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KS Solkan
Nov svet, ki je prevzel vodenje KS 

Solkan šele proti koncu leta, je že moral 

pripraviti poročilo o delu v lanskem letu 

in zastaviti načrte za letošnje. Kaj je 

starega in kaj novega si preberite 

Na strani 2

Krajše in daljše
Zgodbe vsakdana in za vsakdan. O 

prireditvah, jubilejih, izletih, uspehih, 

slovesih, užitnih divjakih.

Na straneh 3-11

Intervju  
Andrej Bijuklič je nekdanji dober 

slalomist na divjih vodah, ki zdaj raje 

vozi po brzicah brez količkov. Kakšen 

izziv predstavljajo neznane deroče reke 

je v intervjuju zaupal Niki Š.

Na strani 12

Solkanske večernice
Miran Brumat razmišlja o dneh v 

uniformi. O tujih vojakih na naših tleh 

pred pol stoletja in o lastnem služenju 

domovini. Kaj roji po glavi generalov in 

kako to doživljajo vojaki.

Na strani 13

OŠ Solkan
Kaj pravi nono, kako je v šoli v naravi 

pozimi, kako je, ko gredo k šeme v 

učilnice in kaj nam šepeče pomlad in 

kaj je France Prešeren povedal Mihcu.

Na straneh 16 in 17

Najlepša leta
Kje so se potikali in kam se odpravljajo 

naši upokojenci. Nemirni duh jih vodi 

po svetu, združujejo in krepijo jih 

športna tekmovanja.

Na strani 18

Fotozgodba
Za tiste, ki v soboto niste šli k Soči na 

jez, pa vas zanima, kaj in kako je tam 

bilo.

Na strani 19

Križanka
Ni nagradna, je pa slikovna. 

Na strani 20
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Drage Solkanke in Solkanci!

Spremembe so edina stalnica v našem vsakdanu, letos je celo pomlad 
nekoliko pohitela in nas obiskala že 20. marca ob 22.45. Bolj pogosto 
se na naših cestah in ulicah pojavljajo traktorji, oživeli so tudi solkanski 
vrtički, sadovnjaki in polja. Občutek je, da je nekoliko zaostrena ekonomska 
situacija, ozaveščenost o doma pridelani zdravi hrani in samooskrbi 
povzročila, da je obdelanih vedno več površin v Solkanu.
V tem času, do naslednje številke našega časopisa, se bo zvrstilo kar nekaj 
pomembnih praznikov, Velika noč je zagotovo največji krščanski praznik. To 
je praznik veselja, upanja in istočasno razkošje barv, vonjav in svežine, ki jo 
nosi s sabo pomlad. Velika noč ne mine brez tipičnih jedi in na Sveti gori tudi 
ne brez razstave velikonočnih pirhov, kjer fantazija in spretne roke ustvarjajo 
neverjetne izdelke.
Dan upora proti okupatorju, 27. april, je eden pomembnejših datumov 
v zgodovini slovenskega naroda, ko je bila v Ljubljani ustanovljena 
Osvobodilna fronta. Sporočilo tega državnega praznika vsebuje tudi 
sporočilno za današnjico, saj so se v času ogroženosti našega narodnega 
obstoja, poenotili kulturni delavci in predstavniki različnih političnih strank.
Mogoče si bomo za 1. maj, praznik dela, spet pripeli rdeči nagelj glede na 
zmanjševanje pravic delavcev in še zlasti zaradi tega, ker je pravica do dela za 
marsikaterega, še zlasti mladega človeka mrtva črka na papirju.
9. maj evropske države praznujejo Dan zmage nad fašizmom in nacizmom in 
uradni konec II. svetovne vojne. Že tradicionalna prireditev se na predvečer 
dneva zmage odvija na Sabotinu.
Spoštovani krajani in krajanke Solkana, v imenu sveta KS Solkan vam 
voščim doživete velikonočne praznike in ponosno praznovanje Dneva upora 
proti okupatorju kot tudi praznika dela, da z našim skupnim prizadevanjem 
postane pošteno delo zopet cenjena vrednota.

mag. Darinka Kozinc, predsednica sveta KS Solkan

Zgodilo se je...
Naša sokrajanka Elizabeta Mavrič Kumar, nekdanja taboriščnica v zloglasnih 
nacističnih koncentracijskih taboriščih Auschwitz-Birkenau in Ravensbrück se je 
v družbi predsednika Boruta Pahorja udeležila proslave ob 70-letnici osvoboditve 
Auschwitza. Več na strani 4.

Brumatove vedute
Miran Brumat vestno zapisuje svoja kritična doživetja o svetu okoli nas, istočasno 
pa ga upodablja z inventivno likovno govorico. Pred kratkim je razstavljal v 
prostorih Stare solkanske mizarske  delavnice. Več na strani 10. 

Reservoir dogs
Včasih je vsaka solkanska družina 
imela par trt in nekaj litrov vina, 
danes pa le še nekaj družin prideluje 
in prodaja vino. V vse bolj pozidanem 
kraju vidijo nekateri mladi izziv v 
varjenju piva. O njihovih uspehih, 
za katere upamo, da niso zgolj 
začetniška sreča. Več na strani 7.

Naš tata...
Postaven vojak je bil K&K vojak Tonče 
Černe. Njegove zgodbe v cesarsko-
kraljevi uniformi je opisal sin Andrej. 
Černe, jasno. 
Več na strani 14.

Foto: Aleš Srnovršnik
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KS Solkan Krajše in daljše

Solkan se kot starodavno naselje v 
pisnih virih omenja že leta 1001, kar 
se še danes lahko zaznava v zapuščini 
ter kulturnem izročilu kraja.

Statut Mestne občine Nova Gorica 
v 6. členu določa na območju občine 
organizirane ožje dele občine-krajev-
ne skupnosti (KS). KS Solkan je ena 
izmed 19 krajevnih skupnosti, ki pa je 
po številu prebivalcev in gospodinjstev 
(3272) druga največja v Mestni občini 
Nova Gorica. Krajevna skupnost Sol-
kan deluje že 48 let. Kot primestna KS 
se srečuje z vrsto problemov, ki so v 
pristojnosti Mestne občine Nova Go-
rica (MONG), predvsem na področju 
urejanja prometa, varstva okolja in 
komunalne problematike. Ti proble-
mi se ne zaključijo na mejah KS, zato 
jih je potrebno reševati skupaj  z orga-
ni MONG.

V letu 2014 so bile lokalne volitve 
in je prišlo do zamenjave vodstva KS 
Solkan. Poročilo je tako sestavljeno 
večinoma o delu sveta KS za mandat 
2010-2014 (pet rednih in pet koren-
spondenčnih sej) in iz dela, ki ga je na 
treh sejah v letu 2014 opravil novoi-
zvoljeni svet.

V letu 2014 smo največ časa po-
svetili urejanju muzejske zbirke mi-
zarstva, ki je bila lani tudi odprta, 
dokončujejo pa se še prostori za  mu-
zejsko zbirko I. svetovne vojne. 

Uredili smo tudi ploščad ob kotal-
kališču in osvetlili zunanji del kotal-
kališča, posebno pozornost pa smo 
posvečali problematiki prometne ure-
ditve v Solkanu, tovornemu prometu, 
okoljevarstveni problematiki, javni 
razsvetljavi, dokončanju in obnovi 
pokopališkega zidu, obnovi celotne 
elektroinštalacije in dokončanju žar-
nega pokopališča. Delovanju športne 
cone in urejanju odnosov med društvi 
in KS je bila dana posebna pozornost. 
Vse to se je odražalo v programu dela 
Sveta KS, odborov in komisij za kar 
je bila osnova v finančnem planu za 
leto 2014. 

Začrtani programi na kulturnem 
in socialnem področju so bili v celoti 
izvedeni.

Poudariti velja uspešno delovanje  
društev v Solkanu, ki pomembno pri-
spevajo svoj delež k utripu in dogaja-
nju v kraju. 

Osnova za delovanje KS je bil fi-
nančni plan za leto 2014, proračun 
in rebalans MONG, sprejet program 
aktivnosti Sveta, odborov ter komisij. 
Določene naloge izhajajo iz dolgoroč-
nega programa in programa investi-
cij, aktivnosti na teh področjih pa so 
odvisne od sredstev, ki jih dodeljuje 
MONG, sponzorskih in lastnih sred-
stev. S sredstvi se je racionalno in go-
spodarno ravnalo.

KS je etažni lastnik objekta na Ce-
sti IX. Korpusa 46, lastnik objekta na 
Soški 29-31, kompleksa bivše solkan-
ske karavle (ki ga imata v brezplačni 
uporabi Društvo upokojencev Solkan 
in Kotalkarski klub Perla), zemljišča 
žarnega pokopališča, parkirnega pro-
stora za domom KS, parcele na Trgu 
M. A. Plenčiča ter gozda v Skalnici. 
KS ima tudi stavbno pravico v športni 
coni Žogica. Z lastnino odgovorno 
gospodari, zato prostore, ki so pri-
merni za uporabo, daje v najem. Ure-
jeno je bilo tudi najemno razmerje z 
MONG za dom KS.

V okviru delovanja KS pa so 
potekale še naslednje aktivnosti:

Komunalne, gradbene zadeve, ce-
stna infrastruktura:

Prometna ureditev je pomembna 
skrb Sveta KS in komisije za infra-
strukturo. Čeprav je bilo v preteklih 
letih precej narejenega, se je bilo po-
trebno zavzemati za sprotno urejanje 
tekoče problematike. Bile so tudi že-
lje, da bi bila prometna ureditev v so-
zvočju s starosvetnim krajem.

