bi čim manj 
pešačila ob vrnitvi, sva jo ucvrla kar mimo 
kolodvora po takrat še makadamski cesti do 
livarne. Vedela sva, da je ponoči to prepove-
dano, vendar sva se zanašala na poznavanje 
okolja, čeprav je bilo temno kot v rogu. Tudi 
graničarsko zasedo sva pričakovala in res so 
naju potuhnjeni vojaki vsakokrat zaustavili: 
”Stoj!” Snop žepne svetilke je premeril najini 
postavi in se ustavil na obrazu. Hitel sem ra-
zlagati, od kod sem in kam grem, da stanujeva 
blizu meje in hitiva domov. Včasih sem si 
prav želel, da bi me odvlekli do karavle, bil bi 
vsaj junak pred sovrstniki, vendar se mi želja 
ni uresničila, mladi vojaki so razumeli, vedeli 
so za disko klub, celo spoštovali so najin 
pogum. Petdeset let kasneje je epidemija spet 
zakoličila mejo, politiki so nas pošteno za-
strašili s policijsko uro in visokimi globami 
za prekršene uredbe za prestop. Italijanski vo-
jaki niso nikdar čuvali mejo v okolici Solkana 
in Gorice, toda v času navidezne nevarnosti, 
da se ne bi virus skrit v človeški podobi pre-
tihotapil onstran meje, vestno patruljirajo na 
Solkanskem polju. Z večjim vojaškim kamio-
netom se prevažajo med vinogradi, več kole-
snik z visokim profilom gum je dodobra 
razbrzdal mehke robove kolovozov in za sabo 
pustil globoke brazde v mehki blatni površini, 
pustil je sled naraščajočega nezaupanja. 
Rdeča barva spet pomeni nevarnost, na žalost 
tudi tokrat nam strah pred neznanim prekriva 
racionalno dojemanje v možganih in se raje 
prepuščamo stereotipnim medijskim informa-
cijam ali pa se izgubljamo v poplavi dezinfor-
macij na družbenih omrežij. 

Še najbolj moteč je odnos politično admi-
nistrativnih centrov obeh držav, Rima in Lju-
bljane, geografsko preveč oddaljenih in s 
skrivljeno sliko o dejanskem stanju bivanja ob 
meji. Celo odločevalci strokovnega sveta za 
evropsko prestolnico kulture so prepoznali 
edinstvenost in različnost življenja na obeh 
straneh pajčevinaste mejne črte in obe Gorici 
nagradili z izborom za leto 2025 tudi v smislu 
domače naloge, to je všečno predstavitev širši 
publiki Evrope, kako sobivati in splesti med-
sebojno spoštovanje ne glede na zgodovinsko 
in družbeno kulturno drugačnost obeh mest in 
njihovega širšega zaledja. 

Lahko samo upamo, da projekt ne bo 
samo za enkratno uporabo in se bo po 
končanem trkanju na prsa, kdo je najbolj za-
služen za uspeh, porazdelila zahvala vsem ak-
terjem, sodelavcem in prostovoljcem z obeh 
strani meje. Tega si močno želijo tudi sloven-

gostilno je v času cvetenja košate glicinije 
mrgolelo čmrljev in čebel, vonj po sladkem 
in živobarvni vijolično beli odtenki grozda-
stih cvetov so omamljali okolico.  

Dvakrat na leto so mladeniči odhajali na 
služenje vojaščine po navadi na drugi konec 
takratne države. Da bi omilili strah in žalost 
pred odhodom, so v ta namen opremili boljše 
vprežne vozove z gostim zelenim vejevjem 
in slovenskimi zastavami s peterokrako 
zvezdo. Sprevod med postanki pred gostil-

Avtobusna postaja nasproti Zvezde, foto: arhiv Rirds

Zvezda na æelezniøki postaji, foto: arhiv RIRDS

zbledelem transparentu na nadstrešku terase. 
Pred epidemijo covida-19 je bila gostilna na-
menjena večinoma italijanskim gostom, ki so 
se radi drenjali na terasi pod plastično streho. 
Staro glicinijo so do golega obrezali in dišeče 
cvetove je zamenjal neprijeten vonj po ol-
jnem cvrtju kalamarov in pomfrija, ki se je 
vil iz visokega dimnika in se nezadržno širil 
v sosednje ulice že v dopoldanskem času. 

Največ zvezd so takrat nosili obmejni vo-
jaki, graničarji, na edini solkanski karavli. 
Na vojaških kapah so bile prišite peterokrake 
v obliki značke, na čeladi pa potiskane v 
rdečem odtenku. Poleg tega so vsi gumbi na 
uniformah imeli reliefno izraženo zvezdo. 
Varovali so takrat še začasno mejo, dokončno 
ratificirano z osimskimi sporazumom s strani 
obeh parlamentov šele oktobra 1977. Mla-
dost sem praktično preživel ob začasni meji 
in glej zlomka po petdesetih letih spet tuji vo-
jaki čuvajo to mejo, ki naj bi bila navidezna 
brez fizičnih ovir, odpravljena z vstopom v 
evropsko skupnost in območje Šengena. 

Ko je včasih dedek iz Trsta prišel na obisk 
še v času železne zavese, je dvakrat doživel 
častno aretacijo, ker se je sprehajal po Sol-
kanskem polju preblizu slabo označene meje. 
Odpeljan na karavlo je bil obtožen poskusa 
ilegalnega prebega v Italijo in vojaška pa-
trulja ni hotela doumeti, da je italijanski 
državljan, ki je prišel le na obisk svojcem in 
se je le malo sprehodil med plantami reguta 
ob Veliki poti. Ob nedeljah niso na drog dvi-
gnili zastave na kmečkem mejnem prehodu, 
da bi zvezda na naši in trikolora onstran opo-

nadaljevanje na naslednji strani 
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ski davkoplačevalci, zaenkrat lahko le pogra-
jamo, da so mesta Ljubljana, Nova Gorica, 

Ptuj in Piran samo za kandidaturo porabila 
skoraj milijon evrov, od tega naše glavno 
mesto slabo polovico sredstev. 

Za žrtveni oltar dogajanja za Evropsko 
prestolnico kulture 2025 so izbrali Trg 
Evrope, ploščad, ki naj bi že sedaj simbolizi-
ral stičišče in povezanost dveh mest, ki sta 
bolj prepoznavni zaradi same različnosti in 
ne podobnosti. Morda bo nad novo podobo 
trga z dvižnimi tribunami in segmenti odra, 
izbranega na arhitekturnem natečaju, le posi-
jala zvezda repatica. Zaenkrat edina poznana 
zvezda je bila na strehi železniške postaje, 
rdeča peterokraka zvezda je simbolizirala so-
cialistično družbeno ureditev, toga in masivna 

je predstavljala sistem, ki se ni znal in se tudi 
ni hotel prilagoditi spremembam, ki jih je na-
kazovalo plimovanje prozahodnih parlamen-
tarnih demokracij po dvigu železne zavese. 
Kot razstavni predmet v muzejski zbirki Ko-
lodvor na svetogorski železniški postaji se še 
vedno baha s svojo velikostjo in barvitostjo. 
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja in ka-
sneje so proti koncu decembra pred vhodom 
v poslopje postaje postavljali veliko novo-
letno jelko in jo okraševali z različnimi okra-
ski. Spominjam se, da je oče kot črkoslikarski 
mojster večkrat dobil naročilo za poslikavo 
izrezanih kovinskih figur Disneyevih junakov 
risanih filmov in malih gozdnih živalic. Lepo 

pobarvani in smejoči polmetrski pločevinasti 
obeski so bili zanimivi predvsem za male 
otročičke, nekaj teh figur mi je oče podaril in 
jih še hranim kot dragocen spomin. Do osa-
mosvojitve tako ali tako ni bilo uradnih 
božičnih praznikov, Miklavža je zamenjal 
dedek Mraz, čeprav smo kot otroci pisali 
obema in nastavljali velik čevelj na okno.   

