
Spoøtovane krajanke, cenjeni krajani ! 
 
Približujemo se koncu še enega šolskega leta. Po daljšem obdobju smo dočakali tudi toplo sonce, ki oznanja, da so pred nami nekoliko lagodnejši 
in počitniško obarvani dnevi. 
Na začetku počitnic, 25. junija, praznujemo dan državnosti, ko se spomnimo, da je leta 1991 Slovenija tudi formalno postala neodvisna država. 
V tem času so se vsi ljubitelji kulture in petja ponovno srečali na že tradicionalni prireditvi Pesem pod lipo, kjer so pevski zbori počastili 
državni praznik in poskrbeli, da so vsi prisotni preživeli lep in umirjen večer. 
Sploh v današnjih časih, ko svet postaja vse manjši, razdalje vse krajše, vse nam je skoraj na dosegu roke, se radi občasno umirimo in si ogledamo 
kakšno prijetno prireditev ali lepo in zanimivo stvar. Zaradi globalizacije je tako tudi v Solkanu vedno več tujcev, ki pridejo in občudujejo naše 
lokalno čudo – Solkanski most. Most, ki je v zadnjem mesecu s svojo okolico postal predmet polemik, razprav in kritik. Kar je seveda tudi prav, 
saj je pravica vedeti osnova demokracije, istočasno pa to ne pomeni, da je vse dogajanje, odobravanje ali kritike, povsem enostavno in enoznačno. 
Prav je, da krajane zanima, kako se urejajo zadeve v kraju, za kakšne investicije se v kraju odloča, za kakšne razvojne načrte se daje denar. Prav 
tako je prav tudi, da se o perečih problemih krajani obračajo na uradne institucije, kjer bodo dobili uradne odgovore na vprašanja, ki jih zanimajo, 
odgovori pa bodo podkrepljeni z uradno dokumentacijo, izvedenskimi mnenji, elaborati ipd.  
Konkretno in ponovno, Svet KS Solkan je zavzel stališče, da bo na vsa vprašanja glede delovanja, nalog, aktivnosti v kraju odgovoril le v 
primeru, da bodo ta po uradni poti naslovljena na KS. Na pisanja po socialnih omrežjih, medijih in v neuradnih vsakodnevnih pogovorih pa se 
Svet ne bo odzival.  
Zato menimo, da bo manj nesporazumov, slabe volje in žalitev, če se bomo več pogovarjali in manj natolcevali. Stvari bodo tako razjasnjene, 
posledično pa bomo tudi vsi krajani zadovoljni in bomo lahko uživali prihajajoče poletne dni.  

Znani  Solkanci
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Prav začetek poletja bo prelomen za KS Solkan, 
člane Sveta KS in tudi za vse krajane. Po več kot 
štiridesetih letih se s 1. 7. 2019 odpravlja v za-
služen pokoj uslužbenka KS Solkan, ki je vsa ta 
leta vestno in marljivo opravljala naloge poslovne 
sekretarke v KS Solkan. Z njenim odhodom bo v 
krajevni skupnosti in v kraju samem zazijala ve-
lika praznina, saj nam pristojne službe do sedaj 
niso dodelile oziroma odobrile novega zaposle-
nega na delovno mesto poslovnega sekretarja. Na 
kakšen način in kako uspešno se bomo s problemi 
in izzivi, s katerimi se je doslej srečevala cenjena 
sodelavka, od sedaj naprej spopadali člani Sveta 
KS, bo pokazal čas. Z gotovostjo pa lahko že 
sedaj zatrdim, da bo izguba redno zaposlenega 
človeka na KS Solkan velik primanjkljaj za kraj 
in krajane.  
V upanju, da je pred nami vsaj nekoliko svetla 
prihodnost, v kateri bomo vsi skupaj konstruk-
tivno sodelovali, vam Svet KS želi lepe poletne 
počitniške dni, vsem bralkam in bralcem pa 
čestita ob dnevu državnosti. 
 Jana Herega, predsednica  

Sveta Krajevne skupnosti SolkanPrometna soteska s kamnitim velikanom zaæarela v poletnih barvah, foto: Miran Brumat

KS Solkan 

• Evropske volitve v Solkanu 

• Ureditev ekoloških otokov in skrb 

za čisto okolje  
________________________________ 

Utrip kraja 

• Materinski dom v Solkanu bogatejši 
  za nova otroška igrala   

• Birma v Solkanu  

• Člana RIRDS razstavljala v Vipavskem Križu  
________________________________ 

OŠ Solkan 

• Obisk mizarskih delavnic v Solkanu 
________________________________ 

(Ne)znani Solkanci 

• O najstarejšem kopalcu na Soči 

  piše Saša Marušič 

• Z Marinkom Pintarjem se je pogovarjala 

  Darinka Kozinc 
________________________________ 

• In še marsikaj do »ta zadne« ________________________________ 
• In memoriam Valentin Podgornik - Zdravko 
________________________________ 

• Anekdote 

V okviru praznovanj ob krajevnem  

prazniku vas OŠ Solkan v sodelovanju 

s Krajevno skupnostjo Solkan  

vljudno vabi na  

gledališko predstavo 

Vinka Möderndorferja  

  

NENAVADNA POROKA. 

 

Predstava v izvedbi učencev 

gledališkega krožka OŠ Solkan 

  

bo v četrtek, 12. septembra 2019, 
ob 19.00 

na Karavli v Solkanu. 

 

VABILO 
Oktobra bo začel v Solkanu delovati  

mladinski gledališki klub.  
Dobivali se bomo ob petkih  

na solkanski Karavli od 17.00 do 18.30  
vsakih štirinajst dni in se pripravljali  

na različne prireditve, ki bodo potekale  
v okviru KS Solkan.  

Vabljeni mladi od 12 do 15 let. 
Več informacij dobite pri Svetlani Bušen 

(041 352 476)

 

1001 solkanski časopis v sodelovanju  
s SNG Nova Gorica  

podarja abonma MALI ODER  
za gledališko sezono 2019/2020.  

Odgovorite na vprašanje in se potegujte  
za nagrado, ki vam bo prinesla  

brezplačen ogled vznemirljivih predstav.  
 
Nagradno vprašanje: 

Koliko predstav zajema abonma MALI ODER v 
sezoni 2019/2020?   

a) 4       b) 5       c) 6 
 
Odgovore pošljite na naše uredništvo 1001 solkanski 
časopis na naslov:  Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250, Sol-
kan (s pripisom ODGOVOR NA NAGRADNO VPRA-
ŠANJE) ali po e-pošti: solkanski.casopis@siol.net do 
15. 10. 2019. 

Pripišite svoje podatke (ime, priimek naslov, e-pošta).  
Nagrajenca bomo o prejemu nagrade obvestili do 20. 10. 

Iz vsebine
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Evropske volitve v Solkanu

Vse foto: arhiv KS SOlkan

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN 
Komisija za priznanja KS 
Trg Jožeta Srebrniča 7 
5250 SOLKAN 

Številka: 094-1/19 
Datum:    23. 5. 2019 

O B V E S T I L O 

Krajevna skupnost Solkan ob 
krajevnem prazniku v mesecu  
septembru podeljuje priznanja KS 
organizacijam in posameznikom 
za njihov pomemben prispevek 
kraju.  

Društva, organizacije in krajani 
lahko pošljejo pisni predlog z  
obrazložitvijo na obrazcu  

na sedež Krajevne skupnosti  
Solkan, Trg J. Srebrniča 7,  
5250 Solkan 

do 10. julija  2019. 

Obrazec je objavljen na spletni 
strani  www.solkan.si, lahko pa ga 
dvignete na tajništvu KS Solkan. 

Na pisemski ovojnici naj bo pripis 
– PREDLOG ZA PRIZNANJE KS,
NE ODPIRAJ.

PREDSEDNICA KOMISIJE 
 Jana Herega,  l. r. 

Volitve poslancev v Evropski parlament so 
potekale v nedeljo, 26. 5. 2019.  

Nikomur od treh primorskih kandidatov se 
ni uspelo prebiti v Evropski parlament. 

V Solkanu so preferenčne glasove domačim 
kandidatoma namenili: Patriciji Šulin 78, Mat-
jažu Nemcu 61 in Andreju Šušmelju 0 glasov. 

Največ preferenčnih glasov v Solkanu je do-
bila Tanja Fajon (108 glasov), sledi ji Romana 
Tomc (68 glasov),  Irena Joveva (41 glasov) in 
Angelika Mlinar (39 glasov). 

Primerjava volilnih rezultatov v Solkanu z 
državnim nivojem pa nam pove, da so solkanski 
volivci veliko bolj levo usmerjeni kot preostala 
Slovenija. 

DK

In kako so glasovali Solkanci? 

Kandidatna lista Število glasov      % Solkan           % Slovenija 
SMC – Stranka modernega centra 7 0,8 1,60 

ZSI – Gibanje zedinjena Slovenija 4 0,5 0,68 

Zeleni Slovenije 15 1,8         2,08 

DD – Dobra država 7 0,8     0,51 

SNS – Slovenska nacionalna stranka 24 2,8 4,01 

Povežimo se 7 0,8           1,64 

LMŠ – Lista Marjana Šarca 78 9,2 15,57 

NSI – Nova Slovenija (Krščanski demokrati) 64 7,6 11,07 

SDS+SLS – Slovenska demokratska stranka 205 24,3 26,43 

in Slovenska ljudska stranka 

DOM – Domovinska liga 20 2,4 1,71 

SD – Socialni demokrati 233 27,6 18,66 

Levica 77 9,1 6,34 

DeSUS – Demokratična stranka 40 4,7 5,68 

upokojencev Slovenije 

SAB – Stranka Alenke Bratušek 62 7,4 4,03 

Naslov sem si sposodil od našega krajana, 
ki nam je pred kratkim poslal dopis s proble-
mom čistoče v Solkanu. Kljub vsakodnevnemu 
informiranju o ravnanju z odpadki in kljub 
temu, da nam je v lanskem letu Komunala po-
slala brošuro ‘’Ločujmo/varujmo – ekološki 
otok (EO)’’, je naš odnos do tega problema 
včasih precej mačehovski.  

Mnogo krajanov nas opozarja na nerazum-
ljiv odnos posameznikov do odlaganja odpad-
kov v ekološke otoke (EO). Kljub jasnim 
označbah na zabojnikih se prevečkrat posamez-
niki požvižgajo na opozorila in odpadke 
mešajo, kakor se jim zljubi.  

V zadnjem času se je v Solkanu povečalo 
onesnaževanje s pasjimi iztrebki, ki jih lastniki 
ljubljenčkov ne očistijo, zato postaja ta nadloga 
v urbanem naselju moteča tako zaradi izgleda 
kot zaradi higiene in smradu – posebno v polet-
nih mesecih. 

V začetku našega mandata v Svetu KS so 
nas seznanili, da imamo v Solkanu kar nekaj 
težav z EO, ki naj bi jih obravnavali prednostno: 
• pri bivši Hermeliki na Vojkovi ulici. Razbre-
menitev na druge manjše lokacije – dogovor s
stanovalci ob Vojkovi ulici za postavitev EO na
občinskih parcelah;
• pri Marketu Solkan (obvezen nakup zem-
ljišča);
• EO pri Siliganum caffe baru – Vojkova cesta
6 – pripraviti projekt ureditve;

• EO na ulici Milojke Štrukelj pri št. 21 – do-
ločitev boljše lokacije, možnost začasne (poiz-
kusne) prestavitve in projekt končne ureditve na
občinskem zemljišču v dogovoru s stanovalci.

V dogovoru z MONG moramo poiskati naj-
boljše rešitve, s katerimi bomo ekološke otoke 
po KS uredili tako, da bodo funkcionalni in iz 
ekološkega, prometnega in prostorsko-vizual-
nega vidika sprejemljivi. Ekološki otoki morajo 
biti lokacijsko sprejemljivi za uporabnike in iz-
vajalca GJS.  

Glede na opisano vse krajane opozarjamo, 
naj skrbijo za pravilno ločevanje odpadkov na 

Naše ogledalo
EO, naj ne polnijo prepolnih zabojnikov in naj 
opozarjajo tudi kršitelje, v kolikor jih vidijo. 

Na MONG pa smo poslali naročilo za na-
bavo dveh smetnjakov za pasje iztrebke, ki bi 
ju postavili na začetek in konec pešpoti v Ulici 
Borisa Kalina.