Poročilo o delu sveta Krajevne skupnosti Solkan za leto 2014
KS je sodelovala pri aktivnostih iz-

vedbe kanalizacije in javne razsvetljave 
Ulice M. Štrukelj,  pristojnim službam 
so bile posredovane urgence krajanov. 
Veliko hude krvi je povzročila zapora 
krožišča med Vojkovo in Cesto IX. 
Korpusa ter  določitev obvoza po Šol-
ski ulici. Od MONG in župana smo 
imeli obljubljeno prometno študijo za 
Šolsko ulico za mesec februar 2015, 
kar pa danes še ni uresničeno.

Obravnavana je bila problematika 
Soških vil in ponovno odprtje cestne-
ga prehoda preko železnice na Veliki 
poti, ureditev otroških igrišč ob vrtcu 
Julke Pavletič, ureditev ekološkega 
otoka v poslovni coni Solkan, preme-
stitev ekološkega otoka na Trgu M. A. 
Plenčiča ter preselitvi zbirnega centra 
za kosovne odpadke iz obračališča na 
Soški cesti na novo lokacijo. 

Novoizvoljeni svet se tudi ukvarja 
s preselitvijo zbirnega centra za ko-
sovne odpadke in je v sodelovanju s 
Komunalo predlagal MONG lokacijo 
na Kolodvorski ulici na zemljišču v la-
sti MONG, kamor bi se lahko preseli-
lo tudi  zbirališče za kosovne odpadke 
iz  ulice Gradnikovih brigad. (Prvotni 
predlog je bila lokacija v kamnolomu, 
kjer pa bi morali lastniku plačevati 
najemnino.)

Uredilo se je transparentno mesto 
na domu KS. 

Spremljalo se je tudi asfaltiranje 
(sanacijo cestišč) po polaganju optič-
nih kablov za T2 in urejanje parka ob 
bencinskem servisu po posegu.

Čaka nas pa še veliko dela, saj smo 
prav na tem področju v celoti odvi-
sni od sredstev, ki nam jih zagotavlja 
MONG. Teh je vse manj, toda upamo, 
da bomo v letu 2015 vseeno uspešni. 
V pripravi je celostna hortikulturna 
ureditev Solkana, saj bi si kraj to tudi 
zaslužil, čeprav se nižajo koncesionar-
ju tudi sredstva za vzdrževanje dreves, 
grmovnic, živih mej in čiščenja ulic.

Na posvetu o onesnaževanju v 
Solkanu je bila KS prisotna, čeprav 
je zaradi zaprtja SIA nekaj problemov 
manj. Stalno spremljamo Livarno; 
ekološki problematiki bomo pozor-
nost namenjali tudi v bodoče.

Komisija za socialne zadeve je 
sprejet program v celoti izvedla v za-
dovoljstvo starejših krajanov, ki jih je 
v Solkanu iz leta v leto več. V celoti 
je bil izveden tudi program aktivnosti 
do materinskega doma, VDC Klanec 
(veseli smo njihove prenovljene stav-
be za katero se obeta, da bo v njej 
nameščen zaposlitveni center; v času 
obnove smo uporabnike VDC-ja go-
stili na sedežu KS) in drugih ustanov 
na našem področju. KS je sodelovala 
tudi kot soorganizator srečanja starej-
ših krajanov.

V  Solkanu najbolj aktivno in v po-
vezavi s KS delujejo: Kajak klub SE, 
Kotalkarski klub Perla in Mažoretno 
društvo, Turistično društvo Solkan, 
Kulturno društvo Slavec, Rezbarsko 
intarzijsko društvo Solkan, Društvo 
upokojencev Solkan. KS Solkan sode-
luje kot soorganizator pri večini nji-
hovih prireditev.

Kljub temu, da so v sosednji Italiji 
ukinili rajonske svete, KS še naprej so-
deluje z zamejci  preko društev z obeh 
strani meje.

Stroški delovanja KS so bili v  letu 
2014 za 3 %  višji od lanskih, pro-
računska postavka je glede na reba-
lans realizirana 94 %. Višji stroški so 
predvsem na račun nabave osnovnega 
sredstva oz. drobnega inventarja, ma-
terialnih stroškov in stroškov vzdrže-
valnih del.

Uspešno so bile realizirane vse na-
črtovane prireditve v programu: kon-
cert Komornega zbora France Preše-
ren iz Skopja, krajevni praznik, kon-

cert na Sveti Gori, odprtje muzejske 
zbirke solkanskih mizarjev in božični 
koncert.

Kot soorganizator je  KS sodelova-
la pri drugih prireditvah, kot je bilo 
odkritje spominske plošče pisateljici 
Pavlini Doljak Pajk in pri simpoziju, 
ki ga je organizirala Fakulteta za hu-
manistiko Univerze v Novi Gorici in 
ostalih, ki jih organizirajo društva  s 
sedežem v Solkanu oziroma druge  
organizacije na območju Solkana  (po-
klon Francetu Bevku ob 8. februarju 
na pokopališču, spominska slovesnost 
na pokopališču 1. svetovne vojne, 
prireditev  ob  1013. obletnici prve 
omembe Solkana, mednarodni pohod 
treh mostov ter mednarodna razstava 
jaslic na Sveti Gori.)

Nabavilo se je  tudi nekaj vrtnih 
garnitur in ozvočenje za prireditve.

Realizirana pa ni bila premestitev 
in ureditev ekološkega otoka v po-
slovni coni Solkan.

KS skrbi za upravljanje ter vzdrže-
vanje klasičnega in žarnega pokopali-
šča. Uredjen je bil spominski kotiček 
na žarnem pokopališču, kjer svojci 
lahko prižgejo svečo v spomin za ti-
ste, ki so pokopani drugje ali nimajo 
svojega groba na solkanskem poko-
pališču. Izvedla so se tudi  dela za iz-
boljšanje videza žarnega pokopališča, 
načrtujemo pa celostno ureditev celo-
tnega kompleksa.

Solkanski časopis je izhajal kot je 
bilo predvideno po programu, kar po-
meni štiri številke letno. Zaradi pove-
čanega obsega časopisa, so bili stroški 
v  letu 2014  višji od prejšnjega leta. 
Zato je Svet KS na prejšnji seji sklenil, 
da se omeji obseg časopisa na 16-20 
strani, ker viri sredstev (prispevki kra-
janov in reklamna sredstva) ne zado-
ščajo za pokrivanje stroškov.

V  športni coni Žogica se je redno 
vzdrževalo vsa igrišča in okolico. 

PRIHODKI:
Celotni prihodki so bili  lani  za 

20 % višji kot leta 2013  in 6 % nad 
planom.

Prihodki od obresti so bili lani  za 
27 % manjši kot leta 2013 in 83 % 
nad planom.

Prihodki od premoženja so bili lani  
4 % manjši kot leta 2013 in 10 % nad 
planom.  Manj prihodkov je od naje-
mnin poslovnih prostorov, ker  smo 
imeli enega najemnika manj, nekoliko 
več  od najemnin pokopališča in špor-
tne cone.

Tudi prihodki od prodaje blaga in 
storitev so bili lani  manjši za 10 % 
kot leta 2013 in za 17 %  večji od pla-
niranih.

Drugi nedavčni prihodki so bili 
lani za 6 % večji kot leta 2013 in 21 
% nad planom.

Donacije so bile za 25 % manjše 
kot leta 2013 in 23 % nad planom. 
Manj donacij smo prejeli za priredi-
tve. Prihodki iz proračuna MONG so 
bili lani  za 69 % višji kot leta 2013 
na račun sredstev za investicije (mu-
zejska zbirka) in plan je bil v celoti 
realiziran. 

 
ODHODKI:

Tudi celotni odhodki so bili lani  za 
30 % višji kot leta 2013 in 18 % pod 
planom.

Povečanje odhodkov gre na račun 
investicije – muzejska zbirka na Soški 
cesti.

Postavka plače in prispevki je za 3 
% manjša kot leta 2013 in 7 % pod 
planom. Zmanjšanje izdatkov je v 
skladu z usmeritvijo interventnega za-
kona Vlade RS.

Izdatki za blago in storitve so bili 
lani za 12 % večji kot leta 2013 in 24 
% pod planom.

Višji izdatki so na račun tiskarskih 
storitev (večji obseg časopisa), stro-
škov tekočega vzdrževanja (manjša 
vzdrževalna dela na pokopališču), 
vzdrževalna dela za KS, stroškov in-
tervencijskega popravila vodovodne 
instalacije v športni coni ter materiala 
in storitev

Stroški delovanja KS so bili lani 
malo višji kot leta 2013, manjši so bili 
stroški prireditev.

Izdatkov za tekoče transfere ni bilo 
v skladu z navodili MONG.

Investicijski odhodki so bili lani 
večji za 70 % kot leta 2013 na račun 
investicije muzejske zbirke na Soški 
cesti 31 in investicijskih del na poko-
pališču (sanacija dela zidu in obnova 
elektroinstalacije) in 14 % pod pla-
nom.

Izkaz prihodkov in odhodkov iz-
kazuje presežek prihodkov nad od-
hodki. Sredstva so ostala na postavki 
pokopališče, delovanje KS, investicije 
in vzdrževanje športne cone.

Iz  leta  2013 so na skladu osta-
la sredstva 1.148,60 eur za ureditev 
ekoloških otokov, ker ekološki otok 
ob Ulici XXX. divizije ni bil dokon-
čan ter sredstva od pokopališča. Tako 
je stanje vseh sredstev KS Solkan dne 
31. 12. 2014  eur  44.279,92, ki se 
jih prenese na proračunske postavke: 
investicije, delovanje KS, pokopališče, 
ureditev  ekoloških otokov in vzdrže-
vanje športne cone. 

Sredstva, ki so nam bila lani dode-
ljena od MONG, so bila v celoti po-
rabljena.