Morda bo leta 2025 zvezda iz Kolodvor-
ske zbirke le pokukala skozi okno, da bi se 
prepričala ali na prostoru pred postajo meja 
še vedno deli trg Evrope ali pa bo tudi meja 
zares dokončno postala samo eksponat v mu-
zeju.  

Miran Brumat

Osemnajst let je mejnik, ki v naši družbi 
pomeni prehod od brezskrbnih otroških let v 
svet odraslih. Ravno toliko let sem letos pre-
štel, odkar sem se vrnil v svoj kraj in si v hiši 
nonotov ustvaril nov dom in družino. Ver-
jetno sem zaradi tega, da sem prej kot veliko 
Solkancev živel v Novi Gorici, še toliko bolj 
dovzeten za vse, kar se v kraju dogaja. Neki 
pregovor pravi, da če želiš videti dlje, se 
moraš povzpeti, dvigniti. Mogoče je selitev v 
Gorico in nazaj nekaj podobnega. Osemnajst 
let sem spet doma, vpet med teh nekaj ulic, 
ki jih v Solkanu imamo, med Sočo na para-
petu poleti in Sabotinom nad njo v zimskih 
časih, ko hodiš po mulatjeri v kratkih roka-
vih. Mogoče je prav to zadnje, kar me je 
spodbudilo k pisanju tega prispevka. Ko se 
dvignem na hrib, lepo vidim celoten kraj s 
Solkanskim poljem – od svete Katarine na 

vzhodu do Pevme na zahodu, vmes pa mesto, 
za katerega smo prav v Solkanu največ žrtvo-
vali. Ko pogledam še malo bolj levo in vidim 
kamnolom v vsej svoji veličini ter pomislim, 
koliko prahu je na žegnu in vseh avtomobilih 
v kraju, ko zapiha solkanska sapica, ali na 
desno proti livarni, in pomislim na vse ne-
vidno, kar je še v zraku, raje obrnem pogled 
v skale in nadaljujem proti vrhu. 

Pred osemnajstimi leti, ko sem kot odra-
sel in odgovoren občan ponovno okusil ži-
vljenje doma, sem kmalu naletel na ogromno 
napak, ki jih je politika sprejela za razvoj 
mesta; skoraj vse, kar so naredili, ni upošte-
valo mnenj in želja krajanov najstarejšega za-
selka daleč naokrog. Res žalostno. Ne bom 
našteval, kaj vse bi bilo potrebno popraviti – 
s tem se krajevna skupnost dovolj dolgo 
ukvarja. Tudi na občini imajo cel kup pobud 

krajanov, ki kdovekje znotraj pisarn tičijo že 
več desetletij. Kdor v Solkanu in s Solkanom 
živi, točno ve, kaj imam v mislih.  

Vsaka štiri leta se pojavljajo nove stare 
pobude, malo olepšane, prilagojene času, ki 
neizprosno teče. Tudi sam sem se skozi leta 
spreminjal in moj pogled na kraj z mano. Od 
potreb po pločnikih, kolesarskih poteh, poteh 
do šole, športa in turizma. Kot mlad sem ve-
likokrat za dogajanje in propadanje kraja kri-
vil najprej krajevno skupnost, nato sem se 
aktivno vključil v mestni svet, kjer sem tudi 
sam okusil vso nemoč, ki jo krajevna skup-
nost od vedno ima. Za nekoga, ki se ne vda 
in vedno išče rešitev, je ta ugotovitev zelo bo-
leča.  

Sprašujem se, ali je mestna občina res 
tako velika birokratska enota, da je sama sebi 
namen. Odgovor na to bom dobil na nasled-

njih volitvah – če ga še ne vem, sem verjetno 
naiven. Ali pa bom do takrat spet pozabil, kaj 
nam je trenutna oblast obljubljala, kako smo 
na raznih delavnicah vedno znova ugota-
vljali, kaj so težave Solkana.  

Svet se spreminja, potrebe kraja tudi, kot 
sem rekel, sem v iskanju rešitev. V danem tre-
nutku mi v glavo šine: Kaj pa, če smo za dano 
situacijo krivi sami? Mi s svojim preveč po-
kornim razumevanjem težav lokalnih politi-
kov in toleriranjem njihove nesposobnosti v 
kraju vzpostaviti pravo ravnovesje sil. 

Verjetno je kriva naša pasivnost, ker bi za 
spremembe morali žrtvovati svoj čas. Ko se 
sredi zimskega dne vrnem s Sabotina in se na 
žegnu ustavim na maminem grobu, na poti 
domov pod cesto preroško pogledam sliko 
puntarjev, ki so pravico vzeli v svoje roke, ter 
se vprašam: »Kdaj?« Uroš Komel

Starost, zrelost in apatičnost 

Pločevinasti novoletni obeski (1960), 
foto Miran Brumat
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Turistiœni kotiœek

se z njo pogostite tudi namesto rojstnodnevne 
torte.    

Ali ste vedeli, da je od trenutka, ko je nea-
peljski kuhar Raffaele Esposito v čast itali-
janske kraljice, Margerite Savojske, prvič 
pripravil pico, minilo že 132 let? Zanimiv je 
tudi podatek, da je bilo vse do tistega trenutka 
poimenovanje »pica« namenjeno izključno 
sladko nadevanim tortam.  

 
Februar je čas za glicinije 
Vrt Hotela Sabotin že več desetletij leta 

krasi ena najlepših vzpenjavk daleč naokoli. 
Gre za kitajsko glicinijo, ki jo mnogi poznajo 
pod imenom dišeča glicinija. Prav njeni 
modro vijolični cvetovi, ki so združeni v ve-
lika do 30 cm dolga socvetja, pa so ji prinesli 
tudi poimenovanje modri dež. Gre za ovijavo 
in listopadno vzpenjavko, ki najlepše uspeva 
prav z razraščanjem po pergolah. Cveti v 
aprilu in maju, in nato ponovno, sicer manj 
intenzivno še na začetku jeseni. Rada ima 
sončna rastišča, z veliko toplote in zavetrne 
lege. Prav zato se zdi, da je v vrtu Hotela Sa-
botin našla svoj pravi dom. Kot najbolj zvesta 
gostja je deležna posebne nege. Zanjo pre-
dano skrbijo Hitovi vrtnarji, ki jo bodo kot 
vsako leto, nekje v sredini februarja tudi 
obrezali. To svetujejo tudi vam, če vaš vrt 
krasijo vzpenjavke. Če se boste v dneh obre-
zovanja sprehodili mimo Hotela Sabotin ali 
tam prevzeli vašo malico oz. kosilo, pa Hi-
tove vrtnarje le vprašajte za kakšen nasvet, 
radi vam bodo priskočili na pomoč.  

 
Spomladi na zajtrk v Sabotin 
Uravnoteženi zajtrk nam pomaga, da 

ostanemo zdravi in da uspešno nadziramo po-
rabo naše energije čez dan. Poznamo ljudi, ki 
v zajtrku uživajo – rogljički, toast, svež kruh 
z maslom in marmelado ali medom, sveži po-
marančni sok, dišeča kava ali aromatični čaj 
… Poznamo pa tudi ljudi, ki zajtrk preskočijo 
in si privoščijo le kavo in, če je sreča, tudi ro-
gljiček. 

Zavedati pa moramo, da je zajtrk obred, 
ki nam daje moč za začetek novega dne. V 
Hotelu Sabotin zato predlagajo, da z novim 
letom izboljšate jutranje navade, ki so prav 
tako pomembne za zdravo telo. Zjutraj pre-
budite telo z nekaj raztezalnimi vajami. Pred 
prvim obrokom pa popijte kozarec vode. 
Voda bo hidrirala vaše telo in pospešila delo-
vanje metabolizma. Ne odpovejte se zajtrku, 

tudi če za njegovo pripravo ne želite tratiti ju-
tranjega časa. V Sabotinu se zato pripravljajo, 
da vam bomo priskočili na pomoč pri vaši 
novi zavezi k zajtrkovanju.  