Predlagali smo tudi izdelavo tablic z vse-
bino 66. člena »Odloka o koncesiji za urejanje 
in čiščenje javnih površin«, ki naj bi jih posta-
vili na vsa otroška igrišča ter ob poteh in javnih 
travnatih površinah (spominski park ob spome-
niku padlim borcem), kjer je to v KS Solkan pri-
sotno.  

»Odlok o koncesiji za urejanje in čiščenje
javnih površin« v 66. členu (lažji prekrški) piše: 

Z globo v višini 300 € se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki stori dejanje v na-
sprotju z 21. členom (obveznosti lastnikov in 
vodnikov psov ter drugih domačih živali pri 
vzdrževanju čistoče) in 22. členom (omejitev 
gibanja psov). 

Za zaključek nekaj slik »čistoče« v Solkanu 
in zaključne besede našega krajana: 

Najlepše je svinjati pri sosedu, kajne? 

Člani Sveta KS Solkan 
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Materinski dom Solkan – blagoslov zunanjih otroških igral
S pomočjo zbranih donatorskih sredstev 

smo pred Materinski dom v Solkanu postavili 
nova zunanja otroška igrala. Zato smo v petek, 
17. maja, pripravili blagoslov. Povabili smo vse 
donatorje, ki so prispevali sredstva za nakup in
postavitev igral. Vsi mi, zaposlene, matere in
otroci smo zelo veseli in ponosni, da imajo
mame s svojimi otroki možnost igrivega
preživljanja prostega časa. Seveda pa so se igral 
najbolj razveselili naši najmlajši, saj so ta na-
menjena prav otrokom od tretjega do osmega
leta starosti. Trenutno sta v Materinskem domu
v Solkanu dva predšolska otroka in štirje šolo-
obvezni otroci. V letošnjem letu pa je v Mate-
rinskem domu v Solkanu prebivalo že šest
mamic in osem otrok.

Skupina goriških tehnoloških podjetij Ad-
vansys d.o.o., Business Solutions d.o.o., Edi-
tor d.o.o., Goap d.o.o., Instrumentation 
Technologies d.d., MA-NO d.o.o. in TPE 

Elektronika d.o.o., ki sodeluje z namenom, da 
skupaj izvedejo določene projekte, se je odločila, 

da bi razvijali tudi vidik družbene odgovornosti. 
Kot prvo tovrstno akcijo, v kateri želijo preko 

donacije v lokalni prostor vrniti del svojih 
uspešnih poslovnih rezultatov, so Materinskemu 
domu Solkan namenili sredstva za nakup zu-
nanjih otroških igral. Akcija je nastala v okviru 
lanskega novoletnega obdarovanja, ko so se 
podjetja odločila, da bodo sredstva, ki bi jih 
sicer namenili za darila poslovnim partnerjem, 
darovala Materinskemu domu v Solkanu. 

Tako so zdaj igrala postavljena in služijo 
svojemu namenu. Blagoslovil jih je novogoriški 
dekan Alojzij Kržišnik.  

Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem, 
ker so prisluhnili našim potrebam in tako pri-
spevali k izboljšanju kvalitete bivanja mater in 
njihovih otrok ter jim na tak način polepšali 
vsakdan na njihovi poti do boljšega življenja. 

 Tanja Žorž 
vodja programa Materinski dom Solkan 

in Šempeter pri Gorici

Kar precejšen del obale v Puli zaseda ladjedel-
nica Uljanik, ki se je znašla v hudi krizi. Čas 
ogledov je hitro minil in vrniti smo se vrnili na 
avtobus. 

Pot smo nadaljevali do Labina. Stari del 
mesta je pravi muzej na prostem in leži na vrhu 
hriba, ki se strmo spušča v dolino proti morju. 
Mestna vrata so iz 15. stoletja. Mogočne palače 
imajo bogato okrašene renesančne in baročne 
fasade, ki nosijo grbe plemiških družin. Na vrhu 
hriba se nam je odprl čudovit razgled na Rabac, 
Kvarner, Gorski kotar in Velebit. Ob vznožju 
hriba leži novejše naselje Podlabin, kjer so še 
vidni ostanki rudarstva. V preteklosti je bilo to 

največje premogovniško območje na Hrvaškem. 
Naša naslednja postaja je bilo mesto Lovran na 
Opatijski rivieri, kjer smo prenočili v hotelu 
Park. Po bogati in okusni večerji smo se zavrteli 
ob zvokih žive glasbe. Vzdušje je bilo veselo. 
Prostori hotela so bili še vedno pustno okrašeni, 
kar je pripomoglo k igrivosti in norčavosti. Naš 
vodič se je našemil v klovna in je vsevprek vabil 
ženske na ples. Drugo jutro smo se prijetno 
spočiti po obilnem zajtrku odpeljali v bližnjo 
Opatijo. Nekateri so si privoščili kavico, drugi 
so uživali v sončnih žarkih na klopcah ob obali, 
tretji smo se podali na sprehajalno pot Franca 
Jožefa ob obali. V objemu toplih sončnih žarkov 
in ob bučanju morskih valov smo uživali ob po-

gledu na mogočne avstro-ogrske stavbe in lepo 
urejene parke. Predvideni čas za postanek je 
prekmalu minil. 

Vožnjo smo nadaljevali proti drugemu naj-
večjemu hrvaškemu otoku Krku. Peljali smo se 
čez Krški most na otok in nato po baščanski poti 
glagolice do Baške, ki leži ob širokem odprtem 
zalivu na jugozahodnem delu otoka. Ena sku-
pina se je povzpela na bližnji hrib do Cerkve sv. 
Ivana, kjer se je razvilo prvotno srednjeveško 
naselje. Novo naselje pa je nastalo ob čudoviti 
dolgi peščeni plaži. 

Ostala nam je še zadnja postaja potepanja po 
Krku, in sicer kraj Vrbnik. Mestece je nenava-
den labirint zelo ozkih ulic. Leži na visoki skali, 
ki se vzdiguje iz morja. Znamenitost kraja je 
knjižnica družine Vitezić, ki hrani bogato zbirko 
dragocenih knjig, glagoljaških rokopisov itd. 
Kraj je poznan tudi po obsežnih vinogradih in 
priznani vinski kleti Katunar, kjer smo se usta-
vili na degustaciji vina, pršuta in ovčjega sira ter 
na kosilu. Postregli so nam odlično avtohtono 
sorto belega vina žlahtino sv. Lucije in merlot 
couve. Lovro iz hrvaške turistične agencije je 
vabil na letovanje na morju in na obiranje man-
darin in ker je bil ravno osmi marec, je vsaki 
ženski za praznik podaril rdeč nagelj. 

Žlahtna kapljica, ki je bila na razpolago v 
neomejenih količinah, je pripomogla k še bolj 
veselemu vzdušju tako, da je na poti domov za-
donela pesem. Domov smo se vrnili veseli, 
polni lepih vtisov, doživetij in spominov na pri-
jetno druženje. Marsikateri ženski je bil ta od-
klop od rutine najlepše darilo za praznik. 

 Vidojka Harej

Odklop od rutine je najelpše darilo za praznik žena
V četrtek, 7. marca 2019, smo solkanski 

upokojenci šli na dvodnevni izlet v Istro in na 
otok Krk z namenom skupnega praznovanja 
dneva žena. Program in organizacijo izleta je 
pripravila in izvedla turistična agencija Turizem 
Toni iz Sevnice. Večina od skupaj 51 udeležen-
cev je vstopila na avtobus pred marketom v Sol-
kanu. Sam začetek poti je malo pokvaril rahel 
dež, ki pa je kmalu ponehal. Med potjo smo bili 
deležni domačih pijač in peciva, ki so ga pripra-
vile naše članice in člani. Ob klepetu v dobri 
družbi smo okrog 11.00 prispeli v Pulo. Tam nas 
je že čakala lokalna vodička, ki nas je peljala po 
mestu na ogled znamenitosti. Najprej smo se 
ustavili pri glavnem simbolu mesta, rimskem 
amfiteatru Areni. Zgrajen je bil v 1. stol. in je 
glede na velikost šesti največji na svetu. V rim-
ski dobi so tam potekale borbe gladiatorjev, v 
srednjem veku viteški turnirji in sejmi, v sedan-
jem času pa se tam odvijajo kulturni dogodki, 
kot npr. filmski festival, opere, koncerti ... Po 
ogledu makete mesta smo se sprehodili do Her-
kulovih vrat, nato pa do bogato okrašenega sla-
voloka Sergijevcev. Nedaleč od slavoloka na 
terasi bara Uliks smo videli skulpturo sedečega 
književnika James-a Joyce-a, ki je med svojim 
bivanjem v Puli poučeval angleški jezik  avstro-
ogrske častnike v šoli Berlitz. Zatem nas je pot 
vodila do Rimskega foruma, kjer se nahaja Av-
gustov tempelj, posvečen boginji Romi in ce-
sarju Avgustu. Danes so v njem razstavljene 
kamnite in bronaste antične skulpture. V bližini 
templja je Mestna hiša. Ogledali smo si tudi 
pročelje katedrale Vnebovzetja Blažene Device 
Marije. Nato smo se povzpeli na grič Kaštel, od 
koder se nam je odprl lep razgled na vse mesto. 

Blagoslov igral pred Materinskim domom v Solkanu, foto: Klementina Bajec

Upokojenci na otoku Krku (Vrbnik), foto: Vidojka Harej

Foto: Foto atelje Pavøiœ Zavadlav

21. aprila je bil v solkanski župniji poseben
praznik. Osemindvajset mladih je prejelo zakra-
ment svete birme po rokah upokojenega škofa 
Metoda Piriha. 

Dekleta in fantje iz 8. in 9. razreda so se na 
ta dogodek pripravljali dve leti. Obiskali so zgo-
dovinsko  središče Oglej in tako ozavestili naše 
krščanske korenine. V Vipavi so se na duhov-
nem vikendu srečali s sovrstniki iz drugih župnij 
in skupno odkrivali pot vere na njim primeren 
način. Ob delavnicah, filmu, bogoslužju in pe-
smih so odkrivali osebni nagovor za življenje v 
veri. S podobno vsebino jih je v mesecu novem-
bru nagovoril zaporniški duhovnik Robert 
Friškovec in jih z neformalnim, a prisrčnim  na-
stopom povabil k »vodnjaku žive vode«, ki ni-
koli ne usahne. Otroci so se lahko srečali tudi s 
konkretnimi dejavnostmi: lahko so obiskali 

osebe s posebnimi potrebami v bližnjem centru, 
sodelovali so pri pripravi jaslic, na delavnici o 
kruhu so pekli kruh in odkrivali bogato simbo-
liko kruha v Svetem pismu, v poeziji in v prego-
vorih.  

Pred samo birmo so šli na Sveto Goro skozi 
rov in tako doživeli osebni prehod iz teme v sve-
tlobo. V devetdnevnici, ki je potekala v velikem 
tednu pred veliko nočjo, pa so svoje notranje 
razpoloženje pripravili na dan svete birme, na 
prejem Svetega Duha – njihov praznik. Starši so 
praznično okrasili Cerkev sv. Štefana, zvonovi 
so se slovesno oglasili, ob lepem petju so mladi 
prejeli zakrament. Po maši so starši birmancev 
poskrbeli tudi za veselo in sladko druženje ce-
lotne župnijske skupnosti pred cerkvijo. 

Marija Drešček

Birma v Solkanu

IMPAGINATO JUNIJ.qxp_Layout 1  21/06/19  14:24  Pagina 3



Utrip kraja

1001 - solkanski œasopis junij 20194

 Vtisi veroučencev 

30. 5. 2019 smo se veroučenci 3. razreda
zbrali v solkanski cerkvi. Gospod Jožko nam je 
povedal nekaj zgodbic za pripravo na spoved, 
nato sem šel kot prvi k sveti spovedi. Ko so vsi 
odpravili, nas je duhovnik povabil v župnišče 
na gostijo. Bilo je veliko hrane. Na koncu pa še 
sladoled! 

Tomi Konjedic 

V petek, 30. 5. 2019, smo imeli v cerkvi 
prvo spoved. Najprej nisem želela iti, ker me 
je bilo malo strah. Potem pa sem vseeno šla in 
bilo mi je zelo lepo. Gospod župnik Jožko se 
je z nami lepo pogovarjal. Pri spovedi sem go-
vorila potiho, da me ostali niso slišali. Na 
koncu nas je župnik povabil v župnišče na po-
jedino. Tako sem se najedla dobrot, da me je 
prav bolel trebuh. 