Glede na zastavljene cilje meni-
mo, da je bil plan realiziran skoraj 
v celoti -  investicija na karavli, mu-
zejska zbirka se zaključuje, investi-
cijsko vzdrževanje na pokopališču, 
prireditve, socialno področje, izdaja 
časopisa, upravljanje športne cone in 
pokopališča.
 
ZAKLJUČEK: 

Svet KS Solkan je na seji 19. 2. 
2014 o predloženem gradivu razpra-
vljal in sprejel zaključni račun in po-
slovno poročilo za leto 2014.

Zaključni račun je realen prikaz 
dela, prizadevnosti, stanja in celo-
tne dejavnosti KS Solkan, ki ga lah-
ko člani opravijo glede na dodeljena 
sredstva iz občinskega proračuna in 
tudi lastnih sredstev. Glede na spre-
jet občinski proračun za leto 2015 v 
KS Solkan nismo najbolj veseli, saj so 
sredstva okrnjena.  

Predsednica sveta KS
mag. Darinka Kozinc

                                                                      

Že tradicionalni božični koncert 
ob prazniku sv. Štefana, zaščitnika 
Solkana in na dan samostojnosti Slo-
venije v solkanski cerkvi sodi v »že-
lezni« program prireditev Krajevne 
skupnosti Solkan.

V solkanski cerkvi se je tako zvrsti-
lo že veliko število različnih glasbenih 
ustvarjalcev, med njimi mnoga znana 
imena, velikokrat tudi iz zamejstva. 
Tokrat smo povabili žensko vokalno 
skupino Barkovlje iz istoimenskega 
kraja pri Trstu, ki deluje pod okri-
ljem Slovenskega kulturnega društva 
Barkovlje, harfisko  Tatiano Donis in 
desetletno violinistko Polono Božič iz 
Glasbene šole Nova Gorica. 

Nastanek pevske zasedbe sega v  
september 2013. Delovati je zače-
la kot samostojna komorna skupina 
domačega mešanega pevskega zbo-

Člani Goriškega literarnega kluba GOvoRICA se vsako 
leto ob kulturnem prazniku  na solkanskem pokopališču 
poklonimo Francetu Bevku, pomembnemu primorskemu 
pisatelju, ki je v Novi Gorici obeležen s spomenikom v par-
ku ob Bevkovem trgu, po njem pa nosi ime tudi Goriška 
knjižnica.

Ob sončnem dopoldnevu nas je ob Bevkovem grobu 
pričakala prijazna gospa Dorica Golob z Goriščeka, dolgo-
letna članica Sveta Krajevne skupnosti Solkan. Najprej smo 
prisluhnili kratki Prešernovi pesmi Kam, ki jo je prebral 
Rajko Slokar. Tako kot se je spraševal pesnik, se sprašuje 
tudi sodobnik, ki bega po dostikrat zaprtih poteh. Milan 
Petek se spominja Bevkovega obiska, ko je bil še osnov-

7. 2. 2015 je bila v prostorih bivše 
karavle, po počastitvi slovenskega kul-
turnega praznika, odprta razstava ob 
10. obletnici Turističnega društva Sol-
kan. Na ogled je bila vsak popoldan 
do sobote, 14. februarja.

Društvo je bilo ustanovljeno pred 
10 leti na pobudo gospe Neve Furlan 
in v sodelovanju s Krajevno skupno-
stjo Solkan pod vodstvom gospe Da-
rinke Kozinc. Prvo turistično pisarno 
je dobilo na trgu Jožeta Srebrniča, a 
je zaradi previsokih stroškov delovala 
samo eno leto. Čez tri leta se je prese-
lilo v prostor, ki mu ga je dala v upo-
rabo Krajevna skupnost Solkan, in v 
katerem še danes delujejo. Turistična 
pisarna z info točko je bogato zalo-
žena s prospekti in drugim promocij-
skim materialom, pri tem pa še pose-
bej velja omeniti prospekt Solkana, ki 
ga je društvo izdalo v treh jezikih, in 
knjigo Soukan an Sukenci u sukenščini 
(izdano skupaj s KS Solkan), iz katere 
bralec spozna avtentično solkansko 
govorico. Do lanskega leta je bila v 
pisarni na ogled stalna razstava dedi-
ščine solkanskih mizarjev. Bila je zelo 
dobro obiskana, zlasti s strani predšol-
ske in šolske mladine. 

Nameni ustanovitve turističnega 
društva so se iz leta v leto uresničevali, 
širili in poglabljali. TD Solkan sodeluje 
z Goriškim muzejem, TZ-TIC iz Nove 
Gorice, društvi iz Solkana in okolice, 
OŠ Solkan ter z društvi iz zamejstva. 
V njihovi organizaciji so se  na placu v 
Solkanu odvijali razni kulturno zabav-
ni dogodki, kjer so nastopale plesne, 
glasbene, folklorne in druge skupine. 
Dve leti je svoje mesto našel tudi bolšji 
sejem. Zadnja leta se je kulturno za-
bavno dogajanje preselilo na kotalka-
lišče, kjer prirejajo petkove julijske ve-
čere, na katerih se predstavijo društva 
iz Solkana in okolice. Vsako leto je 
društvo prisotno tudi na tradicionalni 
furengi, ki se ustavi na placu.

TD Solkan je pripravilo mnogo 
razstav v Solkanu in okoliških krajih. 
V sodelovanju z Društvom upokojen-
cev iz Solkana sodeluje pri postavlja-
nju jaslic na Sveti gori in v izložbenih 
oknih trgovin, raznih podjetij in v go-
stinskih lokalih po Solkanu. Na ogled 
so že večkrat postavili stare predmete, 
orodja, mlinčke, luči… Posebno za-

Božični koncert  
in dan samostojnosti 2014

ra. V svoj program so ženske uvrsti-
le domače, narečne in ljudske pesmi 
ter skladbe s cerkveno in posvetno 
vsebino a cappella, pa tudi popevke 
in pesmi tujih narodov. Žensko vokal-
no skupino Barkovlje že ves čas vodi 
Aleksandra Pertot, ki kot glasbena 
pedagoginja poučuje glasbeno vzgojo 
na tržaških nižjih srednjih šolah in od 
1982 vodi številne in različne zboro-
vske zasedbe v Italiji, Sloveniji in Av-
striji. Je večkratna dobitnica državnih 
in mednarodnih priznanj. 

Tatiana Donis, ki je izjemno dopol-
njevala ženske glasove s toni, ki jih je 
izvabljala iz harfe, sodeluje z  vokalno 
skupino skoraj od njenega nastanka. 
Samostojno nastopa v Italiji in v tu-
jini, sodeluje pa tudi v komornih in 
orkestrskih zasedbah. 

Ubrani ženski glasovi, dopolnjeni z 

Poklon primorskemu Čedermacu
nošolec. Do takrat ga je poznal predvsem po mladinskih 
delih, kot so Mali upornik, Pesterna, Lukec in njegov ško-
rec in drugih. Srečanje z živim pisateljem se ga je močno 
dotaknilo, saj se je Bevk znal približati šolarjem s svojo 
zgovornostjo in humorjem. Radivoja Pahorja iz Renč nav-
dihujejo Prešernovi soneti, ki jih že dalj časa zapisuje po 
svoji čustveni in domišljijski naravnanosti.

Ob obsežnem Bevkovem pisateljskem in prevajalskem 
delu nam je pisatelj posebno blizu po pretresljivem romanu 
Kaplan Martin Čedermac, v katerem odkriva uporen duh 
slovenskega duhovnika pod fašističnim pritiskom. Roman 
je vredno večkrat prebrati, tudi zato, da bi se spomnili, 
kako so se posamezniki nekdaj izpostavljali, da bi ohranili 
svojo materinščino, ki jo danes marsikje tako lahkomiselno 
zapravljamo. (KV)

Deset let delovanja  
Turističnega društva Solkan

slugo za to ima član društva Zdravko 
Gruden, ki je neutrudni zbiralec starin 
in aktiven član TD. Ne smemo pozabi-
ti na promocijsko tablo na obračališču 
mestnega avtobusa, postavljene v času 
mednarodnega kajakaškega prven-
stva.

Že vseh deset let TD Solkan orga-
nizira zdaj že tradicionalni pohod Po 
poteh soške fronte. Pohoda se udele-
žuje veliko število pohodnikov iz vse 
Slovenije in tudi iz zamejstva. V sode-
lovanju z zamejskimi društvi, posebno 
s Štmavrom, vsako leto organizirajo 
Pohod treh mostov in Pohod luči miru 
ter se odzovejo tudi na njihove prire-
ditve. 

TD Solkan že nekaj let sodeluje s 
TD Nova Gorica in TD Šempeter-Vr-
tojba v skupni akciji Ogledalo mojega 
okolja, ki ima namen spodbuditi po-
sameznike in organizacije k urejenosti 
bivalnega in delovnega okolja. Akcija 
vključuje tudi osnovnošolsko mladi-
no, zadnja leta pa je dobila mednaro-
dni pomen, saj so se ji pridružile tudi 
slovenske OŠ iz Italije.

Letošnjega januarja se je TD Sol-
kan že šesto leto zapored predstavilo 
v Ljubljani na mednarodnem turistič-
nem sejmu Turizem in prosti čas. Obi-
skovalcem sejma so predstavili Solkan 
z vsemi svojimi znamenitostmi, med 
katerimi pa tudi tokrat ni manjkal su-
kenski regut, njegova pridelava in jedi 
iz njega. Sicer pa svoje delovanje, na-
črte in uspehe TD predstavlja na svoji 
spletni strani in na Facebooku, v letu 
2013 pa je bilo gost v TV oddaji Na 
lepše.