Poleg odličnih malic, ki jih pripravljamo 
z dnevno svežimi sestavinami po ugodnih 
cenah, bodo v tem letu ustvarjali različne zaj-
trke, ki bodo na voljo vsako jutro, od 7. ure 
dalje. Ko se bodo epidemiološke razmere to-

Hotel SABOTIN – Okusni trenutki za vse priložnosti 

Okusni trenutki za vse priložnosti 
V solkanskem Hotelu Sabotin ves čas pri-

jetno diši iz kuhinje. Tam vsak dan pripra-
vljajo okusna kosila, malice, večerje, 
pripravljeni pa so priskočiti na pomoč tudi 
pri organizaciji pogostitev za družinska 
praznovanja. Letošnje leto se je pričelo s 
tradicionalno ponudbo jedi šumadijske ku-
hinje, v pripravi pa so že nova presenečenja, 
med drugimi tudi zdravi in hitri zajtrki za na 
pot ali prvi obed ob začetku prostega dne. 
Ste vedeli kdaj je pravi čas za obrezovanje 
glicinij? Tudi to nam v nadaljevanju pri-
spevka razkrivajo Hitovi vrtnarji, ki na vrtu 
Hotela Sabotin skrbijo za eno najlepših ki-
tajskih glicinij daleč naokoli.  

Šumadijska kuhinja tradicionalno po-
spremila začetek leta 

Priljubljena šumadijska kuhinja že vrsto 
let v začetku januarja, kar sovpade s pravo-
slavnimi božično novoletnimi prazniki, po-
pestri ponudbo restavracije hotela Sabotin. 
Tudi letos, navkljub številnim omejitvam za-
radi epidemije, so kuharji v Sabotinu poskr-
beli za zanimiv izbor jedi kulinaričnega 
izročila osrednje srbske pokrajine. Številne 
kulinarične posebnosti Šumadije, od kaj-
maka in govejega pršuta, telečje čorbe, pre-
branca, prakajene vešalice in šumadijskih 
čevapčičev do slastne baklave, so tudi letos 
pritegnile pozornost dobrih jedcev.  

 
Vaša brezskrbna praznovanja v dru-

žinskem krogu 
Ali ste vedeli, daje največ Slovencev ro-

jenih prav na prvi dan v letu? Če ste tudi vi 
med njimi, upamo, da ste lepo preživeli vaš 
letošnji praznik. Če pa vas ali vaše družinske 
člane rojstni dan še čaka, bodite brez skrbi. 
Zato, da bo vaše manjše praznovanje v dru-
žinskem krogu minilo ob okusnih jedeh, 
bodo poskrbeli v kuhinji Hotela Sabotin. Z 
njimi se lahko predhodno posvetujete in sku-
paj oblikujete meni ali izbor posameznih 
jedi, ki vam bodo v slast.  

Super rešitev za rojstnodnevno prazno-
vanje je tudi »pica party«. Kakšna je vaša 
najljubša pica? V Sabotinu so v pripravi pic 
res pravi mojstri. Poleg klasičnih in prepo-
znavnih okusov, se med najbolj priljubljene 
uvrščata hišni pici Sabotin in Solkan. Pice v 
Sabotinu pripravljajo tudi v veliki, družinski 
različici, ki jo lahko okrasite s svečkami in 

Sabotin iz strani

liko umirile, da bodo omogočale vnovično od-
prtje restavracij, bodo zajtrke stregli tudi v 
prijetnem ambientu zunanjega vrta. Prav zato 
Çtudi na socialnem omrežju facebook, kjer 
boste kmalu izvedeli več o ponudbi slastnih 
zajtrkov in drugih zanimivosti.   

Lavra Peršolja Jakončič 
Foto: arhiv Hit
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Kam za konec tedna

Samo ven, v naravo, in to čim bliže 
domu 

Še vedno smo ukleščeni v okvire svoje 
občine. Če pa gremo izven nje, se po navadi 
šele med potjo vprašamo, ali imamo pisno 
opravičilo, zakaj jo zapuščamo. Torej je naj-
bolje, da ostanemo lepo “doma”. Ko pa zasije 
sonce, nas vseeno kar povleče ven. Povzpeli 

smo se že na Sveto Katarino ali Kekec, k Ma-
riji nad Vitovljami, pa na Sveto Goro in na Sa-
botin. 

 
Kaj ko bi se enkrat potrudili na Škabri-

jel? 
Imamo več možnosti. Lahko se z avtom 

zapeljemo do Borojevičevega obeležja na 
Prevalu (336 m). Tu parkiramo, prečkamo 

Škabrijel je s stolpom veliko pridobil  
Po dobri uri hoje smo na vrhu na 646 me-

trih nadmorske višine in čaka nas pravo pre-
senečenje. Medtem ko je bil pred leti tu le 
spomenik in morda drog z zastavo, imamo 
sedaj možnost piknika v objektu z nad-
streškom ali pri drugi mizi s klopmi, lahko si 
ogledamo pano z opisi ali se podpišemo v vpi-
sno knjigo. Največ časa si bomo seveda vzeli 
za vzpon in razgledovanje s kovinskega 
stolpa. Nanj pridemo po kakih petdesetih 
stopnicah, ki so med posameznimi ploščadmi. 
Na vznožju hriba je Solkan z Novo Gorico, 
vasi, kot so: Grgar, Zagorje, Ravnica ali 
Trnovo imaš kot na dlani, Sveta gora in Sabo-
tin stojita pred tabo v vsej svoji veličini, da ne 
govorimo o pogledu na Julijske Alpe s Trigla-
vom, ki dominira na severu, pa celoten Trnov-
ski gozd, Čaven in Kras s Cerjem. 

 
Za povratek imamo več možnosti 
Mi se tokrat odločimo za pot, ki vodi proti 

Kekcu. Je nekoliko bolj strma, zato je pri-
merna za pot navzdol. Med potjo naletimo na 
bivak Štefan na 573 metrih nadmorske višine 
ali na tako imenovane “kamne sreče”, ki so 
zloženi drug na drugega.  

Predvsem pa je zanimivo spominsko obe-
ležje v obliki piramide. Posvečeno je kralje-
vemu madžarskemu polku iz leta 1918 
oziroma spominu na Madžare padle na po-
bočju Škabrijela. Še malo in že smo na raz-
potju: navzdol vodi pot do vode in klopce ter 
dalje do gostišča Kekec, a mi bomo krenili 
levo po široki gozdni cesti do našega izho-
dišča na Prevalu. 

Zaradi prelepega razgleda se bomo ned-
vomno na Škabrijel še podali. Prihodnjič 

Hvala, Škabrijel, za lepe pohode

Avtorica na vrhu hriba

Pogled na Sveto Goro z vrha stolpa

Spomenik padlim na Økabrijelu

Pogled z vrha stolpa na morje in goriøki Kras

Økabrijel je tudi priljubljena toœka downhill 
kolesarjev

glavno cesto Solkan – Lokve in jo mahnemo 
po pešpoti navzgor. Po nekaj minutah pridemo 
do oznake “pot miru”in  vzidane klopi. Gremo 
levo od le-te in strmo navzgor med borovci, a 
ker imamo dovolj začetnega elana, se strmino 
da premagati. Po približno pol ure vzpenjanja 
gremo skoraj po ravnem po grebenu Škabri-
jela. Lahko se spočijemo na razgledni lokaciji 
s klopco, od koder opazujemo bleščeče morje 
in obrise Sabotina. Pot nadaljujemo po lepo 
shojenem makadamu. 

morda s Kekca ali celo z avtom do omenjene 
vode in klopi. Tako bomo še bolje spoznali 
dimenzije hriba. Se pa na Škabrijel pride tudi 
iz Ravnice ali po strelskih jarkih iz Krom-
berka.  

Od kod ime Škabrijel? Ime je dobil po 
nad angelu Gabrijelu, zavetniku cerkvice, ki 
je nekdaj stala na njem. 