Tisa Bušen

Prva spoved

Pogostitev v æupniøœu, foto: S. Bušen

Goriški literarni klub Govorica je v sodelo-

vanju s KS Solkan in z Goriško knjižnico Fran-

ceta Bevka  25. aprila  organiziral Noč knjige, 

tj. prostovoljni samoorganizirani vsenarodni in 

mednarodni projekt, ki se je odvijal v prostorih 

KS Solkan že tretje leto zapovrstjo. Na držav-

nem nivoju pa je bila Noč knjige organizirana 

že šestič. Poslanstvo projekta je: obsijati poza-

bljeno in čudovito notranje bistvo. Povrniti 

Noč knjige v Solkanu 2019
upanje in zaupanje v drugega in nas opomniti, 
da se sveta danes ne spreminja z bombami in 
orožjem ter številkami, pač pa z zavedanjem, 
kdo smo vsak zase, drug drugemu, naravi in 
živalim. 

Osrednja usmeritev Noči knjige je bila 230-
letnica francoske revolucije, ki je opredelila 
ustvarjalnost Valentina Vodnika, od čigar smrti 
letos mineva 200 let. 

V Solkanu pa se vedno posvetimo lokalnim 

temam in ljudem, ki so pomembno zaznamovali 
kraj. Letos so to bili trije osemdesetletniki, ki se 
pišejo Vuga (Katarina, Lucijan, Tomaž) in so bili 
sošolci ter pisci. Predstavitev je pripravila Kata-
rina Vuga. 

Pozdravni nagovor je imela Maja Šingoj, 
članica KS Solkan. 

Članice in član Goriškega literarnega kluba 

Govorica: Ljuba Krušič, Žiga Fon, Olga Kolenc, 

Tanja Ocelić, Dragana Marošević, mag. Darinka 

Kozinc so prebirali pesmi in prozo iz svojih li-

terarnih opusov. 

Večer je s petjem in glasbo obogatil tenorist 

Domen Kozinc ob klavirski spremljavi Mirjam 

Furlan. Večer je povezovala dr. Megi Rožič. 

Knjižničarka Anita Komel pa je pripravila 

razstavo knjig, posvečeno ustvarjalnosti ob 80-

letnici solkanskih piscev.  
DK

Pri mariborski in ljubljanski založbi (v Novi 
Gorici smo žal brez založbe) sta izšli dve slika-
nici avtorice Darinke Kozinc: O lesenem stolu 
in Frizerski salon pri barvitem kaktusu. Sli-
kanica O  lesenem stolu pripoveduje o pobegu 
stola iz laboratorija, kamor so ga dali na preiz-

Novi slikanici solkanske 
pisateljice Darinke Kozinc

kus, in o njegovih nadaljnjih dogodivščinah. 
Knjiga Frizerski salon pri barvitem kaktusu 

pa pripoveduje o nenavadni želji kaktusa v fri-
zerskem salonu, ki bi rad imel iglice različnih 
barv. 

DK

Foto: Darinka Kozinc
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Člani upravnega odbora društva RIRDS smo 
skupaj s strokovnimi sodelavci, etnologom Go-
riškega muzeja,  Rokom Bavčarjem, arhitektom 
Vinkom Torkarjem, Miranom Brumatom in 
Mitjo Ambrožljem, obiskali tri slovenske mu-
zeje, ki imajo razstavljeno pohištvo: 

Muzej novejše zgodovine v Celju, Pokrajin-
ski muzej Maribor in Muzej na Ptujskem gradu. 

Ogledali smo si stalne postavitve, aktualne 
razstave in pravo novost med muzejskimi pred-
stavitvami odprti depó. Prostor razstave  je nek-
danja kinodvorana, ki je, po nastanku 
novodobnih Multiplexov, ostala prazna.  Odprti 
depó pohištva pomeni, da je muzej del zbirke, 
ki naj bi jo hranili v depoju  in pokazali javnosti 
le občasno in le po delih, razstavil. Rok Bavčar 
me je prijazno podučil, da je hramba eksponatov 
osnovna dejavnost muzejev; informacija, o ka-
teri obiskovalci muzejev ne razmišljamo. 

Pohištvo je v kar nekaj metrov visoki kinod-
vorani razstavljeno na železnih policah, od tal 
do stropa. Direktorica dr. Mirjana Koren, ki nas 
je prijazno sprejela in popeljala skozi zbirke, je 
razložila, da je taka visoka postavitev možna 
tudi zato, ker Maribor ni na potresnem območju. 
Pohištvo je razstavljeno po skupinah: stoli, 
mize, omare, kredence, skrinje, okvirji, lestenci. 
Na robovih polic so krajši teksti in fotografije 
razstavljenih eksponatov. Namen take razstave 
je, da obiskovalec vidi tisto, kar je sicer javnosti 

Študijski obisk v muzejih pohištva
skrito, kustos pa ob vodenju po takem odprtem 
depoju podrobneje predstavi le nekaj kosov raz-
stavljenega. 

 Veliko zanimivih informacij, kako narediti 
muzej bolj zanimiv in privlačen z interaktivnimi 
pristopi, z vključevanjem čutov, kot so: dotik, 
vonj, zvok in video ter z ustvarjanjem doživetij 
za obiskovalce, smo dobili tudi v Muzeju no-
vejše zgodovine Celje. Navdušila nas je posta-
vitev Ulice obrtnikov z lokali nekdanjih obrti 
kar znotraj muzeja. Ob posebnih priložnostih 
Frizer, Urar, Modistinja, Krojač, Čevljar, Zlatar 
in Lekarna resnično odprejo vrata lokalov, stari 
mojstri pa obiskovalcem predstavljajo te obrti. 

V Celje gre, za čudovit obisk in vodenje, 
naša zahvala gospe dr. Mariji Počivavšek. 

Na Gradu Ptuj, ki kraljuje dvignjen nad me-
stom, nas je sprejela gospa Tatjana Štefanič. 
Razkazala nam je veličastno zbirko grajskega 
pohištva, ki so ga uporabljali zadnji lastniki Her-
bersteini. Razložila nam je, kje in kako se je to 
pohištvo izdelovalo po grafikah iz Augsburga. 
Omenila je nastanek manufaktur v 19. stoletju, 
kar je povečalo proizvodnjo, pohištvo pa je po-
stalo dostopnejše.  

Predvsem pa nam je dala veliko koristnih in-
formacij, kako pristopiti k zbiranju pohištva za 
naš muzej, na kaj moramo biti pozorni pri pri-
dobivanju kosov in katere informacije so po-
membne, ker povečajo vrednost eksponata. 

Predstavila nam je tudi možnosti postavitve.  
Zaključili smo z ogledom glasbil, ki je njeno 

najnovejše področje raziskovanja.  
Zbirka obsega violo mojstra Antona Peli-

zona iz Gorice, številne klavirje in orgle. S 
svojo ljubeznijo do raziskovanja nas je nav-

dušila tako kot obe predhodnici. Vse tri namreč 
pravijo, da če imaš nekaj rad, če si nad nečim 
res navdušen, se to prenese na druge. Mi smo se 
s tem navdušenjem pozno zvečer vrnili in se do-
govorili, da že v teh dneh nadaljujemo z delom. 

 Mira Bevc

Odprti depó, foto: Marjan Polanc

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Turistično društvo in Krajevna skupnost Vi-
pavski Križ sta 10. maja 2019 organizirala od-
prtje razstave, kjer sta se s svojimi izdelki 
predstavila Marjan Polanc, član RIRDS in 
Kamnoseške skupine Manče, in Jožko Markič, 
predsednik Rezbarskega, intarzijskega in resta-
vratorskega društva Solkan. Prvi z izdelki v 
kamnu, drugi z akvareli.  

Zanimivo je, da sta oba razstavljalca svojo 
umetniško ustvarjalno žilico začutila šele ob 
upokojitvi, saj je njuna strokovna izobrazba 
daleč od umetnosti. Marjan Polanc je diplomi-
rani inženir elektrotehnike, Jožko Markič pa di-
plomirani inženir lesarstva. 

Oba sta sodelovala že na mnogih razstavah, 
skupinskih ali samostojnih, v Sloveniji in tudi v 
Italiji. 

Nekaj del Jožka Markiča je stalno razstavlje-
nih v hotelu Sabotin v Solkanu, v gostinskem lo-
kalu Rutinca v Vrtojbi in v Gostišču Kekec. 

Marjan je večkrat sodeloval z akademskimi 
kiparji pri ustvarjanju spomenikov in spomin-
skih obeležij, od katerih so trije postavljeni v 
Štandrežu, po eden pa v Solkanu, na  Križni gori 
nad Colom ter na Dolenjskem v Škocjanu in Za-

Razstava akvarelov in skulptur 
iz kamna 

gradu. Doslej je razstavljal že več kot sedemde-
setkrat. 

Jožko Markič si nikoli ni mislil, da je v njem 
tudi umetniška žilica. Po upokojitvi je na Uni-
verzi za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici 
sodeloval v krožku za rezbarstvo in intarzijo, ka-
sneje pa še v likovnem krožku. Posveča se 
ustvarjanju v lesu in slikanju v akvarelni tehniki. 
Njegova dela so realistična, preprosta. V Vipav-
skem Križu je predstavil svoje akvarele bližnjih 
primorskih cerkva iz sedanjosti in preteklosti. 

Marjan Polanc išče pot, kako iz kamna izva-
biti skrite podobe. Izpod njegovih spretnih rok 
prihajajo lepe, dragocene in trajne unikatne stva-
ritve: bolj ali manj abstraktne skulpture, različni 
reliefi in posode vseh vrst in oblik. Velikokrat 
njegove stvaritve krasijo ornamenti, ki jih s pre-
finjenimi oblikami obogatijo in polepšajo.  

Program ob odprtju razstave je popestrila 
štiričlanska ženska skupina ANKA, ki je z iz-
brano ljudsko melodijo navdušila polno dvo-
rano, še posebej pa razstavljeni izdelki iz kamna 
in akvareli, ki so si jih obiskovalci lahko ogle-
dali po uradnem odprtju. 

Katarina Vuga

Solkan ima več kot dvestoletno tradicijo mi-
zarstva. Na to nas spominjajo: Mizarska ulica, 
spomenik Živel je tod mizarjev rod, muzejska 
zbirka Stara mizarska delavnica, spominska 
obeležja na hišah, kjer so bile nekoč mizarske 
delavnice, in zbornik Živel je tod mizarjev rod. 

Da bi imeli popolno predstavo o življenju in 
delu solkanskih mizarjev, bi bilo potrebno pri-
dobiti in urediti tudi zbirko solkanskih mizarskih 
izdelkov. 

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko 
društvo Solkan želi in se trudi med drugim 
ohranjati tudi tradicijo in spomin na pomembno 
obdobje in način življenja tega kraja. V času, ko 
proslavljamo sedemdesetletnico Nove Gorice, 
ki je zaživela ob Solkanu ali, kot lahko rečemo, 
iz Solkana, in ko se skupaj z italijansko Gorico 
pripravljamo na pridobitev naslova EVROP-
SKA PRESTOLNICA KULTURE 2025, predla-
gamo, da bi v ta program vključili tudi 
solkansko tradicijo mizarstva.  

Predstavitev solkanskega mizarstva bi radi 
dopolnili z ureditvijo zbirke solkanskih mizar-
skih izdelkov, ki bi jo uredili s sodobno muzeal-
sko predstavitvijo v prvem nadstropju hiše, kjer 
je že muzejska zbirka Stara mizarska delavnica, 

Pripavljamo zbirko pohištva 
solkanskih mizarjev

to je na Soški cesti 31 v Solkanu. 

Člani društva RIRDS menimo, da predlagana 

vsebina ni pomembna samo za naše društvo, 

ampak tudi za promocijo širše Mestne občine 

Nova Gorica, KS Solkan, Goriškega muzeja in 

še posebej za turistično dejavnost našega kraja.  

Mogoče se zdi ta predlog le želja starih Sol-

kancev in je za današnje generacije nepomem-

ben ali premalo zanimiv. Po našem mnenju pa 

so življenje in dosežki naših prednikov premalo 

cenjeni. Včasih se zdi, da bi morali biti avstrij-

ski, nemški, kitajski, avstralski, egipčanski, 

skratka tuji, da bi jim pripisali večjo vrednost. 

Morda pa je že napočil čas, da sami pokažemo 

tujcem – turistom, kaj smo bili in smo še vedno 

sposobni napraviti. 