Člani turističnega društva si še 
naprej prizadevajo širiti in popestriti 
turistično dogajanje v kraju ter izbolj-
ševati urejenost Solkana. V mislih že 
imajo nove ideje, kako še predstaviti 
naš kraj in pritegniti še več obiskoval-
cev. Pri tem so jim v veliko pomoč tudi 
donatorji, ki se odzovejo prošnjam za 
materialno pomoč, za kar se jim čla-
ni Turističnega društva in njihov dol-
goletni predsednik, Branko Belingar, 
iskreno zahvaljujejo. Zahvala pa gre 
tudi nekdanjima predsednikoma KS 
Solkan Mihi Ravnikarju in Jožku Le-
banu za podporo pri izvedbi zastavlje-
nih programov.
Marica Faletič

glasbeno spremljavo, so nam pričara-
li lep pobožični večer, poezija Ljubke 
Šorli pa je ustvarila nežen preplet z 
glasbo.  Zelo prefinjeno izbrana be-
sedila pesmi so ustvarila vzdušje, ki 
ga v vedno bolj zahtevnem vsakdanu 
pogrešamo.

Govornica Darinka Kozinc, pred-
sednica sveta KS Solkan, ki je pro-
gram tudi povezovala, je v svojem 
govoru poudarila vrednote, ki bi jih 
morali gojiti tudi v vseh dnevih leta, 
saj kot posamezniki vendar svoje male 
deleže lahko združujemo in tako vpli-
vamo na pozitivne spremembe v druž-
bi. Obenem je v imenu sveta KS Sol-
kan čestitala k državnemu prazniku 
ob dnevu samostojnosti in zaželela, 
da bi nas sporočilo Božiča spremljalo 
vse leto. 
DK

Vesele velikonočne praznike!

UNI BAR SOLKAN Mladen Vukmirović s.p.

Med ogradami 3, 5250 Solkan

Vesele velikonočne praznike!

UNI BAR SOLKAN Mladen Vukmirović s.p.

Med ogradami 3, 5250 Solkan



27. marec 20151001- solkanski ~asopis4 51001- solkanski ~asopis27. marec 2015

Krajše in daljše Ob slovesuKrajše in daljše

Besede iz naslova, zapisane v he-
brejščini, slovenščini in italijanščini na 
spominskem  obeležju, postavljenem 
20. maja 1990 na ploščadi južne gori-
ške železniške postaje (Gorizia Centra-
le), od koder so vozili deportirance v 
koncentracijska taborišča, so že precej 
obledele. »V današnjem času, ko mlaj-
še generacije razumejo mir kot nekaj 
samoumevnega, zagotovljenega in 
neminljivega, nas prav osebne zgodo-
vinske izkušnje najmočneje opominja-
jo, da si je pot za mir, strpnost in soli-
darnost potrebno nenehno utrjevati.«  
To pa so besede, ki jih je izrekel naš 
predsednik Borut Pahor na nedavnem 
mednarodnem dnevu spomina na žr-
tve holokavsta .

27. januarja letos se je predsednik 
države skupaj s še petimi preživelimi  
taboriščniki iz Slovenije, med katerimi 
je bila tudi naša sokrajanka, članica DU 
Solkan in članica Društva za ohranjanje 
vrednot NOB gospa Elizabeta Mavrič 
Kumar, udeležil proslave ob 70. oble-
tnici osvoboditve koncentracijskega 
taborišča Auschwitz – Birkenau. Pre-
živeli interniranci so leteli z vladnim 
letalom Falcon. Gospa Elizabeta, ki jo 
je na poti spremljala hčerka, se takole 
spominja medvojnih dogodkov: 

»Doma sem iz Šlovrenca v Goriških 
Brdih. V šolskem letu 1943 – 1944 
sem obiskovala gimnazijo in stanova-
la pri sorodnikih v Krminu, ob koncu 
tedna pa sem se redno vračala domov. 
Moji domači in večina prebivalcev Brd 
so sodelovali s partizani in OF. Takoj 
sem se včlanila v mladinsko organiza-
cijo in postala kurirka. V šolski torbi 
sem prenašala razne propagandne ma-
teriale, zlasti letake in jih oddajala na 
dogovorjenih mestih. Nekdo od do-
mačinov je za to izvedel in me ovadil 
Nemcem. Aretirali so me v Krminu 2. 
maja 1944 in me s teto odpeljali v go-
riški zapor. Šele 13. junija me je nem-
ška policija obvestila, da sem obsojena 
na deportacijo v Nemčijo. Transport, 
ki je štel približno 120 ljudi, je krenil 
z goriške železniške postaje s perona 
za tovorni promet. Stlačili so nas v 
živinske vagone in čez čas priklopili h 
kompoziciji vlaka z zaporniki iz Trsta 
in Istre. Med vožnjo smo od paznikov 
izvedeli, da ženske peljejo v Auschwitz, 
a to ime kraja nam ni povedalo niče-
sar. Nihče ni vedel za koncentracijska 
taborišča, prepričane smo bile, da od-
hajamo na delo v tovarne ali na kme-
tije, kar so nam tudi rekli ob obsod-
bi. Po štirih mučnih dneh vožnje smo 
dospeli do cilja. Ni besed, s katerimi 
bi lahko opisala občutek ob prihodu 
v Auschwitz. Skozi vrata, na katerih 
je bil napis Arbeit macht frei (Delo 
osvobaja), nas je vlak pripeljal do kraja 
obdanega s smrtonosno bodečo žico: 
do koder je segal pogled, so bile samo 
barake s stražarskimi stolpi. V daljavi 
so se dvigali visoki dimniki iz katerih 
sta noč in dan bruhala plamen in dim, 

Zgodilo se je – 
lahko bi se ponovilo

ki je imel neznosen smrad. Tudi najbolj 
pogumne izmed nas so ob tem pogledu 
izgubile še tisti kanček upanja, skritega 
na dnu srca, da se bomo še kdaj vrnile 
domov. Najprej so nam odvzeli vso pr-
tljago, nato pa še dostojanstvo – posta-
le smo številke. Jaz sem bila št. 81996. 
Namestili so nas v barake z ležišči brez 
vsega. Delale smo od zore do mraka, 
kopale jarke, ki smo jih potem mora-
le ponovno zasuti, gradile ceste – poti 
med barakami, drobile ogromne skale 
v grušč in ga z  valjarji ravnale. Ves čas 
so nas nadzorovale »kapo-vke«. To so 
bile nemške kriminalke, prepeljane iz 
zaporov, ki se po krutosti niso niti naj-
manj razlikovale od esesovcev.  V času,  
ki sem ga preživela v Auschwitzu, so 
vsi štirje krematoriji delovali brez pre-
kinitve, saj so SS v tem času pomorili 
in sežgali od osem do dvanajst tisoč 
žrtev na dan. Največ je bilo Judov, ki 
so jih proti koncu vojne vozili iz raznih 
Getov. Vsakodnevno smo bile priča 
prihodov transportov izmučenih ljudi, 
ki so jih postavili v vrste in po selekciji, 
ki jo je opravljal zloglasni dr. Mengele, 
gnali v krematorije. Najbolj boleče je 
bilo gledati, kako so ločevali družine, 
matere od otrok, žene od možev, še da-
nes ne morem pozabiti njihovih krikov. 
Tudi v našem oddelku, v katerem smo 
bile politične interniranke, so se vršile 
selekcije. Ravno tako je dr. Mengele 
odbiral slabotne in starejše, katerim 
se je zaradi mučenja in lakote zdravje 
hitreje slabšalo, in jih pošiljal v kre-
matorije. Čez nekaj mesecev bivanja v 

Auschwitzu so našo skupino iz Gori-
ce premestili v taborišče Ravensbrück 
severno od Berlina, od tu pa v bližnje 
mesto Eberswalde, kjer smo do  konca 
vojne delale v tovarni orožja. Ruske 
čete so nas osvobodile. Preživela sem! 
Domov sem se vrnila 27. junija 1945. 

V veliko čast si štejem, da sem bila 
povabljena v uradno delegacijo predse-
dnika Republike Slovenije gospoda Bo-
ruta Pahorja in se udeležila slovesnosti 
ob 70. obletnici osvoboditve Auschwi-
tza. Močna so bila čustva ob spominu 
na prestalo gorje in ob besedah, ki so jih 
izrekli preživeli. Poklonila sem se vsem 
Slovencem, ki so tu pustili svoja življe-
nja in vsem tistim, ki so tu trpeli.«.

»Holokavst ostaja nedoumljiv še 
danes. Krutost je bila tako grozovita, 
žrtve tako številne, nacistični pogled 
na svet tako ekstremen, pobijanje pa 
tako organizirano in preračunljivo. 
Upam, da bo naša generacija in vsaka 
naslednja v vsakem trenutku  pokazala 
kolektivno voljo ter poskrbela za to, da 
se takšne grozote nikjer in nikomur ne 
bodo ponovile. Graditi moramo svet, 
kjer bomo vsi enakopravni.« To pa so 
besede, ki jih je ob obisku koncentra-
cijskega taborišča Auschwitz- Birke-
nau lani novembra izrekel predsednik 
Združenih narodov  Ban Ki-moon.

Začeli smo z napisom ZGODILO 
SE JE – LAHKO BI SE PONOVILO. 
Končajmo zapis s spomini gospe Eli-
zabete z upanjem, da se vse to ne bi 
nikoli več zgodilo. 
Rinalda

V začetku meseca januarja letošnje-
ga leta je v Domu  starejših občanov v 
Podsabotinu praznovala 100 let Emilija 
Vuga-Milka, doma iz Solkana. Milka je 
druga najstarejša prebivalka Solkana.