Marja Kolenc, turistična vodnica  
Foto: Marja Kolenc, Tomi Manfreda 

Strelski jaøek
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Œas nekdanji

Drobci o Solkanu iz starih svetogorskih rokopisov

V Arhivu Slovenske frančiškanske pro-
vince v Ljubljani hranijo 24 starih svetogor-
skih listin (od leta 1452 do 1603), ki jih je 
svetogorski starosta p. Pavel Krajnik (1924– 
2018) prevajal iz latinščine in italijanščine, 
objavljene pa so v glasilu Svetogorska Kra -
ljica. P. Pavel Krajnik je ob prevodu rokopisa 
dopisal svoj komentar in nam tako približal 
kar zahtevno besedilo. Zanimivih je nekaj 
njegovih drobcev o solkanskih ledinskih ime-
nih, ki jih navajamo. 

 
Pri mirišču 

Majhnemu delu Solkana vzhodno od žup-
nijske cerkve še danes pravijo Klošter. Sol-
kanska cerkev stoji na istem mestu, kot je 
nekoč stala v romanskem slogu zgrajena cer-
kev. V srednjem veku je še bilo okoli nje po-
kopališče. Za vzhodnim pokopališkim hri - 
bom pa je bilo posestvo, imenovano Per me-
rišč pustota. 

Ko je kobariški župnik Franc Rupnik 
(1924−2004) slišal za to ledinsko ime, je 
takoj rekel: Per merišč pomeni Pri mirišču, 
kar je po njegovem staroslovanska beseda 
za pokopališče. 

Sklepnik iz Solkana 1661/1331, iz arhiva Grad Kromberk, KZ 96

Pročelje bazilike Kraljice Svetogorske, foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Žabji kraj 
Listina št. 13, pergament iz leta 1560, je 

kupoprodajna pogodba med svetogorskimi 
ključarji iz Solkana in zemljiškim posestni-
kom Lukom Stergarjem, ki je imel svoj vino-
grad v Solkanu. Vinograd, ki je bil kupljen za 
svetogorsko cerkev, je bil v Žabjem kraju. 
Vzhodni del Solkana se je imenoval Kraj. 
Tisti, ki se je domislil, naj se svet vzhodno od 
Kraja imenuje Žabji kraj, je prebivalce Kraja 
rahlo osmešil, ker je ime njihovega predela 
dodal še žabam. Danes tega ne čutimo več, ker 
tudi v Žabjem kraju žab ni več. 

 
Drobci o poimenovanju svetogorske cerkve 
in Gore  
*cerkev blažene Device na gori Skalnici nad 
Solkanom, l. 1480;  
*cerkev svete Marije nad Grgarjem, l. 1542 
*cerkev Božje matere Marije na solkanski in 
grgarski gori pri Gorici, ob posvetitvi l. 1544; 
*Gora nad Solkanom, l. 1574 

Status naselja s pripadajočimi zemljišči 
po katastru je Sveta Gora pridobila po 
odloku MONG 9. marca 2006.  

S tem je bilo rešeno tudi vprašanje zapi-
sovanja, saj se dvodelna imena naselij pišejo 
tudi v drugem delu z veliko začetnico, razen 
v primerih mesto, vas, selo, naselje, trg. 
(Kranjska Gora, Opatje selo…).  

Do Svete Gore se torej iz Solkana povzp-
nemo po Skalniški cesti med obsežnim hri-
bovjem Skalnica.  

Starejšim Solkancem je znan predvsem 
levi del hribovitega predela nad Sočo – 
Skáuənca – kamor so naši predniki hodili na-
birat dračje za kurjavo. 

Svetogorska cerkev je bila 19. novembra 
1906 povzdignjena v manjšo baziliko, drugo 
na Slovenskem.  

Pred nekaj leti pa je dobila svoje današnje 
poimenovanje bazilika Kra ljice Svetogorske. 

Katarina Vuga, povzetek 

Ko so leta 1565 prišli na Sveto Goro 
frančiškani, begunci iz Bosne, so imeli stano-
vanje samo v majhni hiši za duhovnika, ki je 
prihajal maševat na Sveto Goro. Duhovniška 
hiša, ki je stala pod cerkvijo, kjer je zdaj go-
stišče, je bila za 26 frančiškanov premajhna, 
zato so iskali zavetje v Solkanu. Svetogorski 
rokopis iz 15. stoletja nakazuje, da so kmalu 
dobili v last posestvo Per merišč pustota v 
Solkanu. Potem so se trudili skoraj sto let, da 
so postavili v Solkanu samostan, ki je imel na 
portalu vklesano letnico 1661. O tem priča 
kamen, ki je vzidan v eni izmed restavriranih 
dvoran v Goriškem muzeju v Kromberku. 

 
Na Ledinah je nekoč bilo Nadinah 
Svetogorska listina iz leta 1575 poroča o 

neobdelanem polju v bližini Solkana, ki so 
mu ljudje rekli Nadinah.  

Naši predniki so to ime okrajšali Na Le-
dinah. 

Danes spomin na Ledine ohranja le ena 
izmed novogoriških ulic med Prvomajsko in 
Kidričevo cesto. 

Solkansko polje na začetku 19. stoletja: obdelane njive, nekaj hiš, kolodvor in pokopališče; foto: iz arhiva Mitja Marussiga
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Obledeli spomini

Dobro se spominjam dveh šolskih izletov, 
prvi pod angloameriško oblastjo leta 1946, 
drugi po priključitvi k Jugoslaviji leta 1948. 

Po koncu druge svetovne vojne smo se sol-
kanski otroci, ki smo dokončali italijansko 
osnovno šolo oz. slovensko osnovno šolo v Go-
rici v Via Croce pod Kapelo, ki jo je po propadu 
Italije odprla nemška vojna oblast, jeseni leta 
1945, vpisali v slovensko gimnazijo v Gorici v 
Via Randaccio. Gimnazijo je odprla zavezniška 
vojaška uprava. Slovenska osnovna šola pod 
Kapelo je bila prva slovenska osnovna šola po 
Gentilijevi reformi, ki je leta 1923 ukinila slo-
venske šole na Primorskem. Veliko gimnazij-
skih profesorjev je prihajalo iz Slovenije. Ti so 
se umaknili ob koncu druge svetovne vojne na 
Primorsko in v Gorico pod zaščito novih zavez-
niških oblasti. 

Nižjo gimnazijo smo obiskovali peš, saj je 
le redko kdo posedoval kolo ali imel denar za 
avtobus. Pot nas je vodila iz Solkana čez goriški 
Travnik. Južno od cerkve sv. Ignacija je bil velik 
nepozidan makadamski prostor. Danes je na 
tem prostoru sedež INPS, kjer urejajo italijan-
ske pokojnine, ter razne trgovine in stanovanja. 
V ta za silo ograjen prostor so Angloameričani 
namestili nemške vojne ujetnike. Prebivali so v 
večjih šotorih. Na srajcah ali jopičih so nosili 
veliko oznako PW (prisoner of war). Občudo-
vali smo jih, kako so si sami polepšali okolico 
šotorov z raznimi bambusovimi ograjami in 
predpražniki, lepo urejenimi potmi med šotori, 
majhnimi gredicami, posejanimi s cvetjem. 
Nismo mogli verjeti, kako je pri Angloame-
ričanih včerajšnji sovražnik danes za njih še 
vedno spoštovan kot bivši vojak. Uporabljali so 
jih za razna priložnostna in tudi druga zahtev-

nejša dela, za kar so jih tudi nagrajevali. Stražo 
na vhodu so čez kratek čas kar umaknili, tako 
da so imeli ujetniki prost izhod. Nemalokrat 
smo jih srečali tudi v kinodvoranah pri ogledu 
kino predstav.  

Danes nam je takratno postopanje Angloa-
meričanov v Gorici do nemških ujetnikov bolj 
razumljivo, če vzamemo v ozir, da so septembra 
2014 ob sedemdeseti obletnici izkrcanja v Nor-
mandiji povabili tudi delegacijo iz Nemčije, ki 
je bila poraženka v drugi svetovni vojni. Takrat 
so prvič tudi povabili delegacijo Zveze borcev 
Slovenije, čeprav niso sodelovali pri tem iz-
krcanju. Pri branjenju izkrcanja pa je sodelovalo 
več Slovencev, ki so bili regrutirani v nemško 
vojsko po nemški zasedbi dela Slovenije. O tem 
lepo piše v raziskovalni nalogi: »Slovenski od-
tisi v pesku Normandije«, ki sta jo napisala Filip 
Komplet in Rožle Toš.  