Solkance in druge lastnike starega solkan-

skega pohištva prosimo, da bi ga darovali (v pri-

meru, da ga ne potrebujete več), posodili ali ga 

vsaj dovolili fotografirati oziroma nam posredo-

vali fotografije starega solkanskega pohištva.  
Posredujete lahko: Božidarju Golobu – 

041 443 088 ali Jožku Markiču – 041 617 867. 

Asiški tenorist v svetogorski baziliki
Na pobudo slovenskih frančiškanov je v ne-

deljo, 19. maja, v baziliki Kraljice Svetogorske 
izzvenel izjemen koncert, ki ga je izvajal teno-
rist br. Alessandro Brustenghi, član asiške 
frančiškanske province. Simpatični mladi pevec 
je z izbrano sakralno glasbo ob spremljavi orgel 
s svojim angelskim glasom popolnoma osvojil 
poslušalce v nabito polni cerkvi.  

Njegovo izvajanje je spremljal redovni so-
brat, ki je v nekaj besedah poudaril vsebino 
pesmi, zapeto v originalnem jeziku. In še ena 
posebnost – sobrat je spremljal petje z gibi, ki 
ponazarjajo vsebino pesmi.  

Najprej je izzvenela Bertoluccijeva Ave 
Maria, pa Gospodova molitev Pater noster v la-
tinščini, Angelski kruh, v katerega se je skril 

Jezus, pa frančiškanska hvalnica Madonna de 
claritate. Vokalna skupina je program sklenila 
z Engelhartovo pesmijo Dajte mi zlatih strun. 
Prevzeti poslušalci niso nehali s ploskanjem, 
dokler se br. Alessandro ni prikazal v baziliki in 
spregovoril.  

Poudaril je, da je poročen – z glasbo, ki mu 
je središče življenja, saj s petjem najgloblje 
služi Bogu. Vse prejete darove s koncertov po-
sreduje dobrodelnim ustanovam. 

Seveda ni šlo brez dodatnega programa z 
vokalno skupino in končno je celotno baziliko 

preplavila pesem Spet kliče nas venčani maj, ki 
je otoplila pozno deževno majsko popoldne. 

K. Vuga
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Petkov večer je bil 24. maja 2019 na gradu 
Kromberk nekaj posebnega. Branko Marušič, 
nekdanji ravnatelj (danes bi rekli direktor) Go-
riškega muzeja, tedaj še s sedežem v gradu 
Kromberk, je tokrat doživel poklon, ki so ga bili 
doslej deležni le redki zgodovinarji – poklon v 
obliki zbornika, ki pa ni le zbornik, ampak liber 
amicorum, knjiga prijateljev, neke vrste »spo-
minska knjiga«, s katero se prijatelji poklonijo 
človeku, ki je več kot znanstvenik in strokov-
njak. Branko Marušič – to je Človek z veliko 
začetnico. Je Solkanec, doktor znanosti, avtor 
več kot 2500 prispevkov, člankov, zgodovinskih 
knjig, univerzitetni profesor, mentor, »moj« rav-
natelj ob prihodu v muzej in nato prijatelj ter so-
delavec pri 1001 – solkanskem časopisu, za 
katerega je pred šestindvajsetimi leti prav on dal 
pobudo in ga nekaj časa tudi urejal. Brez nje-
gove besede v uredniškem odboru in brez nje-
govih prispevkov bi bil časopis, na katerega je 
Solkan lahko ponosen, precej skromnejši.  

Dvorana kromberškega gradu je bila polna 
Brankovih prijateljev in sodelavcev, ki jih je naj-
prej pozdravil sedanji direktor Goriškega mu-
zeja Vladimir Peruničič, tudi Solkanec po 
mamini strani, in izrazil zadovoljstvo, da lahko 
Goriški muzej gosti svojega nekdanjega ravna-
telja ob njegovem visokem jubileju. Obsežen 
zbornik, ki je izšel v založbi Znanstveno razi-
skovalnega centra Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti, v počastitev 80-letnice prof. dr. 
Branka Marušiča, je prvi predstavil eden od 
urednikov, dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, 
ki je posebej poudaril Brankovo človeško ve-
ličino, saj je Branko kot mentor, sodelavec in 
prijatelj znal tako rekoč vsakega, ki je prišel k 
njemu, spodbuditi k ustvarjalnemu delu. Poma-
gal je pri pisanju in s svojim zgledom in delom 
»usmerjal cele generacije mlajših kolegov in ko-
legic ... s svojim pedagoško nepedagoškim pri-
stopom«. Da je to še kako res, vem tudi sama …
Ko sem ob prihodu v muzej in delu na Šentviški
planoti spisala prispevek in ga nato tri tedne no-

Poklon zgodovinopiscu zahodnega roba
sila v torbici, me je tedaj tovariš ravnatelj pov-
prašal, če sem ga že oddala … in mi ob moji 
skrbi, da mogoče članek ni dober in ljudem ne 
bo všeč prijateljsko povedal, da nikoli ne bom 
vedela, ali je dober in ljudem všeč, če ne bom 
tvegala in članek poslala v objavo. In ko sem 
nato pisala katalog razstave Skrinje na Go-
riškem in sem po verjetno stotih pregledih teksta 
nato ob prvem pogledu na tiskano verzijo opa-
zila napako in se pridušala, da nikoli več nič več 
ne napišem, mi je pokazal svoj tekst, kjer so se 
prav tako pojavile napake. To so trenutki, ki po-
kažejo človekovo veličino v medsebojnih odno-
sih. Eden največjih pa je bil trenutek, ko Branko 
ni bil več ravnatelj Goriškega muzeja in mi je 
nekoč rekel: »Zdaj sva kolega, reci mi Branko 
in ti.« Tako je od »tovariša ravnatelja«, ki sem 
ga spoštljivo nagovarjala z »vi«, postal prijatelj 
in mislim, da je to eno največjih priznanj, ki sem 
jih v življenju dobila.  Dr. Petra Svoljšak, prav 
tako ena od urednic zbornika, je v uvodni besedi 
opisala svoje srečanje z Brankom Marušičem od 
otroških let, ko je kot »muzejski otrok« arheo-
loga Draga Svoljšaka poletja preživljala na 
kromberškem gradu ob urejanju knjižnice pri-
morskega tiska. Branka je poimenovala svojega 
»znanstvenega očeta«, saj jo je odločno postavil 
na njeno zgodovinsko in znanstveno pot, ki jo
je pripeljala do zaposlitve na SAZU in poglo-
bljenega raziskovanja zgodovinske podobe prve 
svetovne vojne in soške fronte. Prav tako je
Branko omogočil delo v knjižnici v Zgodovin-
skem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, ki ga je
oblikoval in vodil po svojem odhodu iz Go-
riškega muzeja, še dr. Petri Kolenc, ki je v zbor-
nik prispevala obsežno in natančno bibliografijo
Marušičevih del do leta 2018. Kot je ob pred-
stavitvi povedala, to ni popolna bibliografija, saj
slavljenec še ustvarja, piše in objavlja. Ko-
lenčeva je tudi poskrbela za ganljiv dodatek
večeru, ko je prebrala Brankov prispevek o
prvem letu njegovega življenja – oblikoval ga je 
po pismih, ki so potovala iz Solkana od njegove

mame Vide, poročene Marušič, k njegovi stari 
mami Franji Mejač v Komendo in nazaj. Tako 
smo izvedeli, da je stara mama pričakovala 
punčko namesto fantka, da je Branko jokal in je 
stara mama sklepala, da bo to verjetno od zob-
kov … Skratka vse, kar mame vemo in nam je 
danes prav tako znano, kot je bilo Brankovi 
mami in stari mami pred enainosemdesetimi 
leti.  

Dr. Danila Zuljan, četrta urednica zbornika, 
je v nekaj stavkih predstavila vsakega avtorja in 
njegove prispevke. Zvrstilo se jih je kar šestin-
dvajset. Od arheologa, muzejskega sodelavca-
Draga Svoljšaka, in arhitekta Janeza Suhadolca, 
ki sta z Marušičem obnavljala grad Kromberk v 
muzejske in razstavne prostore, zamejskih Slo-
vencev: Marije Češčut, ki je predstavila sodelo-
vanje z Goriško Mohorjevo družbo, Milana 
Pahorja, ki je pisal o Slovencih v Trstu v prvih 
letih po drugi svetovni vojni, do mladih zgodo-
vinarjev, kot sta dr. Tanja Gomiršek, zdaj zgo-
dovinarka v Goriškem muzeju na gradu 
Dobrovo, in Robert Devetak, mladi zgodovinar 
iz Ročinja, ki svoj doktorat pravkar pripravlja. 
S Tolminskega se je s prispevkom o Narodni 
čitalnici v Tolminu oglasila Damjana Fortunat 
Černilogar, direktorica Tolminskega muzeja, ki 
je bil v času Marušičevega ravnateljevanja še 
del Goriškega muzeja. Iz Solkana pa je svoj čla-
nek prispeval sokrajan dr. Jernej Vidmar, profe-
sor zgodovine na Škofijski gimnaziji Vipava.  

Knjigo na naslovnici, oblikovani z rokopi-
som Branka Marušiča, zelo lepo zaznamuje tudi 
njegov portret, delo Borisa Blažka, ki je bil prav 
tako Marušičev dolgoletni sodelavec. 

Zbornik na zadnji strani oblikuje črno bela 
slika Solkana pred prvo svetovno vojno avtorja 
Milana Klemenčiča, kraj in njegovi prebivalci 
pa so zastopani v več prispevkih. V prispevku 
dr. Jerneja Vidmarja o poseganju komunističnih 
oblasti v zasebno lastnino po priključitvi Pri-
morske k Jugoslaviji so tudi primeri nacionali-
zacijskih posegov in sodnih procesov proti 

posestnikom in obrtnikom iz Solkana. Andrej 
Rahten je prispeval članek, ki je nastal ob razi-
skavi biografije Ivana Švegla, ki je že v avstro-
ogrski monarhiji opravljal številne pomembne 
konzularne funkcije. Po prvi svetovni vojni je 
sodeloval na pariški mirovni konferenci, nato je 
postal prvi konzul slovenskega rodu Kraljevine 
Jugoslavije v Buenos Airesu. Ivan Švegel je po-
kopan na solkanskem pokopališču v grobu z 
Marijo Sancin. Dr. Boris Golec v prispevku piše 
o Solkancih pod Andi. Ob zgodbi zakoncev
Štrukelj, Albine (rojene Abramič) in Petra, ki se
je leta 1929 izselil v San Carlos de Bariloche, za 
katerim je leta 1951 prišla še žena Albina, pri-
poveduje tudi o drugih Solkancih in Slovencih
v tem argentinskem kraju. Med drugim o Vladi-
mirju – Ladiču Brezigarju, ki je umrl v kraju Ba-
riloche, kjer sta si Štrukljeva ustvarila svoj dom. 
Peter je s hčerko enkrat še obiskal Solkan, Al-
bina pa nikoli več.

Iz recenzije izr. prof. dr. Gorazda Bajca pa 
velja povzeti misel, da je »prof. dr. Branko Ma-
rušič eden izmed vodilnih proučevalcev zgodo-
vine slovenskega prostora v stiku z zahodnimi 
sosedi. Ustvaril je zelo pomemben opus, obenem 
pa začrtal temeljne raziskovalne usmeritve, ki 
so jih nekateri s pridom nadaljevali. Eden izmed 
vidnih rezultatov tega »znanstvenega prenosa« 
je ravno pričujoča znanstvena monografija z 
zelo pomenljivim naslovom Zgodovinopisec za-
hodnega roba. Na enem samem mestu namreč 
predstavlja doprinos različnih generacij zgodo-
vinarjev k novim spoznanjem o zgodovini pri-
morskega prostora, posebej tistega mejnega, ki 
se je skozi zgodovino ves čas srečeval s sobivan-
jem z »drugim«.  

Z mislimi, zbranih na petkov večer v krom-
berškem gradu, Branku Marušiču želimo, da bi 
bil z nami še vrsto uspešnih in plodnih let, nje-
govo enciklopedično znanje, vedenje in modrost 
so nepogrešljivi za vse, ki ga poznamo.  