Milka se je rodila v Šempasu v dru-
žini, ki je štela sedem otrok. Mladost 
ji ni bila postlana z rožicami. Pot jo je 
zanesla v Solkan, kjer je spoznala in se 
kasneje poročila z znanim solkanskim 
krojačem Celestinom Vuga. Skupaj sta 
delala v njegovi delavnici. Dela je bilo 
veliko, zato sta pogosto krojila in šivala 
od ranega jutra do poznega večera. Po 
smrti moža je do konca lanskega leta ži-
vela sama v Solkanu na svojem domu.

V prijaznem okolju in med prija-
znimi delavci doma je Milka pričakala 
100 let. Na ta dan so jo obiskali skoraj 
vsi njeni sorodniki. Pridno osebje ji je 
pripravilo zelo lepo praznovanje. So-

Emilija Vuga – Milka 
solkanska stoletnica

stanovalci so jo pričakali zbrani v 
domskih prostorih in zapeli nekaj 
njenih najlepših pesmi. Ob zvokih 
glasbe se je Milka tudi zavrtela in s 
tem obudila spomin na čase iz njene 
mladosti, ko sta z možem z motor-
jem obiskovala skoraj vse vaške pri-
reditve v bližnji okolici.

Sama pravi, da ne pozna recepta 
za dolgo življenje. Živela je skro-
mno, zdravo, zmerno in predvsem 
delavno. Rada je bila v družbi in se 
poveselila s prijatelji.

Milki so ob visokem jubileju 
voščili predstavnik Mestne občine 
Nova Gorica in predstavniki KS 
Solkan s predsednico mag. Darin-
ko Kozinc . Vsi so ji zaželeli veliko 
zdravja in da bi se prihodnje leto 
spet srečali.
Jožef Leban

Prav na dan, ko se je lanska jesen 
dokončno poslovila in napovedala pri-
hod zime, je svetogorska bazilika že 
trinajstič zapored odprla svoja vrata in 
ponudila domovanje jaslicam, ki jih je 
več kot 70 razstavljavcev postavilo na 
ogled na tradicionalni razstavi.

Med enajstimi skupinami, ki so se 
udeležile razstave, so bile šole, vrtci, 
dva varstveno delovna centra in celo 
skupina jasličarjev. Razstavljalci so bili 
pretežno iz Goriške, nekaj iz Vipavske 
doline, Brd, prišli pa so tudi iz okolice 
Ljubljane in Gorenjske. Kot vsako leto 
je bilo kar nekaj razstavljavcev iz Italije. 
Vse prisotne je pred odprtjem razstave 
najprej pozdravil svetogorski gvardijan 
pater Pepi Lebreht in poudaril pomen 
postavitve jaslic, ki v božičnem času do-
bijo svoj globlji pomen in napovedujejo 
novo rojstvo in nov začetek. Pozdrave 
v imenu mestne občine Nova Gorica 
je navzočim prenesla podžupanja Ana 
Zavrtanik Ugrin. Nekaj pozdravnih be-
sed je zaradi odsotnosti predsednice KS 
mag. Darinke Kozinc prisotnim name-

Razstava jaslic na Sveti Gori
nila članica sveta KS Vesna Bašin. V 
kulturnem delu odprtja razstave je 
sodeloval mešani pevski zbor Son-
ček iz Ljubljane.

13. tradicionalna mednarodna 
razstava jaslic je ponovno doka-
zala, da je to idealna priložnost za 
promocijo Svete Gore, Solkana in 
Nove Gorice. Živimo v svetu viso-
ko razvite tehnologije, ko smo ve-
dno bolj osamljeni, ko si ne vzame-
mo časa niti zase, kaj šele  za druge, 
zato bi bilo prav, da se za trenutek 
ustavimo in poglobimo vase, da 
razmislimo o naši prihodnosti, o 
naših ciljih, vrednotah, o tem kaj 
si želimo v bodoče, kaj smo za to 
pripravljeni narediti, pa tudi o tem, 
kaj smo v zadnjem obdobju dožive-
li, dosegli, kaj nas je krepilo in kaj 
šibilo, kaj smo naredili takega, da bi 
z veseljem ponovili in česa bi se naj-
raje znebili. To je sporočilo, ki naj 
velja vse leto, ker le tako bo naša 
duhovna narava zasijala v vsej svoji 
polnosti. 

Sredi januarja je Goriški literarni 
klub GOvoRICA v sodelovanju z vo-
kalno instrumentalno skupino Kitara 
za dušo iz Solkana organiziral sreča-
nje z Beneškimi Slovenci. Prvi posta-
nek je bil v najzahodnejši beneški va-
sici Bardo v Terski dolini, kjer nas je 
prijazno sprejel gospod Viljem Černo, 
učitelj slovenskega jezika, knjižničar 
in etnolog, ki si je močno prizade-
val za ohranjanje slovenščine v šoli 
in javnem življenju.1 Razkazal nam 
je Etnografski muzej, ki je bil odprt 
leta 1973 v nekdanji vaški mlekarni. 
Občudovali smo stare gospodarske 
in gospodinjske pripomočke, kot je 
priprava za izdelovanje cokel, lesene 
cokle – žlicarje, s katerimi so ravnali 
zemljo, orodje za izdelovanje zob pri 
grabljah pa mlekarsko posodje za iz-
delavo sira. Razveselili smo se podar-
jenega koledarja za leto 2015, napisa-
nega v terskem narečnem govoru, ki 
je med krajani še posebno živ. Zani-
mivo je poimenovanje mesecev: ženar, 
fevrar, marč, avril, maj, junj, žetnjak, 
avošt, setember, otuber, november, de-
čember. Vasica Bardo, ki je včasih štela 
500 krajanov, je danes skoraj prazna. 
Leži sredi hribovja in pred odhodom 
jo je celo osvetlilo sonce.

Šumijo gozdovi domači

Naslednja postaja je bila v Čeda-
du, kjer nas je na uredništvu Novega 
Matajurja sprejel odgovorni urednik 
časopisa Michele Obit, ki je hkrati 
predsednik Kulturnega društva Ivan 
Trinko. Tedenski časopis vsebuje 
članke v italijanščini in slovenščini, 
njegova posebnost pa je, da objavlja 
tudi v različnih krajevnih govorih 
Slovenske Benečije. Tako ohranja 
tradicijo, saj je bil čas, ko so Beneški 
Slovenci poznali le govorico svojega 
domačega kraja, za katero govorijo, 
da so jo ponašili.

Naša zadnja postaja je bil Špeter. Tu 
smo si ogledali Krajinski in pripovedni 
muzej, zasnovan  kot moderno Sloven-
sko multimedijsko okno – SMO, ki z 
najnovejšo tehnologijo odkriva kultu-
ro in zgodovino Videmske, Goriške in 
Tržaške pokrajine, naseljene s Sloven-
ci. Skozi zvočno pripoved odkrivamo 
krajino in ugotavljamo, kako je jezik 
povezovalec različnih kultur. Večer je 
izzvenel s kulturnim programom, kjer 
smo Govoričarji v Kulturnem domu 
obiskovalcem predstavili drobce iz 
svojega ustvarjalnega dela.  Dr. Vasja 
Klavora je spregovoril o svojem za-
dnjem romanu Kraljeva gora, v kate-
rem prepleta zgodovino Langobardov 

z domišljijo. Ob koncu so poslušalci 
z zanimanjem prisluhnili tudi dvema 
anekdotama v solkanščini, saj je prav 
krajevna govorica tu najbolj prisotna.

Najprej nekaj iz tišljerstva: 
Gospodar, ki je mj]u soju tišljersku 
delaunicu na Placi, pu]šlje sojga  
g]rzu]na s]s puhnu burelu s]s Tišlj]r- 
sk] cj]st] u Zadrugu, ki je bla u Dol]n- 
j]m konci Suk]na, zatu] da boj] tam 
nažagali lj]s, t]ku] ku s] toká.

Dol po Tišljerski an po glauni 
sukenski cj]sti je g]rzu]nu kar ratalo, 
da je p]rpelju do b]rja~a od Doljaka, 
ma k]r s] je u]rna~u, je scagu že pret 
krgiš~]m. Mimo je p]ršu ad]n, ki je 
vidu mulota, k]ku] s] m]rtra s]z 
burelu. Stis]nlo ga je p]r srci an mu 
je pom]gu, da s] ukop zaborili puhnu 
burelu gor do tišljersk] delaunic].  
K]r s] p]hali u hrip, je reku g]rzu]nu: 
»Drugikrat re~i gospodarju, nej ti na 
dene tolko žag]nc na burelu.«

G]rzu]n: »Sa s]m ga prosu, ma mi 
je vrgu nazaj, da s] bo že nejdla kajšna 
mona, ki mi bo pom]gala p]hat.«2

In potem po furlansko: Trijé 
muloti s]s Suk]na, Košo, Komandja 
an Zovin, s] šli nu nedj]lju u Furlaniju 
na kusilo u nu oštariju. K]r ss] us]dli 
h mizi, j]h je kelnarca prašala: 

»Koša komanda zovin?« An ssi 
rekli: «Ma gl]j gl]j, ta kelnarca pa nas 
že pozn]?«

V furlanš~ini pomeni Koša – kaj, 
Komanda – želite, Zovin – mladeni~i 
an po sukensko: Ki ~este j]met, 
muloti?3

Pripovedi Govori~arjev je spremljala 
glasbena skupina Kitara za dušo, ki 
je ve~er sklenila s pesmijo Šumijo 
gozdovi doma~i. Pred odhodom smo 
si izmenjali knjižna darila. Udeleženci 
smo bili deležni obsežnega Trinkovega 
koledarja 2015, ki ga bogati vrsta 
zanimivih besedil, med njimi tudi 
mnoga v nare~ni govorici.