Seveda Nemci niso bili sodelavci okupa-
torja, ampak samo okupatorji. Sodelavcu oku-
patorja pa lahko očitaš marsikaj, da lažje 
opravičiš revolucionarno nasilje, ki se je tu pa 
tam na žalost dogajalo. 

Ob zaključku šolskega leta 1945/46 smo se 
podali na izlet z avtobusom podjetja Ribi. Vozil 
nas je kasnejši dolgoletni šofer Avtoprometa 
Gorica Oskar Hrast. Najprej smo si ogledali 
zgodovinski muzej v Čedadu, Landarsko jamo 
v bližini, in poslušali razlago profesorja Čerčka 
o davni prisotnosti Slovencev v teh krajih. Nato 
smo se podali skozi beneške vasi na Livek, in 
se povzpeli na najvišji vrh Kolovrata, 1243 m 
visoki Kuk. Pot nas je vodila skozi Kobarid k 
sv. Lovrencu na grob goriškega slavčka Simona 
Gregorčiča. Domov smo se polni vtisov vračali 
po Soški dolini. Ostali so nam nepozabni spo-
mini, ki se jih še danes rad spominjam. 

naj pogledamo preko jezera na drugo stran 
obale. Tam smo videli veliko čredo krav, ki se 
je pasla in pozvanjala z zvonci. Podobne zvoke 
smo slišali ob prenosu tekem z nogometnega 
prvenstva leta 2010 iz Južne Afrike, ko so do-
mačini neprestano pihali v trobente vuvuzele. 

Med drugimi tolmačenji nam je tovariš pro-
fesor razlagal, da imajo ti kraji poleg turizma 
tudi zgodovinski pomen, saj je pesnik France 
Prešeren umestil v te kraje svojo pesnitev Krst 
pri Savici. 

Vsi utrujeni smo pripešačili na železniško 
postajo v Bohinjsko Bistrico, kjer nas je čakal 
vlak, da smo lahko posedli po sedežih. Nekateri 
so prespali pot do Nove Gorice, kamor smo pri-
speli v večernih urah. Tudi ta izlet mi je ostal v 
nepozabnem spominu. 

Primerjava takratnih šolskih izletov z da-
našnjimi kaže neverjeten razvoj v teh dobrih se-
demdesetih letih tako v tehniki kot na drugih 
področjih življenja. Takrat je šele čez nekaj dni 
prišla razglednica s pozdravi domačim. Danes 
lahko isti trenutek z mesta ob mogočnem slapu 
Savica pošljemo sliko v domačo hišo ali dru-
gam s pametnim telefonom. Seveda, če je to po-
dročje pokrito z mobilnim omrežjem.  

Za zaključek o doživetjih na šolskih izletih 
si bom sposodil z interneta reklamni oglas, ki 
pravi: Šolski izleti oz. ekskurzije so zmeraj nekaj 
posebnega. Celo leto čakamo na tiste dni, ko s 
sošolci zamenjamo okolje in odkrivamo nekaj 
novega. Malica in voda v nahrbtnik ter smo že 
na avtobusu novim dogodivščinam naproti. Šte-
vilne fotografije; selfiji bodo le spomin na ne-
pozaben šolski izlet. 

Andrej Černe

Razred moje sestre Barbke pa se je podal s 
kolesi na zaključni šolski izlet k morju v Se-
sljan. Starši so nasprotovali, da se Barbka ude-
leži izleta. Razredničarka in profesorica 
slovenščine grofica Auersperg z gradu Turjak je 
staršem poslala osebno vizitko s prošnjo, da ji 
omogočijo izlet. Na vizitki je bil odtis grofov-
ske krone z njenim imenom in priimkom in na-
zivom grofica. Imena se več ne spomnim. 

Po priključitvi k Jugoslaviji je bila pozno je-
seni leta 1947 ustanovljena gimnazija v Šempe-
tru pri Gorici. Latinsko sklanjatev: rosa, rosae, 
rosae rosam itd. ali verz little drops of water … 
je zamenjala pesmica Čižek, čižek, gdje ti bil? 
Na fontane vodu pil? ali mladinska povest V. 
Katajeva Blešči se jadro mi samotno, in to v ci-
rilici, ki nam je bolj širila obzorje duha pri 
učenju ruskega jezika. Božička in Miklavža je 
zamenjal Dedek Mraz. Takrat so nekateri otro-
kom že začeli dajati ruska imena. 

Na izlet ob zaključku šolskega leta 1947/48 
smo se podali z vlakom v Bohinj, in to celotna 
šempetrska gimnazija. S sosedom, vrstnikom in 
prijateljem, Petrom Bratino, sva se namestila v 
zadnjem, osmem, vagonu. Peter se je sicer začel 
učiti mizarskega poklica v očetovi delavnici, a 
mu je šolski izlet pred dvema letoma ostal v 
tako prijetnem spominu, da si je zaželel podob-
nega podoživetja. Na peš poti od železniške po-
staje do Bohinjskega jezera, in do izvira slapa 
Savice, smo občudovali volovske vprege, ki so 
vlačile voz s čelnim in ne z vratnim komatom, 
kot ga vlečejo pri nas. Okrog rogov in čela 
imajo volovi nameščen komat v obliki usnjene 
kape. Na poti ob jezeru si nismo znali razlagati, 
od kod prihajajo neprekinjeni čudni zvoki. To-
variš, in ne več gospod profesor, nas je opozoril, 

Šolski izleti ob zaključku šolskega leta po drugi svetovni vojni

Žal o mojih prvih šolskih izletih ne obstaja nobena slika, saj v tistem času ni bilo slikanja. Lahko jo nado-
mestim s sliko ob zaključku šolanja na ekonomski srednji šoli za odrasle, ki je bila posneta 14 let po izletu 
v Bohinj, leta 1948. Slikana je okrog spomenika Juliusa Kugyja v Trenti. Udeleženci tega izleta smo bolj 
podobni nastopajočim v filmu Federica Fellinija I vitelloni (odrasla teleta oz. junci, op. a.) in ne dijakom. 
Vsak izlet je pač izlet, ki pusti lepe vtise, ko pobrskamo po skrinji spominov. 

 

Slikano v dolini Vrat, nekje pod Triglavom
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V spomin

Končalo se je popotovanje 

Flavij Nardin je marsikateremu solkanskemu 
osnovnošolcu kot prvi predstavil črno-bele šahov-
ske figure in ga vzpodbudil k igranju te lepe kra -
ljevske igre. S prijaznostjo in potrpežljivostjo je 
svoje znanje predajal na nas mlade, nas vzpodbujal 
in spremljal na vseh šolskih tekmovanjih po državi. 
Z nami se je veselil naših uspehov in nam namenil 
vzpodbudne besede vsakič, ko nam rezultati tek-
movanj niso šli po načrtih. 

Zelo rad je z nami odigral partije šaha in se za-
dovoljno smehljal, ko smo ga pošteno premagali. 
Vsi smo zelo uživali, ko smo šahisti vseh generacij 
ob četrtkih zvečer v matičnem klubu igrali šah, po 
tekmi pa rekli še kakšno besedo ali dve. 

Flavij me je po zaključku večkrat pripeljal 
domov v Solkan; vedno me je pospremil prav do 
vhodnih vrat, pred tem pa me ni pozabil »počastiti« 
s kakavom ali sokom. 

Flavij je bil v mladosti v bivši skupni državi 
zelo uspešen šahist, danes pa ga poznajo šahisti po 
celotni Primorski in tudi onkraj državne meje.  

V imenu vseh lokalnih šahistov se Flaviju še 
poslednjič zahvaljujem za vse, kar nas je naučil in 
naredil za nas. 