 Inga Brezigar  
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Konec aprila je v Pragi potekal simpozij o 
dveh slovenskih rektorjih praške univerze – teo-
logu in cerkvenem zgodovinarju Gašperju 
Rojku (1744–1819) in solkanskem rojaku An-
tonu Miheliču (1748–1818). Simpozij sta odprla 
rektorja praške in mariborske univerze (Rojko 
je bil doma iz Metave pri Mariboru) ter predsed-
nik češkega senata in slovenskega Državnega 
sveta, ki se je isti teden mudil na uradnem obi-
sku na Češkem. Pobudo za simpozij je dalo naše 
veleposlaništvo. 

Anton Mihelič – rektor praške univerze
Osrednja pozornost je veljala Rojku, saj se 

je ta zapisal v češko zavest kot zgodovinar, ki je 
– za tiste čase – naklonjeno pisal o češkem ver-
skem reformatorju Janu Husu in ga na nek način
rehabilitiral. Celo sodobno češko zgodovinopi-
sje o Husu omenja Rojka kot referenčnega av-
torja. Poleg tega si je Rojko na enem od praških
zgodovinskih pokopališč prislužil opazen na-
grobnik s pomenljivim napisom: O čemer
molčim, govorijo moja dela. Nagrobnik je v
tednu simpozija zasijal v nekdanji lepoti, saj je
bil – prav tako na pobudo našega veleposla-
ništva – obnovljen, sredstva pa sta prispevala
Uprava praških pokopališč in mesto Maribor.

Ob navdušenju nad Rojkom me je eden od 
čeških prijateljev veleposlaništva opozoril še na 
enega slovenskega rektorja praške univerze –
Antona Miheliča. O njem vsaj v Sloveniji ni 
prav veliko literature, a naša češka prijateljica je 
izbrskala presenetljivo veliko čeških zapisov. 
Posebej prijetno presenečenje je bilo to, da Mi-
helič ni zgolj eden od tujih medicinskih strokov-
njakov, ki so delovali na Češkem, ampak ima v 
knjigah o zgodovini češke medicine nadpov-
prečno pomembno mesto. V delu »Češkoslo-
vačko-južnoslavenske medicinske veze u 
prošlosti« (Beograd 1965), avtor Lavoslav Gle-
singer piše, da je bil Mihelič kmalu po promo-
viranju leta 1776 imenovan za profesorja 
fiziologije na praški medicinski fakulteti (zani-
mivo je, da je bil v istem času bil med njegovimi 
sodelavci v Pragi še en Slovenec, Jožef Plenčič, 
sin znanega solkanskega rojaka Marka Antona 

Plenčiča). Kasneje je Mihelič predaval splošno 
patologijo in nauk o zdravilih, bil dvakrat dekan 
medicinske fakultete in leta 1803 tudi rektor 
univerze. Bil je priljubljen ter cenjen tudi kot 
zdravnik.  

Med njegovimi strokovnimi deli zgodovi-
narji medicine izpostavljajo zlasti »Scrutinium 
hypotheseso spirituum animalium«, v kateri za 
svoje čase revolucionarno zavrača tedaj vel-
javno teorijo o »živčnem soku« (»spiritus ani-
males«). Znani češki zdravnik Jan Theobald 
Held, ki je nekaj časa živel na Miheličevem 
domu, se spominja Miheliča kot enega od dveh 
najboljših tedanjih profesorjev na praški medi-
cini. Held tudi piše, da je imel Mihelič tri hčerke 
(drug avtor navaja še sina) ter vase zaprto ženo, 
Dunajčanko, zaradi katere Mihelič ni hodil 
domov na kosilo.  

Na področju patologije je Mihelič prispeval 
k dvigovanju zavesti o zdravi prehrani. Pomem-
ben je tudi njegov učbenik o farmakologiji (prvi 
te vrste v Pragi), v katerem je uporabil svoje bo-
gate izkušnje zdravnika – praktika. Leta 1803 pa 
je Mihelič imel predavanje o škodljivosti te-
danje, iz Francije prihajajoče, nove ženske 
mode, češ da ta preveč razkriva, kar da ni dobro 
ne z moralnega ne z zdravstvenega vidika.  

Za Solkance bo zanimiv podatek, ki ga na-
vaja vsaj eden od čeških avtorjev, da je Mihelič 
ostal vse svoje življenje navezan na Solkan in 
da se je tja tudi vračal, čeprav naj bi poleg slo-
venščine uporabljal tudi furlanščino. Poučeval 

je v latinščini (tudi njegova pisna latinščina naj 
bi bila na izredno visoki, zahtevni ravni), govoril 
seveda nemško in italijansko, razumel pa tudi 
francosko. Dolga leta so ga mučili ledvični 
kamni in težave z vidom. Zaradi tega ni več 
mogel nadaljevati s poučevanjem, a mu je 
uspelo pri cesarju izprositi si dokaj visoko po-
kojnino.  

Ob pripravi simpozija smo v rektoratu 
praške univerze, slovitem Karolinumu, našli 
tudi Miheličev izvirni portret: zadržan na-
smešek, žive, svetleče oči – kam gledajo, na kaj 
mislijo? 

Na tokratnem simpoziju je bil Mihelič neko-
liko v senci svojega pomembnejšega rojaka. Go-
tovo sta se v tedanji Pragi morala poznati, nič 
pa ne vemo o njunih morebitnih stikih. Kakor je 
v svojem predavanju poudaril dr. Aleš Maver iz 
Univerze v Mariboru, sta se oba praška Slo-
venca znašla blizu vrhov tedanjega družbenega 
življenja Češke in Prage, še posebej Rojko. Pa 
tudi Mihelič, saj je dekan medicinske fakultete 
prvič postal že, ko mu je bilo le trideset let.  

Rojko in Mihelič potrjujeta stoletja dolge 
vezi med Slovenci in Čehi. Te vezi so s češkimi 
inženirji, podjetniki, bančniki in glasbeniki ver-
jetno več prinesle Slovencem. A slovenski pri-
spevek Čehom ni majhen. Poleg Plečnika, 
»arhitekta« češke državnosti, je v vrsti oseb tudi 
naš primorski rojak Mihelič.

Leon Marc 
slovenski veleposlanik v Pragi

V časopisu Goriška smo lahko 13. februarja 
2019 zasledili članek o dnevniku himalajskega 
zdravnika Jožeta Andlovica o II. jugoslovanski 
alpinistični himalajski odpravi na Kangbačen 
leta 1965. In prav Andlovic je izbral mojega so-
govornika Marinka Pintarja kot voznika, ko je 
leta 1974/1975 peljal na Klinični center v Lju-
bljano Mipove in Fructalove izdelke za od-
pravo, za katero je vedno primanjkovalo 
denarja. Marinko Pintar je bil pripravljen voziti 
odpravo zastonj. Na pot so šli  8. maja, vrnili 
pa so se 15. avgusta 1977. 

In kdo v Solkanu ne pozna Marinka Pin-
tarja, čigar zaščitni znak je njegov stari avto-
bus, s katerim prevaža prijatelje in znance? V 
zadnjem času pa se o njem več sliši kot o vi-
narju, ki s prijatelji prideluje vino na sonaraven 
način iz opuščenih vinogradov. 

Z njim  sem se pogovarjala v garaži, preu-
rejeni v klet, ob njegovi hiši, v družbi njegovega 
prijatelja, ljubitelja stare tehnike in motorjev, 
Martina Misa, ki ga je prav ljubezen do stare 
tehnike spoprijateljila z mojim pokojnim bra-
tom. Marinko je na krožnik spretno natočil 
oljčno olje, narezal kose kruha, sir in domačo 
salamo ter nalil kozarec vina, po barvi podob-
nega konjaku.  

Kako je pravzaprav vaša družina prišla v 
Solkan? 

Starša sta bila iz Brd, oče je leta 1947 s to-
vornjakom prišel iz Števerjana v Jugoslavijo. 
Bil je prekomorec in ni želel  živeti v Italiji. V 

Solkanu sta starša kupila hišo nasproti 
Čadeževih. Spominjam se, da je bila spodaj 
čevljarska delavnica (šuštarji). Prav tako se spo-
minjam, kako so si ljudje medsebojno pomagali, 
mama je bila kot mlada žena veliko sama in so-
sedje so ji bili v oporo. 

Vam je iz otroštva ostalo kaj posebnega v 
spominu? 

Še nisem bil star pet let, ko je očetu »Soča 
unesla konje«. Na Mrzleku je s prijatelji nabiral 
staro železje, granate … Odprli so plinsko gra-
nato, živali so se prestrašile in pobegnile v vodo. 
Bil je mesec marec, oče je šel za njimi, da bi jih 
odpel z voza in rešil, vendar mu ni uspelo. Voz 
in konji – vse je šlo po Soči. 

Lahko bi rekli, da je bila na nek način že 
takrat začrtana vaša poslovna pot, otrokoma 
ste prepustili uspešno prevozno podjetje Pin-
taršped, katerega tradicija sega v leto 1947. 

Res je, začel je že tata, podjetje je raslo  
počasi, postopoma smo nabavljali, danes pa je 
firma že take velikosti, da sta hči in sin precej 
obremenjena.  

Kako je prišlo do poimenovanja firme? 
Vozil sem še za Interevropo. Na carini so ta-

krat delali do 13. ure in cariniku ni bilo prav, ker 
sem prispel malo pred zaključkom (jaz sem 
namreč rad delal) in je rekel nekako tako: »Šta 
ti žuriš Pintaršped?« Od tu ime firme. 

Zagotovo pa je bila vožnja odprave »hima-
lajcev« za vas zanimiv življenjski preizkus? 

Vozil sem enajst dni, 6000 kilometrov v eno 
smer. Ko smo odšli, je bil Turoben dan. Tudi v 
Bolgariji je bilo vse sivo. Vozil sem po Turčiji, 
Iranu, Afganistanu, Pakistanu. V Istanbulu smo 
se fotografirali na meji med Azijo in Evropo. 
Strašili so nas, da je pot po Anatoliji nevarna in 
naj se vozimo le podnevi in ne ponoči. Nič se 
nam ni zgodilo, ljudje so bili prijazni. Teheran 
je v času vladavine šaha deloval zelo evropsko. 
Od Teherana sem vozil skozi puščavo do Afga-
nistana. V Tarbeli, kjer so delali največji jez, 
smo čakali štirinajst dni. Naselje je bilo novo, 
imeli so nove hiše, bazen, cerkev, bilo je klima-
tizirano in imeli so služničad. Jedli smo v itali-
janski menzi. Vsak dan smo hodili zaradi 
dovoljenja v Islamabad, glavno mesto Paki-
stana. Pot smo nadaljevali v južni Pakistan, od 
tam s terenskimi vozili in nato peš do baznega 
tabora na 4200 m višine. Področje je na meji s 
Kitajsko. Odprava je napredovala počasi, imela 
je 130 nosačev, hodili smo od šeste zjutraj do 

treh popoldne, nato smo se utaborili. V taboru 
sem postal ekonom. Najprej so me čudno gle-
dali, šel sem naprej in se kar s kretnjami dogo-
varjal za hrano. Spominjam se kuharja, ki je bil 
pol Tibetanec in je imel cele žaklje pripravka za 
porovo juho. Ko smo se vračali, smo imeli za-
radi napačnega datuma na dokumentaciji precej 
težav na carini na iransko-turški meji. Z Nejcem 
Zaplotnikom sva morala na štop v Teheran na 
ministrstvo za promet. Peljal naju je Avstrijec. 
Imela sva kratke hlače in Nejca je zeblo. Nazaj 
na mejo naju je zapeljal taksist, nato romunski 
tovornjak. 

Sedaj ste postali vinar, znano je vaše vino 
znamke UOU iz opuščenih vinogradov. 

Kot otrok sem veliko časa preživel pri stricu 
v Brdih. Tam je bilo lepo, počutil sem se svo-
bodnega, toda obdelovanje zemlje me ni zani-
malo. Stric ni imel otrok, njegovo kmetijo so 
delili in sem se zemlje kar malo otepal. Nato 
sem vseeno vzel parcelo z vinogradom rebule 
pri Števerjanu, vendar sem trte izsekal in zasadil 
oljke. Misel o lastnem vinu se mi je porodila ka-
sneje, spoznal sem Joška Gravnarja, Franca Ter-
pina in Daria Prinčiča – velikane zamejskega 
sonaravnega vinarstva. V Cerovem sem kupil 
vinograd z vodnim izvirom, parcelo so mi po-
magali urediti prijatelji, s katerimi smo hodili 

na izlete z mojim starim avtobusom. Prve trte 
sem zasadil leta 2004. Kasneje sem se vozil po 
Vipavski dolini in videl vinograd z neobranim 
grozdjem. Šel sem do lastnikov, ki sta bila že pri-
letna, zato sta bila vesela, da sem obral grozdje, 
ki ni bilo škropljeno, in iz njega naredil sto litrov 
rdečega vina. Prijatelj mi je povedal še za dva 
opuščena vinograda in tako sem se s prijatelji po-
vezal v Konzorcij opuščenih vinogradov. Vsa 
vina maceriramo, trgamo pa oktobra. 