Dan bogatih doživetij nas je 
spremljal v mislih na poti proti 
domu. 
Katarina Vuga

1 Leta 1998 je Viljem Černo prejel ča-
stni znak RS za bogatitev kulturnega 
življenja med Beneškimi Slovenci in s 
tem za ohranjanje in krepitev njihove 
narodne zavesti.
2 Anekdota o tišljerjih je prirejena v 
solkanščino po objavi Mirana Bruma-
ta v 77. št. SČ
3 Anekdoto po furlansko je povedal 
Placar, ki ne želi biti imenovan.

Luč sveta je Mira Grosar zagledala 
v Solkanu štiri leta po koncu prve sve-
tovne morije. Bila je tretji, najmlajši 
otrok Katarine Srebrnič in Gabrijela 
Grosarja, ko sta se po povratku iz be-
gunstva in z bojišča vselila v zasilno 
popravljeno domačo hišo ob glavni 
solkanski cesti. Ko je Mira prestopila 
šolski prag, je oče moral zapustiti dru-
žino in oditi za zaslužkom v Argen-
tino. Mama Tine je težko preživljala 
tri otroke, vendar je poskrbela, da sta 
se starejša otroka Vladko in Jelica iz-
učila poklica. V spominu ji je ostala 
očetova sestra Marjuta, ki je imela 
prodajalno na Svetogorski cesti in je 
otrokom večkrat postregla s kakšnim 
priboljškom. 

Ob koncu njenega osnovnega šo-
lanja se je tata vrnil domov in se kot 
mizar zaposlil pri sosedu Tončetu Ku-
rincu. Ker je mamo Tine hudo mučila 
sklepna revma, je že mlada  prevzela 
domače gospodinjstvo. In bila je dru-
ga vojna vihra, ki je sestri Jelici vzela 
moža Ivana,  Klementi in meni (av-
torici) pa očeta. Ker je morala najina 
mama šivati od jutranjih do poznih 
večernih ur, da je lahko preživljala 
družino, je teta Mira postala tudi na-
jina varuška. 

Med vojno je umrla mama Tine, 
kmalu po vojni oče Gabrijel. S 25 leti 
je odšla za kruhom v Ljubljano, kjer je 
nadaljevala pedagoško tradicijo svoje 
rodbine. Kot vzgojiteljica se je  razda-
jala malčkom v vrtcu, še posebej pa 
svoji hčerki Bibi. Čeprav sta stanovali 
v skromni podstrešni sobici, se nikoli 
ni pritoževala, saj je bila iz otroštva 
navajena skromnosti. Njena hčerka 
Biba je zgodnja otroška leta pogosto 
preživljala v Solkanu pri naši mami 
Jelici, pa tudi Mira se je rada vrača-
la v rojstni kraj, po upokojitvi tudi za 
daljši čas. Ko je zadnjič lahko obiska-
la Solkan, si je želela še enkrat videti 
solkansko polje, ki ga je oče Gabrijel v 
davnih časih tako skrbno obdeloval.

Kot študentka sem se v Ljublja-
ni skoraj vsak dan srečevala s svojo 
teto, pa tudi v zadnjih letih sem jo 
večkrat obiskovala. Ohranila je izje-
men spomin do poznih let. Dogaja-
nje v Solkanu je spremljala ob branju 
Solkanskega časopisa, dokler ji je vid 
to dopuščal. Z velikim zanimanjem 
je listala tudi po zborniku Jako stara 
vas na Goriškem je Solkan. Svoji teti 
Miri sem še posebej  hvaležna za vrsto 
podrobnosti, ki mi jih je posredovala 
o svoji rodbini. Tako sem jo lahko ob 
njeni 80-letnici razveselila z rodovni-
kom Naše korenine. 

Svoje zadnje zemeljsko počivališče 
si je izbrala prav tu, pod Sabotinom in 
Sveto Goro, ki ju ločuje zelenomodra 
Soča, prelepa reka njenih mladostnih 
spominov. Na pepelnično sredo jo 
je med svoje bližnje, ki so odšli pred 
njo, sprejela v varno zavetje gruda 
domača.
Katarina Vuga

Mira Grosar

Vasica Bardo v Terski dolini (Foto: KV)

V nedeljo 18. januarja je v 
šempetrski bolnišnici v 102. letu 
starosti umrla Ljudmila Vodopivec, 
rojena 13. julija 1913 v Kamnjah na 
Vipavskem. Bila je stalna prebivalka  
Solkana od leta 1955, ko se je z de-
lom v gospodinjstvu zaposlila pri 
Marušičevih. Krajevna skupnost Sol-
kan se je je spomnila ob vsakokratnih 
srečanjih starejših  krajanov, posebej 
pa je počastila v Domu upokojencev 
na Gradišču nad  Prvačino stoto in 
sto prvo obletnico njenega rojstva. 
Ob smrti je bila najstarejša prebival-
ka s stalnim bivanjem v Solkanu. 
Pokopana je bila na solkanskem 
pokopališču v sredo, 21. januarja. 
Poslovilni nagovor se je glasil: »Od 
Kuclja, pod katerim se je pred sto in 
dvema letoma  Milka rodila, pa do 
Svete Gore in Sabotina, kamor danes 
polagamo njene posmrtne ostanke, 
ni dolga pot. Toda komur je usojeno, 
da se ta daljava spremeni v eno celo 
stoletje, doživi mnogo, veliko dobrot 
in veselja, mnogo žalostnih trenut-
kov in slabe sreče. Vsa ta doživetja 
niso obšla tudi Milke. Toda spre-
jemala  jih je in se nanje oglašala v 
svetu, ki si ga je sama zase ustvarila. 
Bil je poseben, morda nerazumljiv, a 
vendar povsem človeški. Doživela je 
dve svetovni vojni in njuno nasilje, 
srečala se je z mnogimi težavami 
preživetja, vmes pa so bila tudi mirna 
razdobja, ki so ji dajala življenjskih 
moči, da se je  prebila skozi celo sto-
letje življenja.

Tu pod Sabotinom, kjer je živela 
štiri desetletja, bo našla svoj mir in 
vsi, ki smo z njo ta čas živeli, jo bomo 
ohranjali v spominu , ki nam bo pri-
povedoval o zvesti duši z delovno 
roko, pripovedoval bo o človeku, 
ki nas je znal na njemu lasten način 
tudi razvedriti. Hvala za vse Milka in 
počivajte mirno in za vedno med nami, 
med onimi, ki so odšli pred Vami, in 
tistimi, ki vam bomo sledili.«

Ljudmila Vodopivec
Smrt najstarejše krajanke

Ob slovesu

Mira ob 90-letnici
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- POHIŠTVENO OKOVJE ZNANEGA ROIZVAJALCA 
- VIJAKI  
- IVERNE PLOŠČE IN PULTI 
- LEPILA, SILIKONI IN PUR PENE
- BARVE IN LAKI  
- RAZREZ IN ROBLJENE IVERALOV
- IZDELAVA IN OBNOVA POHIŠTVA

                     

       

                        NOTRANJA VRATA                                  LAMINATNI PODI                                       

  
Žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück (Foto: vir internet)
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Krajše in daljše Krajše in daljše

Po uspešni lanski sezoni imajo z 
novim letom v Kajak klubu Soške 
elektrarne polne roke dela. 

Gledalci in navijači, ljubitelji kaja-
kaštva, si bodo letos na solkanskem 
jezu lahko ogledali tekme slaloma, 
spusta, SUP-a in raftinga na državnem, 
mednarodnem in svetovnem nivoju. 

Poleg tekmovanj so organizira-
ne tudi rekreacijske in izobraževalne 
prireditve. Sezona se bo začela z Ovi-
ratlonom za otroke, pri katerem ude-
leženci premagujejo ovire na progi in 
pri tem razvijajo svoje motorične in 

Rod soških mejašev so ustanovili 
Goriški taborniki leta 1955. Zaradi 
pomanjkanja kadra je rod leta 1988 
prenehal delovati, vendar so se leta 
1995 stari Mejaši odločili obnoviti 
taborniško dejavnost.

Rod je organiziran v starostne » 
družine«. Najmlajši so medvedki in 
čebelice (MČ), to so otroci od 1. do 
5. razreda, starejši so gozdovniki in 
gozdovnice (GG), otroci od 6. do 9. 
razreda, med 15. in 21. letom, pa po-
potniki in popotnice (PP). Vsi starejši 
taborniki so grče. Prvi dve družini sta 
razdeljeni v vode, ki se pod vodstvom 
starejšega vodnika učijo taborniških 
veščin in razvijajo ročne spretnosti. 

Starejši taborniki vsako leto orga-
nizirajo rodove akcije kot so spoznav-
ni izlet, jesenovanje, zimovanje, ta-
borjenja v naravi in podobno. Mladi 
se udeležujejo tudi orientacijskih tek-
movanj, kjer primerjajo svoje znanje s 
taborniki na državni ravni.

Vsak tabornik priseže: »Pri svoji 
časti obljubljam, da bom zvest do-
movini, da bom sprejel Duhovno re-
sničnost, jo razvijal in živel v skladu s 
taborniškimi zakoni.« Ti zakoni nare-
kujejo, da je tabornik zanesljiv, zvest, 
prijazen, pripravljen pomagati, disci-
pliniran, veder, pogumen, plemenit, 
spoštljiv, vedoželjen, varčen in živi 
zdravo. 

Vendar taborništvo ni le prisega 
in spoštovanje taborniških zakonov. 
Taborništvo je skrb za sočloveka in  
življenje z naravo, je prijateljstvo, so 

Člani MePZ Slavec iz Solkana so konec januarja po vajah v Točki ZKD pripravili 
svojemu zborovodji Miranu Rustji, ki jih vodi že osem let, pravo presenečenje 
s torto, penino in čestitko. Rustja je namreč dan pred pred tem prejel srebrno 
priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije za svoje delo kot 
primorski zborovodja, skladatelj, glasbeni pedagog, pesnik in pisatelj. 
Urška Testen, (Foto: Urška Testen)

V zadnjih letih se je tudi v Sloveniji 
razširil angleški barski trend okušanja 
posebnih, drugačnih piv. Začelo se je 
z uvozom tujih piv, zadnje čase pa se 
odpira vedno več mikro pivovaren, ki 
nudijo domače slovensko pivo. 