Najbolj pomembna lekcija, ki mi jo je predal 
je, da ni edini užitek in zadovoljstvo zmaga na 
šahovski tekmi, ampak lepota igre kot taka, veselje 
ob razmišljanju in ne nazadnje druženje z dobrimi 
ljudmi. Prav takšnimi kot je bil Flavij Nardin. 

Vedno ko sem končal tekmo, mi je Flavij dal 
»petko«. 

Danes še enkrat dvignem roko v zrak z mislimi 
nate in udarim »petko« s teboj, ki si odšel v 
večnost.  

Nejc Herega

V čudnih časih živimo. Navadili smo se na pre-
senečenja. In vendar nas je nenadna izguba prijatelja 
Pavleta močno presenetila. Navajeni smo bili, da se 
je oglašal na KS, kamor je prihajal vestno urejevat 
zadeve upokojencev. Prejšnji teden se ni počutil naj-
bolje, toda daleč od tega, da bi kazalo na najhujše. 
In potem šokantna novica o nenadni izgubi. 

Pavle je bil vedno odprt, pokončen človek, 
poln optimizma in neskončne energije. Pozitiven 
pogled je vedno rad delil z drugimi, najraje s sode-
lavci in prijatelji. Kljub odgovornim delovnim me-
stom se je vse življenje najraje družil s tistimi, ki 
jih je poznal dolga leta in jim je zaupal. Pogrešali 
ga bodo tudi športni prijatelji, ki jim je bil zvest 
dolga desetletja. Vedno prijazen je skrbel za dobro 
vzdušje, če je bilo treba, je poprijel tudi za orglice 
in zapel v dobri družbi. Radi smo ga imeli ob sebi 
na sestankih in srečanjih, saj je bil vedno izjemno 
neposreden, znal je povedati resnico, četudi je bila 
včasih neprijetna. Ni bil ljubitelj olepševanja in 
praznih obljub. In ljudje so ga takega sprejemali, 
prepoznavali njegovo preprostost, poštenost in 
hkrati veliko občutljivost za njihove težave in nje-
govo trdno voljo, da jim pomaga.  

Aktivno se je zavzemal za prenos plemenitih 
tradicij borcev NOV na mlajše generacije. S pono-
som je sprejel predlog za predsedovanje Društvu 
upokojencev. Bilo mu je v čast, da so mu zaupali 
in ga sprejeli medse solkanski krajani, ki jih je 
dnevno srečeval. Kar največ jih je poskušal spoz-
nati tudi osebno, želel je poslušati njihove pro-
bleme in potrebe. Trudil se je vključevati 
upokojence v vrsto aktivnosti, ki ohranjajo dolgo 
koristnost in vpetost v življenje. 

Pavle nam bo močno manjkal. Še posebej ti-
stim, ki smo mu bili dolga leta blizu. Ponosni smo, 
da smo se lahko družili z njim. Ostal nam bo v 
žlahtnem spominu!  

Davorin Škarabot

Med vsemi mejami, slovesi, ki so posta-
vljeni človeku ne glede na starost, je zadnje 
slovo najbolj žalostno, saj je dokončno. Ob 
vesti o slovesu človeka, o katerem smo vedeli 
toliko in hkrati ničesar, se zdrznemo in se v 
trenutku zavemo človeške krhkosti in minlji-
vosti. Nemo in nemočno obstanemo ob tem 
žalostnem dogodku in komaj najdemo pri-
merne besede tolažbe za svojce pokojnika. 

Tako tudi danes ob žalostni vesti, da te ni 
več med nami, so kot neustavljive solze na 
dan privreli spomini na čas, ki sva ga 
doživljala skupaj ob delu v KS Solkan in tudi 
ob prijetnih pogovorih. 

Tvoje korenine segajo na Gorenjsko, na 
Jesenice. Kot sin preprostih, a delavnih in 
skrbnih staršev si odšel od doma že zelo mlad, 
po zaključeni osnovni šoli. Pot te je pripeljala 
v Solkan v lesarsko šolo. Zaposlil si se mlad, 
a želel si si napredka in si študiral ob delu. Po-
stal si direktor tovarne Meblo, deloval v ta-
kratnih republiških in državnih organih. 
Najbolj pa si bil ponosen na obdobje, ko si bil 
predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slo-
venije. Boril si se za boljši jutri malega delov-
nega človeka. Odlikoval te je občutek za 
odgovornost in predanost delu, kar koristi 
vsem ljudem.  

To si bil ti. Pošten, tovariški, pripravljen 
delati in pomagati soljudem tudi na račun svo-
jih dragih, svoje družine. Bilo ti je hudo, da si 
zaradi dela zamudil mnoge drobne, a prijazne 
trenutke v odraščanju svojih hčera, nalaganju 
prevelikega bremena ženi. A to je delo za na-
predek, si vedno rekel. Za svoje delo si dobil 
veliko pohval in tudi priznanj. 

Tudi po upokojitvi si ostal še vedno akti-
ven v domačem okolju. Poznam te po delu v 
KS Solkan, za kar si dobil tudi priznanje za 
zasluge pri uresničevanju nalog KS Solkan. 
Znal si prisluhniti problemom krajanov, spre-
jemal si pobude le-teh za aktivnosti in pozi-
tivne spremembe v domačem kraju. Aktivno 
si se vključeval v reševanje problemov posa-
meznikov in skupnosti, čeprav je bila pot 
včasih zelo težka. Hvala ti, naš Miha. 

Rad si se vračal tudi v kraj svojega 
otroštva. Tam si se v miru in tišini pogovoril 
s svojimi dragimi pokojnimi, posebno si po-
grešal svojega pokojnega brata dvojčka. Prav 
tako ti je bilo lepo v naravi, kjer si vedno našel 
svoj notranji mir. 

Počivaj v miru, naš Miha, ohranili te 
bomo v trajnem in lepem spominu. 

 
Ljuba Jug 

Konec meseca oktobra smo izgubili Frankota 
Korečiča, dolgoletnega marljivega in prizadevnega 
hišnika  Krajevne skupnosti Solkan. Odšel je tiho, 
prav tako, kot je bilo tiho tudi njegovo življenje.  

Prva zaposlitev na SGP  ga je pripeljala v Novo 
Gorico, kjer je v Solkanu spoznal bodočo ženo 
Nadjo s katero sta si ustvarila dom in družino. De-
lovno mesto strojevodje-izmenovodje v Salonitu 
Anhovo mu je načelo zdravje tako, da se je moral 
leta 1998 upokojiti. Leto dni kasneje je sprejel 
občasno pomoč krajevni skupnosti Solkan kot 
hišnik in delo opravljal natančno 20 let. 

Umrl je le nekaj dni po svojem 70. rojstnem 
dnevu. Epidemija koronavirusa nam je preprečila, 
da bi se od njega še zadnjič poslovili. 

Solkanci smo Frankota poznali predvsem kot 
nepogrešljivega pomočnika pri vseh naših priredit-
vah, pa tudi kot izjemno vestnega in zanesljivega 
vzdrževalca prostorov krajevne skupnosti. Imel je 
veliko ustvarjalnih idej in s svojim praktičnim 
znanjem je mnogokrat reševal zagate tehnične na-
rave. Ko smo se znašli pred problemom ali ko smo 
želeli nasvet, smo poklicali njega. Ne glede na dan 
in uro je Franko vedno priskočil na pomoč.  

Mnogo prezgodaj se je poslovil, a čas jemlje 
življenja in pušča spomine. Njegovo ime bo ostalo 
neizbrisno vezano na Krajevno skupnost Solkan. 
Šele ko se ozremo, pravzaprav vidimo, kako zelo 
ga pogrešamo. 

Še poslednjič se Frankotu zahvaljujemo za vse. 
Za vso neprecenljivo skrb in zvestobo, ki jo je iz-
kazoval Krajevni skupnosti Solkan. Praznina, ki je 
ostala, je globoka. 

V imenu KS Solkan izrekam svojcem iskreno 
sožalje, Frankotu pa želimo, da bi mu bila lahka 
solkanska zemlja. 