Danes mi je v veliko pomoč bratranec Boris 
Pintar, ki izhaja iz družine z dolgoletno vinarsko 
tradicijo. V vinogradih delamo sonaravno, škro-
pimo le z bakrom, algami in žveplom, brez do-
datnih kemikalij. Vino UOU dosega tudi ceno 25 
€ za steklenico. 

In poimenovanje po tej trpežni in vztrajni 
živali, ki je pomagala preživeti našim predni-
kom, je izbrano namensko, malce nostalgično, 
vendar vsebinsko. 

In kaj bi dodali za konec? 
Brez prijateljev in sorodnikov ne bi uspel. V 

slogi je resnično moč, dela je veliko, toda jaz 
sem neobremenjen. Zaenkrat delamo v preure-
jenih garažah, toda urejam moderno klet in de-
gustacijsko sobo. 

Hvala za pogovor in srečno ter uspešno 
naprej. 

Darinka Kozinc

»Šta ti žuriš, Pintaršped?«
Marinko Pintar – avtoprevoznik in vinar

IMPAGINATO JUNIJ.qxp_Layout 1  21/06/19  14:24  Pagina 7



(Ne)znani Solkanci

1001 - solkanski œasopis8 junij 2019

Vroče popoldne se prevesi v boljšo polo-
vico, ko mimo Komandjevih z roba Drag zagle-
dam Sočo. Barva je avgustovsko utrujena zaradi 
alg – akumulacijsko jezero je zadalo Soči resen 
udarec, meni pa znova in znova trn v spominu 
na Sočo pred zajezitvijo.  A temperatura vode in 
brzice so vabljive. Kamnite pregrade kajakaške 
proge, kot odveza za slabo vest ob zajezitvi  
Soče, lepo poženejo Sočo v zadnji večji dir, pre-
den »jo živa radost mine«.  

Še malo, pa bo. Skok v vodo in odrešen bom 
poletne pregretosti in fjake. Ko sem delal v šem-
petrski bolnišnici, mi je ta skok predstavljal re-
vitalizacijo po opravljenem delu. Danes mi 
ljubljanskemu emigrantu obisk Soče predstavlja 
obred, s katerim sinova popeljem h koreninam 
… In rada se pustita peljati.  

Druga plat iste zgodbe so Sočarji, kolonija 
likov, ki nas druži nagon po hlajenju v Soči. Ni 
treba potovati po prostoru in iskati analogij v 
dokumentarnih filmih ob bregovih Gangesa. 
Dovolj bo potovati po časovni osi lastnih spo-
minov ali prisluhniti spominom ostalih. Del ko-
panja je tudi peglanje zgodbic in preverjanje, če 
je letošnja verzija še enaka lanski ali pa je že 
doživela kakšno posodobitev. Pred zgodbo se-
veda ohladitev, skok v vodo: podinač za orto-
doksne Solkance, tufo je izposojenka od 

Bruno Vuga je bil rojen leta 1931 in njegovi 
otroški spomini segajo v Žabji kraj. Vugovi so 
bili eden od njegovih stebrov. Prve vaje za ko-
panje v Soči so skupaj s Cesarjevimi, Abramiči, 
Jugi, Kanclerji, Merviči in ostalimi fantiči opra-
vili kar doma s skakanjem v vodo v koritu, ki 
ga danes ni več – stari spomini bi ga iskali na-
sproti spomenika beguncem. Pripoved steče: 

»Prvič sem se kopal v Soči, ko sem imel
morda pet let. Peljala me je sestra. Plavanja sem 
se naučil v Soči. Kasneje, ko smo bili v šoli (no-
sila je ime Leonardo da Vinci, samo v času Ita-
lije), smo kdaj smuknili k Soči in si pekli 
krompir. Ob Soči je bil bel prod, voda je bila bi-
stra. Vodo smo pili kar med plavanjem. Na dru-
gem breg Soče sta bili dve jezeri, v enem je bila 
voda še posebej topla in kalna. Imenovali smo 
jo luh. Tam so bile ribice, ki smo jih klicali ma-
roki. Včasih smo jih ujeli in spekli. Tudi kakšno 
sadje smo prinesli s sabo ali si ga nabrali kar po 
poti. 

Mularija iz Žabjega kraja se je kopala na 
Jezu, Placarji in Gorišček se je kopal pa na 
Glušterci. Rajoni so bili razmejeni. Na Jezu so 
se kopali Solkanci vse do severnih robov Gorice 
in Pevme. Za vse je bil prostor, za vse veliko za-
nimivega: v produ se je tudi našlo mnogo zani-
mivega in otroških iger ni bilo malo. Kdo bo 
skočil z najvišje skale, kdo bo prvi na Jezu in 
tako naprej. Še danes se spominjam, kako sva 
se istega dne z vrstnikom Andrejem Štrukljem 
znašla pri zdravniku v Gorici zaradi bolečin v 
ušesu, potem ko sva prejšnji dan pretiravala s 
skoki v vodo. Odraščanje je ponujalo vedno več 
možnosti in prava preizkušnja je bila plavanje s 
skale Perevnice na Jez.  

Odgnali smo se s Perevnice in Žajfe, kot 
smo rekli najbolj izpostavljenima skalama, ki 
nosita to ime še danes. Na drugi strani smo se 
ujeli za pilot ali pa je tam stal prijatelj, ki nam 
je ponudil roko. Tok je bil tam hiter in marsi-
koga je odneslo. Za nagrado smo potem po-
ležavali po gladkih skalah, ki so tvorile jedro 
kamnite pregrade. Ko smo se vračali na našo 
stran, smo plavali po Valovah, kot smo rekli ro-
kavu, ki je tekel po briškem bregu Soče in je bil 
plitev in hiter in se je blizu Pompe združil z dru-
gim krakom. Plavali smo z nogami naprej, da 
nas kamni ne bi poškodovali. Tudi sicer je bilo 
plavanje do pilota nevarno, saj je pod vodo bila 
ostra lesena špica. Odločili smo se, da jo 
prežagamo. Spominjam se, da je bila trdovratna 
in da smo porabili veliko poskusov, preden smo 
sprostili pot do najbolj prikladnega pilota.« 

Seveda Soča ni bila le poležavanje. Ob je-
senski visokih vodah so nabirali drva za kur-
javo, kar je zahtevalo veliko moči in spretnosti 
z rampini in kronklji in to ni bilo ravno delo za 
najstnike. Ko se je pojavil vojni čas, se kopanje 
v Soči ni prekinilo, še več, nastopile so nove pri-
ložnosti, zagotovo nevarnejše kot tiste v mirni 
dobi: lovljenje rib s pomočjo ročne bombe in 
množični tek do Soče po bombardiranju mosta, 
ko so poginule ribe nudile brezplačne obroke 
celim družinam. Med vojno so nagajali okupa-
torski vojski, postopno so prestopili v polje di-
verzantskega in s tem početjem nadaljevali do 
konca vojne. Bruno se še danes spominja, kje je 
italijanski oficir pustil pištolo, ko so mu jo mulci 
ukradli, medtem ko se je kopal v Soči. Sledil je 
prihod karabinjerjev in tako imenovanih repu-
blikinov, ki so imeli kasarno v Panjakovem. Bila 
je velika hajka s prečesavanjem terena, a fantje 
so bili tedaj že daleč. Pištolo so izročili Lojzetu 
Abramiču, ki je bil član sabotažnikov (Kdo so 
bili sabotažniki, si lahko preberete v knjigi To-
maža Marušiča Solkan in Solkanci med drugo 
svetovno vojno in po njej v boju za zahodno 
mejo, 1941–1947). Usoda te pištole je zgodba 
zase. Če vas zanima, kako se je končala, se 
lahko pozanimate poleti ob Soči. 

Po drugi svetovni vojni je Bruno Vuga po-
stal vajenec in v tedaj še nedefiniranem go-
riškem prostoru našel vajeniško delu pri 
tovarnarju Vouku v Gorici. Še danes stoji njegov 
obrat v bližini Pevmskega mosta. Njegovi 
vrstniki so do razmejitve hodili v šole ali na delo 
v Gorico, popoldanski obiski Soče pa so se na-
daljevali. Ameriški vojaki so se pripeljali z 
džipi, prinesli pivo in čokolade. Hkrati je to bil 
čas demonstracij za pravično mejno črto, kar so 

si Slovenci in Italijani razlagali vsak po svoje, 
a so se ob Soči kopali oboji. 

Dostop do Jeza je bil takoj po razmejitvi 
med Italijo in Jugoslavijo prepovedan in vsi so 
se naslednjih dvajset let kopali na Gluštrci – 
tam, kjer je danes Športni park Žogica. Na Jezu 
je bilo prenevarno, dostope so zasedli graničarji 
in sem in tja je počilo. Mnogi so tu končali 
svojo pot. »Spominjam se, da sem nekoč videl 
krvavo sled na poti proti Jezu,« pravi Bruno, ko 
se spominja obdobja bežanja preko novonastale 
meje, ki je močno zarezala v ta prostor. Redki 
so poskusili ob Soči. Večinoma so ljudje bežali 
z vlaka, ko je peljal mimo, ali pa so bežali ob 
današnji livarni, tako da so se pomešali med de-
lavce.  

Ob polnoletnosti je Bruno Vuga že opravljal 
šofersko delo in bil eden prvih kamionistov v 
naših krajih v okviru OKAP (Okrajno avtopre-
vozniško podjetje), iz katerega se je razvil Av-
topromet Gorica. V teh letih je doživel celoten 
razvoj tega poklica, od romantičnih prigod in 
epskih zimskih prevozov do gorja, ko so ga kot 
mladega šoferja mobilizirali za prevoze tovorov 
ob prisilnih oddajah na Štajerskem. Prav spo-
mini na to obdobje ga zelo zresnijo in živahni 
pripovedovalec za hip izgubi iskro v očeh. 
Težko je enoznačno govoriti o teh časih.  

V začetku petdesetih letih prejšnjega stoletja 
je z odliko odslužil vojaško službo v Beogradu 
kot vezist v Gardi. Nato je prešel v Primorje Ex-
port. Najprej kot voznik, nato je postal vodja 
mehaničnih delavnic in to delo opravljal do 
upokojitve leta 1986. V sedemdesetih letih si je 
postavil na robu Partizanske ulice hišo z delav-
nico, s katero je postavil temelje sedanji rodbin-

sinova Deana in Darka, na vnuke Kristi, Denija 
in Robina in na nov rod pravnukov. Z veseljem 
sta mi namenila čas za krajši sprehod skozi spo-
mine. Ob Soči bom še naprej rade volje prisluh-
nil svojemu pripovedovalcu – gotovo je kaj, 
česar ga nisem vprašal ali pa sem preslišal. In 
verjetno ne bom edini. 

Za konec 
Nekoč, ko sem še veslal, sem doživljal vsa-

koletni ples soškega vodostaja, ko spomladan-
ske snežne vode postopoma usihajo. Hitel sem 
v zgornji tok reke, da sem še ujel prave brzice, 
kot bi znova in znova hotel ujeti življenje, ki se 
izteka. Skoraj patetično, a zelo občuteno. In na-
slednje leto znova. A tudi v Solkanu, ko se Soča 
julija segreje, smo del neskončnega kroženja. 
Primopredaja spominov in srkanje obnovljenih 
občutkov si sledijo z roko v roki – tudi tako se 
napajamo.  

Bruno Vuga je bil vrstnik mojega očeta in 
ko vidim njega, vidim generacijo, ki ji manjka 

Najprej en par briškul … 
Bruno Vuga – najstarejši kopalec na Soči 

Druæina Vuga,  od leve proti desni: 
Marija Vuga, por. Mavriœ, Valerija Vuga, por. Prijon, Julijana 
Vuga, por. Øirok (pokojna), zakrit obraz – Alenka Vuga, por. 
Brezigar (pokojna), Bruno Vuga, Irma Brezigar, por. Leban, 
Lucijan Vuga (pokojni), Aldo Vuga, Anica Vuga (pokojna, 
mati Alda in Lucijana Vuge, botra Darka Vuge)

sosedov. Ja, sosedov, ki jih vedno več srečamo 
ob vodi. Reka spaja. A v Soči se ne znajdejo – 
pred leti sem enega potegnil na breg, potem ko 
se je, odrevenel od strahu, predal usodi brzic. 
Usodi je treba pomagati, še posebej ko si v 
Soči. 