Četudi na Goriškem hmelj ne ra-
ste, so Solkanci odkrili še eno skupno 
strast, varjenje piva. Sprva jim je re-
cepte pomagal variti tudi Peter Zavr-
tanik, ki je kasneje skupino zapustil. 
Ko so štirje samotni jezdeci Aljoša 
Polenčič, Andrej Sluga, Matej Brezi-
gar in Uroš Komel iz sodov domače 
solkanske kleti dobili prvi pravi okus 
piva, so se odločili za preskok na re-
snejšo tehniko varjenja večjih količin 
in proizvodnjo so prenesli v pivovar-
no v Ajdovščino. 

Ime pivovarne Reservoir Dogs je 
padlo samo od sebe, kot “podpis” 
pod fotografijo, ki so jo posneli med 
“rezervoarji” piva po koncu varjenja. 
Logotip Reservoir dogs je barvna-ge-

Reservoir Dogs  
Solkanska piva, ki so obnorela Slovenijo

ometrijska sestavljanka v obliki križa, 
ki je v osnovi delo rusko-poljskega 
abstraktnega umetnika in filozofa z 
začetka 20. stoletja, Kazimirja Male-
viča. 

Prva serija štirih piv z imenom 
Apocalypto (apokalipsa) pomeni od-
stiranje oz. razodetje povezano z bi-
blijskimi dogodki ob koncu sveta. Z 
imenom so želeli razodeti svoj pogled 
na pivo, pa tudi opozoriti na trenutno 
obdobje in razburljiv čas. Zato se prva 
štiri piva imenujejo po štirih jezdecih 
apokalipse: osvajalec, bojevnik, lako-
ta in smrt. Zgodba in imena so pove-
zana tudi s Solkanom in tako aktualna 
iz vidika lokalnega zgodovinskega 
konteksta. 

Trenutno Reservoir dogs nudijo 
dve vrsti piva. Warrior vrste pale ale in 
Grim reaper vrste ipa. Čeprav so prva 
piva  iz pivovarne prišla pred dobrega 
pol leta, danes Grim reaper že zase-
da prvo mesto na slovenski lestvici 

posebnih piv. O okusu pravijo tako: 
»Kot pri veliko glasbenih uspešnicah 
imamo tudi mi pri izbiri hmeljev pre-
finjen okus. V pivu imamo minimalno 
število različnih hmeljev, tako zvarek 
ohrani svojo pristnost, okusi pa osta-
nejo čisti. Sporočilo je jasno, grenko 
in okus je polen!« 

V dveh mesecih si solkanski pivo-
varji prizadevajo na trg spraviti novo 
»kraljevsko« temno pivo, spomladi 
pa bodo dokončali recept četrtega 
jezdeca, ki bo vseboval zgolj sloven-
ski hmelj. Poleg tega se pripravljajo 
na varjenje popolnoma novega piva, 
vendar pa zgodba in ime nove serije 
za enkrat ostajata skrivnost. 

Vsi pivoljubi lahko v Solkanu Re-
servoir Dogs pivo, poskusite ob pici v 
Ošteriji Žogica in ob hamburgerju v 
Šešetu v Solkanu.

Minister za zdravje opozarja, da 
prekomerno pitje škodi zdravju!
Nika Š.

Eden prvih goriških grafitar-
jev, ki z iskanjem globokih besed 
ustvarja glasen pomen na sloven-
ski rap sceni, je mojster ohranjanja 
in širjenja solkanskega naglasa ter 
ubesediljanja življenjskih dogodkov. 
Poleg tega, da je zanj slišal že čisto 
vsak ljubitelj slovenske rap glasbe, 
je poznan tudi kot voditelj četrtko-
ve večerne oddaje Od glave do rapa 
na Radiu Koper.

Čas teče nič ne reče in odbilo 
je 20. leto njegovega glasbenega 
ustvarjanja. Pravi začetki Valterje-
vega rapanja segaja v leto 1998, ko 
je s Kingom in Pipsom posnel ko-
mad 1,2,3, ki je bil uvrščen na prvo 
slorap kompilacijo 5'00'' slave, ki je 
izšla leta 2000. Po sodelovanju na 
Klubskem maratonu Radia Študent 
je leta 2002  izdal demo Nekitake-
gaku...Valterap.  Leta 2005 je bil na 
natečaju Primorskih novic za mlade 
ustvarjalce izmed preko šestdeset 
prijavljenih Valter izbran za sne-
manje novega in njegovega prvega 
albuma Malomatomanemona, ki pa 
je kasneje izšel v samozaložbi, zara-
di nestrinjanja v delitvi procentov. 
Tako je Valter promocijo za album 
delal sam, zgoščenke pa prodajal 
po klubih, dokler mu jih ni zmanj-
kalo. Napisal je tudi besedila za 
album Divina tragedija goriškemu 
bendu Veto in sodeloval pri doku-
mentarnih filmih V Letu hiphopa 
in Veš, poet svoj dolg, napisal pa je 
tudi glasbo za gledališko predsta-
vo Cifra, mož v izvedbi SNG Nova 

Valterap  
ali solkanska rimana beseda

Gorica. Valterja poznamo tudi po 
udeležbah na kulturnih prireditvah 
in večerih poezije. Poleg vsega ve-
lja Valter za enega najboljših free-
staylerjev v Sloveniji. »Freestaylu so 
komadi neki odvečnega, glavna je 
improvizacija,« pravi. Po njegovem 
mnenju je dober tisti, ki ima hitre 
možgane in se hitro znajde v situa-
ciji in zna nasprotnikove hibe izko-
ristiti v svoje dobro.

Decembra je Valter izdal digital-
ni album Krap. Pravi: »Naslov albu-
ma je večpomenski, kot marsikateri 
moj verz, ki sem jih začinil s punk, 
električnimi in garažnimi zvoki ter 
jih spekel v digitalno publikacijo«. 
Komadi In zdej pa greš, Nisem imel 
nič, Krap, Največja zmaga, Rdeča 
ladja, Zvii ter Ku je Budo zmagu vse 
so navdih ljudi in vsakdana. Valter 
priznava, da je album nastal v enem 
mesecu, tako hitro, da se niti ni za-
vedal, da je objavljen. Prvič ga je 
predstavil domačemu občinstvu na 
Prestranku, »Goricjanom« pa v  Še-
šetu v spomin na stare cajte.

Iskren ton, direktnost in kitičnost 
besedil so razlogi, zaradi katerih so 
njegovi komadi drugačni. Izhajajo 
iz življenjskih dogodkov, razmišlja-
nja in zvestobe samemu sebi. Val-
ter je človek brez dlake na jeziku, 
rap pa je orožje izražanja in oblika 
umetnosti brez gangsterske poze ter 
prevzemanje odgovornosti vsakega 
posameznika. 

Nika Š.

60 let roda Soških mejašev!

doživetja, spomini in način življenja. 
Zato se je ob 60 obletnici roda, 

vodstvo odločilo izdati neobičajen 
zbornik. Zbirajo se zanimive zgodbi-
ce starih in novih tabornikov, ki bodo 
opisovale 60 let taborništva na Gori-
škem! Zato pozivajo vse, ki se jim ob 
spominu na taborniške dogodivščine 

nasmehne, naj napišejo svojo sladko 
ali pikantno zgodbo in jo pošljejo na 
elektronski naslov: vico@evico.info  
ali osebno nekomu, ki bo predal zgod-
bo naprej!

Taborniški pozdrav! Z-D-R-A-V-
O! ZDRAVO! ZDRAVO! ZDRAVO!
Nika Š.

 7.3. Oviratlon za mlade, ZP 5
 21.3. Mednarodno tekmovanje Solkan, izbirno tekmovanje mladinci in U23
 28.3. Mednarodno tekmovanje v raftingu za evropski pokal
 2.5. Državno prvenstvo člani kajak slalomu Solkan
 17.5. DP v sprintu na divjih vodah, izbirno tekmovanje za člane in mladince
 13.6. Soča fest
 14.6. SLOPOKAL SUP
 20.6. SOČA OPEN AIR SPINNING MARATON
 19.7. Mednarodni ECA mladinski kajakaški tabor
 25.7. ECA mladinski pokal, Solkan 
 18.8. Kajakaški tabor Solkan
 21.8. Slovenski pokal DV 4 in državno prvenstvo v sprintu na DV za mlajše kategorije
 22.8. Slovenski pokal DV 5 in državno prvenstvo v kajak slalomu za mlajše kategorije
 29.8. Rafting slovenski pokal
 6.9. 30. SOŠKA REGATA
 19.9. EKO DAN
 14.10. DAN SOČE

Koledar prireditev

Nova sezona 
na solkanskem jezu

koordinacijske sposobnosti.  Obisko-
valci si bodo tudi letos na Soča festu, 
kjer bodo predstavljeni športi na Soči, 
lahko izposodili in preizkušali opremo. 
Junija se bo na strehi KKSE ponovno 
odvijal Soča open air spinning mara-
ton, septembra pa že 30. Soška regata. 
Prav tako so se organizatorji odločili 
ponoviti Eko dan in Dan Soče. 

Vsi ljubitelji športa, narave in Soče 
vljudno vabljeni k navijanju in podpo-
ri našim tekmovalcem ter udeležbi na 
ostalih prireditvah, kjer gre predvsem 
za zabavo in druženje.  

Torta za zborovodjo Mirana Rustjo

Solkanski pivovarji znajo zavihati rokave in tudi dati roke v žep. Valterap v elementu. (Foto: Nika Š.)