KS Solkan 

Flavij Nardin Pavle Mermolja Miha RavnikFranko Korečič

Foto: Vilma Ninin
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Pavel Medvešček

23. oktobra lani je tiho zaključil svoje 
izjemno ustvarjalno življenje Pavel Medvešček, 
človek tisočerih in tudi zelo redkih znanj. Bil je 
pisatelj in publicist, slikar, grafik in kar je manj 
znano – oblikovalec številnih knjig, ki jim je 
povsem razpoznavno vdihnil svoj osebni pečat.  

Pavel Medvešček se je rodil leta 1933 v 
Anhovem, do leta 1941 pa je živel v Mariboru, 
tako kot mnogo Primorcev v tistem času. Leta 
1949 se je po končani nižji gimnaziji v Šem -
petru pri Gorici vpisal na Šolo za umetno obrt, 
oddelek za uporabno grafiko v Ljubljani. Na tej 
šoli je leta 1955 diplomiral in je nato kot učitelj 
risanja učil na več primorskih šolah in nato v 
letih 1960–1961 obiskoval še dva semestra 
Pedagoške akademije v Ljubljani. Svojo po -
klicno pot je nadaljeval kot svobodni umetnik 
na področju uporabne grafike in kot slikar. Leta 
1988 je za življenjsko delo prejel Bevkovo 
nagrado, ki mu jo je podelila Skupščina občine 
Nova Gorica. 

Svoje raziskave in dognanja je kot velik 
poznavalec ljudske dediščine objavil v več 
strokovnih revijah, časopisih in še posebej v 
številnih knjigah – kar pet jih je izdal. Med 
njegovimi knjigami je morda najbolj poznana 
knjiga Let v Lunino senco (2005), po kateri je 
RTV Slovenija pripravila dva dokumentarna 
filma. Pavel Medvešček se je namreč dolga 
desetletja ukvarjal s preučevanjem staroverstev 
na Primorskem, ki so se posebej na Banjšicah 
ohranila skoraj do današnjih dni. Potrpežljivo 
in z občutkom je prisluhnil pripovedim 
predvsem starejših ljudi o njihovi skriti veri, ki 
je imela korenine v daljni preteklosti. Pavel je 
iz teh ljudi s svojo neprisiljeno zvedavostjo in 
raziskovalno vnemo izvabil zanimive zgodbe 
polne skrivnosti, ki bi sicer brez Pavla izginile 
v pozabo. Nepozabne so Pavlove pripovedi in 
razlage podob velikih kamnov v obliki kačje 
glave, ki so jih častili staroverci. Starovercem 
niso bili sveti samo kamni, sveta so jim bila tudi 
drevesa in vodni izviri, vse to je Pavel uspel 
izvedeti od ljudi, ki so se mu zaupali. Zaupali, 
zakaj – ker so imeli zaupanje v Pavla, da bo znal 
spoštovati njihove skrivnosti in jih čuvati tako 
dolgo, kot so mu to naročili. In on je znal 
prevesti govorice teh čudnih kamnitih tvorb, 
skritih v gozdovih tudi nam, ki jih sicer brez 
Pavlovih razlag ne bi znali razumeti. 

Vendar bi se s tem spominskim zapisom o 
Pavlu Medveščku hotel zadržati na področju, ki 
ga je zares mojstrsko obvladal še  posebej z 
vnosom svojega umetniškega čuta. To je 
grafično oblikovanje knjig, ki je bilo njegova 
velika ljubezen, če ne že strast. Manj je morda 
znana prav ta plat njegovega umetniškega in 
vsestranskega dela. Pavel je grafično oblikoval 
veliko knjig in skorajda ni bilo knjige izdane na 
Primorskem, da ne bi imela Pavlovega pečata. 
Med njimi je tudi moja knjiga o Solkanskem 
mostu z naslovom Kamniti velikan na Soči, ki 
je izšla leta 1996. Pavel je tej knjigi dal ne samo 
celotno grafično podobo z oblikovanjem na -
slovnice knjige, pač pa je grafično oblikoval 
celotno notranjost knjige. Sem spada zasnova 
strani, izbira črk, izbira velikosti in ureditve 
naslovov ter smiselna in oblikovno sprejemljiva 
postavitev fotografij, risb in načrtov, ki jih v 
knjigi ni bilo malo. 

Mislim, da sva kar nekaj mesecev skupaj 
preživela dolge večere v tiskarni Grafike Soča, 
kjer sva pripravljala knjigo za tisk. To so bili 
časi, ko še ni bilo računalniškega sestavljanja 
posameznih strani. Tako sva na vzorec strani 
lepila s škarjami izrezane dele tekstov in jih 
dopolnjevala s slikovnim gradivom, in take 
podloge so služile tiskarjem za pripravo strani 
za tisk. Po dobrem mesecu dela sva se že skoraj 
izgubljala v množici slik, ki jih je bilo treba 
umestiti med tekst na pravo mesto. Pavel je s 
svojo neskončno umirjenostjo ta navidezni 
nered mojstrsko obvladal in postopno se je 
začel izrisovati celoten osnutek knjige. Meni se 
je v nekem trenutku zdelo, da ne bova nikoli 
končala tega obsežnega projekta, vendar me je 
Pavel stalno miril: »Kmalu bova pri koncu,« je 
rekel. Občutek sem imel, da je knjigo oblikoval 
s posebno ljubeznijo in tudi z veseljem. Pri tem 
delu je bil spet v stiku s kamni, z materijo, ki ji 
je posvetil velik del življenja, tokrat pač s 
tistimi, iz katerih je bil zgrajen Solkanski most.  

S Pavlom sva kasneje sodelovala še na več 
knjižnih projektih. K oblikovanju vsake knjige 
je pristopil zavzeto in je z zunanjo podobo 
knjige hotel čim bolj izraziti njeno vsebino. In 
to mu je vedno uspelo.  

Dragi Pavel, morda pa nas boš spet čez čas 
presenetil z razkritjem katere od staroverskih 
tajn, ki si jih skrival. Tistih tajn, katerih rok 
zapovedane tajnosti še ni potekel. 

Gorazd Humar

Jože Drašček – Pepi Muɘkca

Na osebni izkaznici je bila napisana Pot na 
Breg kot njegov naslov, toda njegov pravi dom 
je bila Soča. Vzljubil jo je že takoj ob rojstvu, 
leta 1928, in že kot otrok spoznal vse njene skriv-
nosti, imena vseh skal, pasti vseh brzic, skriva-
lišča postrvi in gnezdišča ptic. Tako smo poznali 
del Soče v Plavah pod gostilno Dermota, ki smo 
mu pravili valuɘvi Pepita Muɘkcɘ. V družini šti-
rih bratov je Pepi veljal za najbolj tihega, 
istočasno pa za tistega, ki se je rad poglabljal v 
bistvo stvari. Na to, da bi lahko šli vsi bratje štu-
dirat, žal ni mogel računati, zato se je sprijaznil 
z usodo, da bo moral že mlad služiti kruh. Želel 
je študirati medicino, zadovoljil pa se je s tem, 
da se je izobrazil za električista visoke napetosti. 
Začel je v elektro podjetju, t. i. Aziendah v Go-
rici, kamor se je vsak dan odpeljal s kolesom in 
tudi pozimi zgolj v poletni opravi.  