Ko se ohlajena glava zbistri, oko takoj uzre 
najstarejšega med nami. Še je tu, korenina. Nje-
gov odhod v vodo je previden, v njem je osem 
desetletij modrosti. Je pa prihod na breg mla-
dosten, skoraj deški. Veseli smo, da je med 
nami Bruno. Ali bolje, veseli smo, da smo de-
ležni njegovih zgodb. A počasi, najprej en par 
briškul. Najmlajši iz kroga se urno dvigne, ko 
ugleda gospoda Brunota. On ima prednost in 
vsak mu jo z veseljem prepusti. Mladeniči iz 
srednje starostne skupine poskušajo modrovati, 
a je zadnja njegova. In tako je prav. Ja, kako je 
bilo že takrat … in se pripravi. A najprej do 
konca partije in potem še ena in tako naprej, do-
kler ne postane prevroče. In spet ohladitev. 
Bruno se posuši na soncu kot v starih časih. Na 
brisači sedi, ko igra briškulo. Ko pripoveduje, 
raje stoji, da še pokaže, recimo, kje je v zidovje 
med kamne vgrajena granata iz prve svetovne 
vojne.  

Albina in Bruno Vuga, marec 2019, foto: Saša Maruøiœ

Bratje LUØNŒI (MERVIŒI)

Briøkula, poletje 2017, vse slike iz arhiva B. Vuge

Bruno z vnuki: Kristi, Denijem in Robinom, julij 2003

Soča, poletje 1983, Na Jezu (originalni jez iz kamnov in pilotov), od leve proti desni: Kamilo Trpin, Veselko Golob, Ivan 
Abramiœ, ni imena – (nekdanji varilec na Gostolu), Albin Skubin, Bruno Vuga, Øtefan Cigoj, dr. Otokar Perko, Alojz Abramiœ, 
Tino Bric, Karel, Fechtner – Pubi, Pepi Draøœek, neznan, Jordan Vuga – Danœi

ski dejavnosti. V prvi polovici devetdesetih let 
ga je sin Darko postopno zamenjal in danes z 
ženo Danico vodita uspešno družinsko podjetje 
Avto Vuga, v katerem sta zaposlena tudi Bru-
nova vnuka Kristi in Deni. Še danes ga meha-
nična dela zanesejo in Darko ga rade volje 
sprejme v delavnico, ki je zaščitni znak Vugo-
vih. A Soča ostaja pomemben del njegovih po-
poldanski poletnih opravil vse do današnjih dni. 

Z ženo Albino sta ponosna na ustvarjeno: na 

vedno več predstavnikov. Večine junakov iz teh 
spominov ni več in pozimi smo izgubili še zgo-
raj omenjenega Andreja Štruklja. A Soča še teče 
in z njo se pretakajo zgodbe. Vsakič znova sem 
vesel, ko takšne junake vidim na skalah ob Soči.  

Le tako naprej, Bruno, in še na mnoga leta. 
Tudi zaradi nas, ki smo tam. Lepo je biti del šta-
fete, ker palica gre naprej. Tako v delavnici kot 
ob Soči. 

  Saša Marušič
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OØ Solkan

Naša šola že drugo šolsko leto nosi medna-
rodni naziv eTwinning šola, kar pomeni, da je 
prepoznavna širom Evrope po kvalitetnih pro-
jektih, ki potekajo na razredni stopnji. ETwin-
ning je akcija programa Erasmus+, ki jo 
usklajuje Evropsko šolsko omrežje (European 
Schoolnet) v imenu Evropske komisije. Namen 
tega je spodbujati mednarodno sodelovanje šol 
pri pouku s pomočjo sodobnih tehnologij (IKT). 

Lahko se prešerno pohvalimo, da smo v Slo-
veniji od vseh osnovnih in srednjih šol ter vrtcev 
s trdim delom in velikim trudom dosegli naziv 
eTwinning šola. Ta ugledni naziv ima samo de-
vetnajst šol v vsej državi. 

Kaj to pomeni za našo šolo? Z nazivom šola 
eTwinning se je profesionalni razvoj šole poglo-
bil. V tem šolskem letu smo velik poudarek po-
svetili varnosti in obnašanju na spletu. Razširili 
smo dejavnosti obveščanja, izobraževanje 
staršev, kar je rodilo pozitivne rezultate. O tej 
temi smo tudi prej razmišljali, vendar je nismo 
tako celovito vključili v dejavnosti in življenje 
šole. Izvedli smo tudi nekaj tematskih dejavno-

sti. ETwinning projekte smo predstavili tudi 
širši javnosti na mednarodnih konferencah, kot 
so Sirikt, Vivid in druge. 

Vsebine za projekte smo iskali v učnih 
načrtih. Pomemben poudarek pri tem je, da so 
ustvarjalci učenci in sami predlagajo nove ideje. 
Pozitivno je, da so bolj motivirani za delo. Na 
tak način bolje spoznajo vrstnike in vrednost ter 
pomen učenja. Dober primer inovativnega 
načina poučevanja je tudi medgeneracijsko so-
delovanje med učenci, ko se drug od drugega 
učijo novih veščin. Takega načina poučevanja 
se pogosto poslužujemo na naši šoli in izkazalo 
se je za zelo uspešno in inovacijsko.  

Od 9. do 11. 5. 2019 je na Irskem, v Du-
blinu, potekala prva mednarodna tematska eT-
winning konferenca, na kateri je bilo udeleženih 
več predstavnikov iz štiridesetih držav.  

Tudi naša šola je bila deležna tega pomem-
bnega dogodka. Iz Slovenije so od devetnajstih 
eTwinning šol izbrali Drugo osnovno šolo Slo-
venj Gradec in Osnovno šolo Solkan. Častno jo 
je zastopala prof. razrednega pouka Erika Gro-
sar, ki na naši šoli tudi koordinira eTwinning 

projekte. Kot je povedala, je bila tridnevna te-
matska konferenca na Irskem zelo delovna in 
aktivna. Čez ves dan so se vrstila plenarna pre-
davanja in praktične delavnice. Veliko je bilo 
mreženja z drugimi udeleženci, kjer so si izmen-
javali mnenja, izkušnje, nova znanja ter se do-
govarjali za nove eTwinning projekte.  

Po vrnitvi nam je z navdušenjem pripove-
dovala o poteku konference, o na novo prido-
bljenih strokovnih izkušnjah in spoznanjih ter 
načinu delovanja šol širom Evrope.  

Sam naziv nam je dal veliko novega elana 
in energije za delo v novih projektih. V tem šol-
skem letu Osnovna šola Solkan sodeluje v dveh 
eTwinning projektih: Šola mojih sanj z učenci 
2. razreda, kjer sodelujemo s šolami iz Španije,
Turčije, Poljske … ter v projektu Igre širom
Evrope z učenci 2. razreda, 3. b, 4. a, 5. a, 5. b
ter učiteljicama zgodovine in likovne umetnosti,
kjer sodelujemo z osnovno šolo s Finske in
osnovno šolo iz Prekmurja.

Učenci v eTwinning projektih radi sodelu-
jejo in že kujemo nove ideje in načrte za nasled-
nje šolsko leto. 

 Lidija Abramič 
 

Tematska eTwinning koferenca v Dublinu

Uœiteljica Erika Grosar v Dublinu  
na eTwinning konferenci

V mizarskem muzeju v Solkanu

Nenavadna poroka 
20. 2. 2019 smo v avli OŠ Solkan premierno 

uprizorili gledališko predstavo Vinka Mödern-
dorfeja Nenavadna poroka.   

Pri gledališkem krožku sodeluje na OŠ Sol-
kan pod mentorstvom Lilijane Humar Plesničar 
trinajst učencev, ki so svojo vlogo odigrali sa-
mozavestno in prepričljivo. Za glasbo je poskr-
bel Mladinski pevski zbor OŠ Solkan, ki je 
predstavo obogatil s slovenskimi popevkami in 
pesmimi, katerih avtor je zborovodja MPZ – 
Matej Petejan. Pri predstavi sodelujejo tudi 
učenci, ki skrbijo za tehniko. 

Predstava nam na duhovit način prikaže do-
gajanje v naši družbi. Avtor pravi, da je sicer to 
ena živalska igra, ki pa jo lahko igramo, ne da 
bi se šemili v živali in prav tega nasveta smo se 
oprijeli, saj mislimo, da lahko na tak način še 
bolj pokažemo svetu zrcalo in na komičen način 
razgalimo napake človeške družbe. Karakteriza-
cija oseb je tako prikaz družbenih vrednot v ka-

terih živimo. Zgodba govori o ljubezni med go-
spodom Petelinom in gospo Lisico, ki je okolica 
ne sprejema. O (drugačni) ljubezni je včasih po-
trebno govoriti, saj jo tako bolje razumemo. 
Predstava tako smeši, kar je potrebno smešiti, 
nam pa prepušča v presojo ali to razumemo.   

Premiero si je ogledala tudi Medea Novak, 
igralka SNG Nova Gorica. Naše delo je pohva-
lila in nas uvrstila na Regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin. Tako smo se konec aprila 
udeležili srečanja v Tolminu, kjer smo ravno 
tako poželi veliko navdušenje gledalcev in pre-
jeli srebrno plaketo Srečanja otroških gledali-
ških skupin Slovenije.  

Predstavo smo še nekajkrat ponovili in vsa-
kokrat navdušili občinstvo. Upamo, da bomo z 
njo  še mnogim polepšali dan in jih spodbudili 
k razmisleku o sprejemanju drugačnosti.  

 Lilijana Humar Plesničar 

Učenci 2. b pred Mizarskim muzejem v Solkan, foto: Erika Grosar

Obiskali smo Mizarski muzej v Solkanu. 
Ko smo prišli, nas je sprejel gospod Markič. 
Razkazal nam je, kako so delali mizarji v starih 
časih. Potem nam je tudi pokazal lesen voziček 
za dojenčke, ki mi je bil veliko lepši, kot so da-
našnji. Nato nam je pokazal še nekaj orodij, s 
katerimi so mizarji obdelovali les. Potem smo 
šli proti šoli. Ustavili smo se še v pravi mizarki 
delavnici v Mizarski ulici. Gospod Golob nam 
jo je razkazal. Videli smo vsa mizarska orodja. 
Povedal in pokazal nam je, kako se izdela mizo. 

Etien, 2. a

Foto: Marjan Kogoj
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In memoriam
 Valentin Podgornik Zdravko 

 Zdravko Podgornik je umrl 29. marca letos. 
Rojen v Čepovanu, 1. oktobra 1939, je s poroko 
z Alenko Stele iz Solkana postal Solkanec v 
pravem pomenu besede. Srednjo in visoko šolo 

Vesele velikonoœne praznike!

səm še dodau: »Für Klaudja Černe.«  
On mə je čudno poglədu ən prašu: »Was?«  
Jəst: »Grgar drajcig.«  
On je numəlo skomignu səs rəmami  an mi 
uselih predu reviju. 

 Marenda 
 Pred kakimi 60 ljətami ni blo kusila na pod-
jetjah. Ivanka Peršič – računovodja, ki bi 
rada mjəla liniju ku usə  ženskə, mi ən dən, 
kər səm sə napravlju po marendu h Fabjani, 
čjər ki je enkat že bla butjəga od Gofeta, 
reče: »Andrej, kupmi ən panin  za dva di-
narja šelama.«  
Fabjan mə praša: »Za kolko ən za koga?«  
»Za Ivanku,« mu rečem.
V rəkə mi da šelam ən reče: »Pusti tle dva
dinarja ən teči hitro do Ivankə, da ga po-
duha. Ma sə tik tak uərni səs šelaməm, da ti
na buəm računu še dva dinarja.«
 Andrej Černe

Daljnovidnost 
 Šoferji Avtoprometa, ki sə uəzili u 
Ljubljənu, sə ponavadi šli počivat u Vil-
harjəvu ulicu za Gospodarskim rastaviščəm 
ən čakali uru, da otpeljejəjə korjəru nazaj u 
Soukan. Šufer Karlo Špacal – Krašuc je bil 
daljnovidən an je zmjərəm brau časnikə səs 
šaldu stəgnjenimi rəkami, daljč proč od 
səbə.  
Njək dən je pršu u korjəru sprevodnik Lojze 
Žbogar ən mu je reku: »Karlo, dejte mi 
časnikə, da jəh nesem na Vrhniku, buəste 
bujši vidu brat«. 