V času druge svetovne vojne je Pepi pomagal 
ilegalcem skrivoma čez Sočo in opravljal po-
dobne tajne naloge, med umikanjem okupator-
skih enot iz Gorice pa se je skoraj povsem 
naključno pridružil oboroženim enotam partizan-
ske vojske in ostal mobiliziran še nekaj mesecev 
potem, ko je bilo vojne konec. Za vzrok njego-
vega izginotja ni vedel nihče, niti oče, ki mu je 
le malo pred tem postal nadrejeni v črpališču za 
goriški vodovod Mrzlek. To delo je Pepi po de-
mobilizaciji obdržal in opravljal kot delovodja 
vse do upokojitve. Meni je bil Pepi tisti sosed, 
za katerega si vedel,  da ti bo vselej pripravljen 
pomagat. Če je zmanjkalo konopljine preje za se-
stavljanje vodovodne napeljave, si jo dobil pri 
Pepitu. Če si potreboval pomoč za robatiranje 
kotla za kuhanje žganja z bakrenimi zakovicami, 
si lahko računal na Pepita. V zakup si moral vzeti 

spoznanje, da se Pepitu skozi življenje ne mudi. 
Bil je utelešenja reka festina lente, hiti počasi. In 
počasi je daleč prišel. Hišo, v kateri je z ženo 
Martino preživel večino življenja, ni samo zgra-
dil skoraj povsem sam, ampak je tudi opeko, kos 
po kosu, pripeljal iz opuščene furnaže (opekarne) 
v Novi Gorici. Tudi mivko in pesek si je, šaglot 
po šaglotu, prinesel iz prodišč ob Soči. Zemlje 
na vrtu ni premetaval z naglico, ampak s tako 
spoštljivostjo, kot da se z njo pogovarja. In mo-
goče se je res. Vselej se je namreč rad zatopil v 
svoje misli, ki pa jih ni nikoli nobenemu vsilje-
val. Če si ga kaj vprašal, ti je z veseljem odgo-
voril, le redkokdaj pa je začel sam razpredati o 
preteklih in sedanjih časih. »O vseh ljudeh je 
vselej govoril spoštljivo, nobenega ni hotel pri-
zadeti, še najmanj pa kar tako, tja v en dan, opra-
vljati,« se ga spominja zet Marko Belingar. S 
hčerko Edo sta mu stara leta polepšala s tremi 
vnukinjami, druga hčerka, Andrejka, še s četrto. 

Vsem, prav vsem bo manjkal. Pogrešali 
bomo njegov pozdrav izpod marelice pred hišo 
ali z balkona, na katerem se je zadnja leta rad 
zadrževal, ko ga noge niso več toliko ubogale, 
da bi brez velikih bolečin šel po stopnicah. Hva-
ležen sem mu za vse, kar mi je povedal, ko sem 
pisal članke o Soči in ljudeh ob njej. »Vselej vas 
je bil vesel, tako tebe kot Andreja Černeta, in za 
vse, ki ste ga prišli karkoli vprašat, saj si je za 
vse znal vzeti čas,« mi je rekla Eda. Nič očita-
jočega ni bilo v tem, sam nase pa sem vseeno 
lahko jezen, ker ga nisem še večkrat obiskal in 
vprašal še kaj več o kraju, ki ga mogoče oba 
enako ljubiva, le da ga je on poznal neprimerno 
bolje kot jaz. 

Toni Gomišček

Ilustraciji: Ana Zavadlav
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Æelimo Vam  

sreœno 2021 !
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Razvedrilo - Obvestila

1001 - solkanski œasopis februar 202124

Solkanske podjetnike in obrtnike vabimo, da 
oglašujejo v 1001 solkanskem časopisu in na in-
ternetni strani KS Solkan. 

Oglaøevanje v naøem œasopisu

Darovalci

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo 
izšla maja/junija 2021. Članke in fotografije 
od da jte najkasneje do 10. aprila na e-naslov: 
1001solkan@gmail.com. Besedil, ki niso v elek-
tronski obliki, ne bomo sprejemali. Slike oddajte 
ločeno v jpg formatu. Navedite tudi vsebino slike 
in ime avtorja fotografije. 
Naslov urednice: svetlanaplesnicar@gmail.com 
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke pri-
merno priredi tako po obsegu (do 7000 znakov s 
presledki) kot po izrazu. V 1001 solkanskem časo-
pisu se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom 
objavljajo tudi oglasna sporočila pod pogoji, nave-
denimi v ceniku.

Obvestilo

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

Matjaæ Hladnik

Žal vam tudi v tej številki Solkanskega 
časopisa ne moremo postreči s pogovorom 
z županom Mestne občine Nova Gorica, dr. 
Klemnom Miklavičem. 

Za pogovor smo ga zaprosili po 
e-pošti že 1. septembra 2020, ustno nam je 

Solkanci še vedno čakamo 
na pogovor z županom

V skupnem znesku 2.033 evrov so za časopis v 
času od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 prispevali:  

As Romana, Bašin Dušan, Bašin Sonja, Bav-
daž Grozdana, Belingar Anka, Berlot Ida, Blažica 
Darinka, Blažič, Bogataj Peter, Boltar Jordan, 
Boltar Silva, Bončina Nika, Bone Jožef, Bone 
Robert, Božič Vuga Klara, Bratkič, Brenčič Ma-
rija, Brezigar, Bušen Svetlana, Bužinel Janja, 
Cernus Lavra, Cigoj Emilija, Čadež Frančiška, 
Čadež Tomaž, Černe Tomaž, Devetak Andro, 
Fikfak Metod, Franko Metka, Gabrijelčič 
Dušan,Gladoič Ludvik, Gleden Ivan, Golob 
Katja, Golob Miran, Gomišček Franc, Gomišček 
Renato, Gorjan Katarina, Grosar Ana, Grosar 
Erika, Harej Vidojka, Humar Franc, Hvalica Gra-
cijana, Jarc, Jelinčič Bogdan, Jug Darja,  Jurkas 
Tanja, Kaličanin Božica, Kastelan Darinka, 
Kaver Franc, Kocjančič, Kodre Romana, Komel 
Ernesta, Lasič Vanja, Leban Avgust, Leban Ma-
rija, Lutman Klavdija, Makuc Anotnija, Makuc 
Klara, Markič Jožef, Markočič, Mavrič Alojz, 
Mermolja Bojan, Metlikovec Darko, Mininčič 
Vojka, Mis Marija, Mlekuž Marija, Močnik Ivan, 
Nardin Flavij, Nemec Jordan, Nemec Vidojka, 
Ožbolt Igor, Pahor Tamara, Pajek Dean, Paljk 
Mojca, Pavlič Josip, Pellegrini Ana,  Poberaj, 
Podgornik Mojca, Povšič Amelija, Ravnikar Ro-
mana, Rozman Magdalena, Rusjan Marija, Slejko 
Alenka, Srebrnič Anton, Stantič Andreja, Ste-
pančič Milena, Strosar Lavra, Šinigoj Gačnik 
Ksenija, Škarabot, Škoalris Franc, Terčon Brezi-
gar Marinka, Tušar Boris, Valentinčič Marko, 
Valič Jožef,Vigali Aleš, Vitežnik Silvana, Vuga 
Katarina, Vuga Tomaž, Zavrtanik Artur, Zavrta-
nik Neva, Zucchiati Norma, Žigon Peter, Žni-
darčič Anton. 

Poleg teh pa tudi: Tihomir Cej s.p. in Fran -
čiškanski samostan sv. Gora. 

Vsem darovalkam in darovalcem iskrena hvala.  
Transakcijski račun, na katerega lahko naka-

žete prispevek:  
KS SOLKAN  SI56012846450831390

bilo rečeno, da se bodo potrudili, vendar nam 
niso določili termina. 9. decembra 2020 smo 
za pogovor ponovno zaprosili preko službe za 
stike z javnostjo, vendar odgovora tokrat 
sploh nismo dobili. 

Uredništvo 

  
Cenik oglaševanja  

1 stran: 400 € 
1/2 strani: 200 € 
1/4 strani: 100 € 
1/8 strani: 50 € 

manjši oglasi: 25 € 
 

Oblikovanje oglasa: 
dodatnih 50 %

Jana Herga: Pogovor z Juretom Pellegrinijem 

V naslednji øtevilki

Izdaja: KS Solkan 

Zanjo: Jana Herega, predsednica KS Solkan 

Urednica: Svetlana Buøen 

Uredniøki odbor: Jana Herega, Tomaæ Œerne, 

Joæef Leban, mag. Darinka Kozinc, dr. Branko Maruøiœ,  

Boæa Hvala, Joæko Markiœ  

Jezikovni pregled: Svetlana Buøen 

Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana − Gorica 

Naklada: 1.400 izvodov − februar 2021
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