Drsalna revija u Celovci 
 Səs Klaudju smo djəlali ukop; ən dən mi je 
rekla: »Andrej, če buəš šou u Celouc, mi boš 
lohkor kupu nu drsalnu reviju?«  
»Ja, ma na vjəm, kəkuə prašat,« səm ji reku.
»Reči: ‘’Bitte, ajne revij.’’«
Təkuə səm tudi reku biljetjərju na kasi ən

Anekdote

Popravek k članku iz 100. številke Solkanskega 
časopisa iz rubrike Nekdanji časi z naslovom 
Solkanske šivilje in krojači. 
Grofici Liduški je šivala teta Maruške Žerjal Ur-
bančič – Marija Žerjal in ne njena sestra Milka 
Žerjal Miljavec. Spominja se, da je spremljala 
teto Marijo, ko sta šli z napol zašito obleko h 
grofici Liduški in ju je na vratih sprejel služab-
nik črnec. Grofica je izbrala to šiviljo, ker so 
Žerjalovi pred tem stanovali v njihovi nepo-
sredni bližini, na Bregu v hiši kasnejše lastnice 
te hiše Pepce Borgave. 
Dušan Bašin je omenil svojo mamo, šiviljo Ra-
faelo Bašin, ki je takrat stanovala na Prešernovi 
15, danes Cesta IX. korpusa. Povedal je, da sta 
v Solkanu pod Italijo bili le dve šivilji z avstrij-
skim spričevalom, njegova mama in Janca Sre-
brnič. Pri Rafaeli so se izučile šiviljskega 
poklica Solkanke: Olga in Angela Maškava, Er-
vina Komel, Milena Zagomivčava, žena Vik-
torja Zagomivca Verena, Meri Zanetova, 
Smiljanka Bitežnik, Vida Kuštrinava, Karmela 
Žefova, Luišca Borgava, Vika Ricadova, Iča 
Vuga in Marija Kuštrinava. 
Andrej Černe 
Priloga: spričevalo iz leta 1914 (slika levo spodaj) 

Popravki

Avtor fotografije božičnega koncerta, objavljene 
ob članku v 100. številki, ni Tomaž Černe, pač 
pa Foto atelje Pavšič Zavadlav. 

V 100. št. je prišlo na prvi strani do napake pri 
imenu Ivan Vižin ob sliki z regutom.  
Regut je bil pridelan na polju Tonita Vižina. 
Prijatelji so mu podarili slikico z napisom:  

Sukenski regut 

Pər Toniti an Majdi 
sə na zemlji šaldu radi. 

Na sukenskim puəlji 
sə krampjər posadili 

an regut posjali. 

Da na pridejə žvali 
al drugi nepravi, 

pastjərja z eletriku 
je Toni postavu. 

Še sojga je unuka  
h djəli povabu. 

organih Krajevne skupnosti, ko je leta 1974 ob 
novem samoupravnem političnem sistemu po-
stal član krajevne delegacije za sodelovanje pri 
delu interesnih skupnosti novogoriške občine. 
Avgusta 1978 je bil izvoljen v svet KS Solkan 
in tu deloval na področju telesne kulture. Ka-
sneje je sodeloval v posebnem odboru za izgrad-
njo obvoznice in drugih odborih in komisijah 
KS Solkan. Leta 1977 je bil med prejemniki 
prvič podeljenih priznanj KS Solkan.  

Tako priznanje je ponovno prejel ob krajev-
nem prazniku leta 1981.  

Umrl je po hudi bolezni kmalu za ženo 
Alenko, ki je zadnja desetletja z veliko vnemo 
sodelovala v Unicefovi dobrodelni akciji (2003) 
izdelave punčk iz cunj. 

Branko Marušič

Obrtnica

je obiskoval in za-
ključil v Ljubljani.  

Kot strojni 
inženir je bil dolga 
leta zaposlen v to-
varni Gostol.  

Povsem se je 
vživel v življenje 
Solkana, zlasti s 
sodelovanjem v 
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Oglasi

Rešitev vodoravno: 
ENI, NAV, ARA, JEN, SKA, STO, ŠLEVA, OPTIMIST, 
RAV, ŽANDARMERIJA, IZ, 
ORA, VIC, NIČLA, PIŽAMA, ANA, TESLA, OP,  
SPOTIK, OKA, KRTINA, SAKAR, 

LENT, MUČNOST, ELIKSIR, TRIM, PEKARNA, ENNA.

Miran Brumat, Prispevek o bombi kalibra 283 mm iz 
2. svetovne vojne
Pogovor s kajakašem Nejcem Žnidarčičem
Andrej Černe, Solkanske »kasarne«.
Katarina Vuga, Otroške igre iz naše mladosti
Miran Brumat, Solkanska pesem
Pogovor z Elvisom Batageljem, ljubiteljskim izdelo-
valcem harmonik

V naslednji øtevilki

Solkanske podjetnike in obrtnike vabimo, da 
oglašujejo v 1001 solkanskem časopisu in na in-
ternetni strani KS Solkan. Cenika sta objavljena 
na straneh časopisa in na internetni strani. 

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

Oglaøevanje v naøem œasopisu

Za nemoteno izhajanje našega časopisa po-
trebujemo tudi prispevke krajanov. Hvala 
vsem, ki ste že prispevali. Hvala tudi tistim, 
ki še boste.  
Transakcijski račun, na katerega lahko na-
kažete prispevek, je: KRAJEVNA SKUP-
NOST SOLKAN 01284 – 6450831390 
Darovalci, ki so letos od 15. 2. 2019 do 31. 
5. 2019 prispevali 3.235,11 EUR, so:

Antončič Marjeta, Bagar Ljuba, Bašin 
Darja, Bašin Sonja, Bavdaž  Darko, Belin-
gar Eda, Bensa Bruno, Berce Mojca, Bi-
težnik Jožef, Božič Vuga  Klara, Brajnik 
Marčela, Bratkič Pavlina, Bratuž Jenčič 
Magda, Brecelj Eda, Brezigar Irma, Brezi-
gar Jožica, Brezigar Vladimir, Brumat 
Pavel, Bucik Aleksander, Bušen Magda-
lena, Caharija Marija Sonja, Canzutti Mir-
jam, Cigoj Štefan, Čadež Danjel, Černe 
Hilarija, Černe Jožef, Černe Tomaž, Černuš 
Maks in Lavra, Čičigoj Emilija, Čubej 
Dušan, Damjanovič Danka, Derlink Clau-
dio, Drašček Jožef, Drnovšček Duška, 
Eržen Mavricija, Fabjan Lidija, Fakin Sto-
jan, Fakleš Dragan. 
Fikfak Metod, Franko Savina, Franko Zo-
fija, Furlan Mateja, Gabrijelčič Frani, Ga-
brijelčič Marija, Gladoič Jožica, Golob 
Darja, Golob Franko, Golob Miran, Go-
mišček Ivana, Gomišček Marija, Gomišček 
Renato, Gorjup  Štefan, Grapulin Eleonora, 
Grosar Ana, Gruden Anton. Gruden Zora, 
Harej Vidojka, Hrast Marjan, Humar Ga-
brijela, Hvalič Ana, Hvalič Cvetko, Ipavec  
Cvetka, Ivančič Gabrijela, J. Marta Ana, Ja-
khel Jadranka, Jakin Marjan, Jarc Milena, 
Jelerčič Vanda,  Jež Josip, Jug Jožef, Jug 
Julij, Jug Ljuba, Jug Marjen, Jug Milojka, 
Jug Oton, Jug Srečko, Jurkas Helena, Ka-
ličanin Božica, Kerševan Marta, Kikelj Val-
ter, Klavora Vasja, Kocjančič Aleš, Kolenc 
Marja, Komel Anton, Komel Ernesta, Ko-

Darovalci za œasopis

sovel Branko, Kralj Ester, Križaj Marija, 
Krunič Marija, Kumar Nevenka, Lasič 
Vanja, Lavrenčič Marija, Leban Francka, 
Leban Jožef, Leban Rudolf, Lipičar Marija, 
Makuc Antonija, Makuc Danijel, Makuc 
Klara, Makuc Rudi, Markič Božidar, Mar-
kočič Darjo, Marušič Franc, Masič Repše 
Mirjam, Matjac Aleksander Zoran, Maurič 
Ivan, Mavrič Alojz, Mermolja Pavel, Mis 
Marija, Mlakar Alojz, Močnik Ivan, Moko-
rel Rafael, Mrak Irena, Nardin Flavij, 
Nemec  Jordan, Nemec Marijan, N.N., Pan-
ker Milan, Paravan Jožica, Pavlič Josip, Pe-
legrini Ana, Perko Anuška, Perko Walter, 
Podgornik Mojca, Podversič Marija, Po-
gelšek Ines, Prijon Marjo, Pundrič Ema, Re-
miaš Ana Marija, Ronkali Jožica, Rusjan 
Marija, Saksida Bogdan, Skubin Silvija, 
Slejko Alenka, Sosič Marta, Srebrnič 
Anton, Stantič Andreja, Stepančič Marija, 
Stepančič Milena, Sulič Nives, Šavli Miro-
slava, Šinigoj Gačnik Ksenija, Širok Kaja, 
Škarabot Davorin, Škvarča Silvana, Špacal 
Albin, Štekar  Vida, Štrukelj Danijel, Tepina 
Julijana, Terčon Brezigar, Tomažič Mateja, 
Tomšič Avguštin, Trampuž Mladen, Tratnik 
Miran, Uršič Liljana, Valič Ada, Valič Jožef, 
Vecchiet Jože, Vidič Olga, Vitežnik Dra-
gica, Vogrič Aldo, Volk Ivana, Vuga Bruno, 
Vuga Ernest Davorin, Vuga Tomaž,  Zavrta-
nik Franko, Zorn Anica, Žigon Kamila, 
Živec Božica, Žnidarčič Anton. Žnideršič 
Vladimir 

Vsem darovalkam in darovalcem se iskreno 
zahvaljujemo. 

Transakcijski račun, na katerega lahko  
nakažete prispevek: 
KS SOLKAN 01284 - 6450831390

Naslednja številka 100 solkanskega časopisa bo izšla 
septembra 2019. Članke in fotografije je potrebno 
oddati najkasneje do 10. septembra na e-naslov: 
solkanski casopis@siol.net. Besedil, ki niso v elek-
tronski obliki, ne bomo sprejemali. Slike oddajte lo-
čeno v jpg formatu. Navedite tudi vsebino slike in 
ime avtorja fotografije. Ime datoteke z besedilom naj 
bo usklajeno s pripadajočimi slikami. Kontaktni na-
slov urednice: svetlanaplesnicar@gmail.com

Izdaja: KS Solkan 
Zanjo: Jana Herega, predsednica KS Solkan 
Urednica: Svetlana Buøen 
Uredniøki odbor: Jana Herega, Joæef Leban,  
mag. Darinka Kozinc, dr. Branko Maruøiœ,  
Boæa Hvala, Joæko Markiœ  
Jezikovni pregled: Svetlana Buøen 
Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana - Gorica 
Naklada: 1.500 izvodov − junij 2019

ISSN 2335-4143

Obvestilo

Solkanski časopis si lahko ogledate tudi na 
spletni strani www-solkan.si. 
Obiščite nas tudi na spletu in uživajte v 
barvnih fotografijah naših sodelavcev.

Mestna občina Nova Gorica 
Business solutions d.o.o., Solkan 
Foto atelje Pavšič Zavadlav, Solkan 
MINI GO d.o.o., Nova Gorica 

Prireditve v letu 2019 so omogoœili
NASE d.o.o.,  Solkan 
Rokava d.o.o, Dekani 
Salonit Anhovo d.d. 
Salonit Anhovo, Kamnolomi d.o.o. 

101. številka Solkanskega časopisa je izšla z
nekaj dnevno zamudo zaradi objektivnih ra-
zlogov.

Opraviœilo

Za materialno pomoč se zahvaljujemo 
Tomažu Černetu iz Solkana.

ZahvalaReøitev kriæanke iz 100. øtevilke
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