Med urejanjem potk skozi park (nekdanji Kampo) so delavci Želve opazili več navrtanih dreves. Neznanci so se 
spravili predvsem nad drevesa, katerih veje segajo nad novo parkirišče. Prepričani so, da  niso samo navrtana, ampak 
po verjetnosti tudi zastrupljena, saj odpadajo še zelene iglice. Verjetno drevesa motijo katerega od lastnikov parkiranih 
vozil. Eden od mimoidočih je tudi opozoril na to, da je nek večer opazil osebo z baterijsko pištolo kako vrta. 

Koga motijo drevesa?

Foto: Aleš Srnovršnik

Foto: Arhiv KKSE
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V Ošteriji Žogica so uspešni bi-
atlonci: vsakodnevno tekanje med 
lonci stalno nadgrajujejo z odličnim 
streljanjem. In to dobesedno in vedno 
v tarčo. V poletnih mesecih pokanje 

Medvedje šape in blatno vino
Krajše in daljše

granat poustvarja vzdušje med frontno 
južino vojakov kakega cesarsko-kra-
ljevega poljskega lovskega bataljona, 
na predvečer pomladi pa sta gozdni 
lovec Sandi in Rdeča Kapica Ethel 

in Stojana Ščurka, sommelierka Nataša 
pa je usmerjala pozornost zdaj k temu, 
zdaj k drugemu vinu. Med čakanjem, 
da se golaž skuha, je šef Matej Vodan 
na hitro scvrl dve frtalji z medvedjo 
taco. No ja, uporabil je zel Heracleum 
sphondylium, knjižno slovensko veliki 
dežen, znan po tem, da njegovi pomla-
danski poganjki spodbujajo prebavo, 
razkužujejo, čistilno vplivajo na ožilje 
in znižujejo krvni tlak. V nadaljevanju 
nas je čakala še ena medvedja zel, če-
maž ( Allium ursinum), ki je kot pesto 
in pena dal dodatno moč mazavi jetrni 
pašteti.

Naslednja jed, vlivanci z medvedo-
vim pršutom, so nakazali, da je večer 
namenjen ljubiteljem močnih okusov, 
kar je povsem potrdil golaž, v katerem 
so se kuhale medvedove šape, tokrat 
tiste prave, z ostrimi kremplji na kon-
cu. Vinski kleti sta tekmovali v iskanju 
najboljših druženj z jedmi, ki niso vsak 

V soboto 7. 2. 2015 se je Športni Klub Twist Nova Gorica iz Solkana udeležil mednarodnega ekmovanja v cheerleadingu in 
cheer plesu v Dolu pri Hrastniku. Zasedba je bila zelo številčna (85 tekmovalcev) saj smo imeli vsega skupaj 11 nastopov. 
Naši člani so se odlično odrezali saj so dosegli vrsto odličnih rezultatov 4x 1. mesto, 4x 2. mesto in 1x 3. mesto. 
Danijela Nedeljković

Cheerleaders zažigajo

1. mesto: 
- otroška CL skupina Twist Mini 
- Članska dekliška CL skupina Twist 
Ladies 
- Dekliški mladinski skupinski dvigi 
Twist 

Vinarji in ekipa Ošterije Žogica po uspešnem ulovu. (Foto: TG)

Medvedja šapa na krožniku. (Foto: TG)

Medvedja šapa v ponvi. (Foto: TG)

Bližajo se velikonočni prazniki in 
številne gospodinje že zbirajo jajca 
za pirhe in trejo orehe za slastne po-
tice. V prejšnji številki smo obljubili, 
da bomo pekovskega mojstra Karla 
Arnška potem, ko nam je natrosil kup 

Pince, potice, golobice

nasvetov za bel, ržen ali ajdov kruh, 
vprašali še za nekaj napotkov za peko 
sladkih dobrot iz kvašenega testa.

»Osnova je vedno testo, in če ho-
čemo, da bo kruh sočen in rahel, mu 
moramo dati močno glutensko zgrad-

Krajše in daljše

Jeseni, v začetku oktobra, je sol-
kanska gledališka skupina FACE pred-
stavila premiero igre Poštena pupa ali 
Na pupa, ku s] tokà. Veseloigro av-
torja Miroslava Viharja z naslovom 
Poštena deklica iz leta 1866 je za po-
novno uprizoritev priredila Katarina 
Vuga. Kljub starosti izvirnega besedila 
iz dobe čitalnic je zgodba, ki se plete 
okoli ljubezni in skokih čez plot, ved-
no aktualna. Predstava je lahkotna ko-
medija, v kateri ne manjka komičnih 

Pustovanje v Solkanu nima več tradicionalne podobe povorke mask na ulici, 
ki z norčijami odganjajo zimo. Kljub temu ekipa Wonderland crew-ja že četrto 
leto organizira pustno rajanje za najmlajše, mlade in tiste mlade po srcu, ki se še 
zmeraj radi našemijo. Dopoldan so v dvorani Mostovne na dvorišču Aladinove 
palače člani impro skupine DŽenny odigrali brezplačno predstavo za najmlajše 
Želja iz srca. Predstavi je sledilo pustno norenje in sladkanje s krofi ter ostalimi 
pustnimi dobrotami. Ko se je nad Solkan spustila noč je Aladinovo dvorišče 
zažarelo v soju žarometov in se zatreslo pod izborom elektronskim glasbe DJ-
jev Ohm fat, Šini in Čmok.
Več na FB profilu: https://www.facebook.com/wonderland.crew.1?fref=ts

Na pupa, ku s] tokà

Pustovanje na Aladinovem 
dvorišču

Ljubitelji fotografije, ki delujejo v skupini Primorski škljoc, so prikazali rezultate njihovega dela v letu 2014 z okusno 
pripravljeno foto razstavo v galeriji Frnaža v domu KS Nova Gorica. Skupina, ki deluje že peto leto v sklopu Pokrajinske 
Zveze Društev upokojencev za Severno Primorsko, se lahko pohvali z 12 razstavami in vsakoletnem sodelovanju na 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Danes šteje skupina dvanajst zvestih članov, med njima so tudi trije 
Solkanci. Zadnja razstava je prikazala rezultate jesenskih foto delavnic v gozdovih na Gori in v kraškem okolju, z bogato 
zbirko kraškega posebneža: ruja. 
Bitežnik Pepi

Primorski škljoc

Nastopajoči s šepetalko (zadnja desno).

Ženski trio pripravlja past poročenima zapeljivcema.

bo. Priporočam, da najprej zamesimo 
testo zgolj iz najboljše moke in malo 
vode, ščepcem sladkorja in zelo malo 
kvasa: približno 1 dag na 1 kg moke. 
Testo mora biti trdo, pripravimo pa ga 
en dan pred nameravano peko. Naj-
boljše testo dobimo z uporabo sadnih 
droži, na primer tistih, ki nastanejo 
pri fermentiranju kakega jabolčnega 
mošta: ponekod se jih dobi v posuše-
ni obliki. Jajca, najboljše je, če same 
rumenjake, sladkor in maslo ali kako 
drugo maščobo dodajamo šele nasle-
dnji dan, ko se že spravimo k peki. Za 
peko sladkega kruha tipa panetone ali 
golobica, ki morajo nositi precej teže 
sestavin, potrebujemo za 1 kg moke 
30 dag masla, 20 dag sladkorja, de-
set rumenjakov in malo belega vina. 
Upoštevati moramo, da vse deluje vla-
žilno na testo: 10 dag sladkorja ali 10 
dag maščobe deluje podobno kot 0,5 
dl vode, 1 rumenjak pa kot 0,25 dl 

vode! Sprva trdo testo se zato z vse-
mi temi dodatki precej zmehča, tako 
da je peka v modelu, ki bo dal kruhu 
visoko obliko, nujna, saj bi se sicer 
naš panetone razlezel. Peka sladkih 
kruhov naj poteka pri nižji tempera-

turi, tam okrog 160 °C. Za peko naših 
tradicionalnih potic lahko zamešamo 
vse sestavine naenkrat, vendar potre-
bujemo več kvasa,« pravi Karl, ki želi 
vsem veliko veselja ob gnetenju testa 
in peki sladkih dobrot.  TG

Zvijanje potice v pekarni Dorbolò v Špetru. (Foto: Toni Gomišček)Vzhajanje potic v pekarni Dorbolò v Špetru. V Nadiških dolinah veljajo orehove gubance 
za sladico z zaščitenim poreklom. (Foto: Toni Gomišček)

položila medveda in nas povabila na 
medvedji večer. Za uvod pa se je po-
vodni mož Saša spustil v bistro vodo 
pod lokalom, kjer je v zavetju teme in 
hladu zorelo vino iz kleti Aljoše Sirka 

dan na naših jedilnikih. Če je Ščurek 
dal na mizo Staro brajdo, je Sirk odgo-
voril z Jakotom, Kontri je iskal protiu-
tež s Cabernetom, Up je dobil tovariša 
v Ivu in tako naprej v tem stilu, ki so 
ga popestrili dovtipi pridelovalcev in 
komentarji gostov.

Po premeru, namenjenemu odkri-
vanju odtenkov, ki jih je pustila hladna 
voda na peninah, je goste čakala še so-
dobnejša izvedba golaža in medvedja 
šapa kot sanjska sladica. No ja, vsaj za 
zadnjo, tako kot tudi za prvo jed, ni 
odjeknil noben strel.
Toni Gomišček

- mladinska cheer plesna skupina 
Junior Divas 
2. mesto: 
- mladinska CL skupina Twist 
- dekliški mladisnki skupinski dvigi Twist 
- članska cheer plesna skupina Divas 

- članska jazz cheer plesna skupina 
Divas 
3. mesto: 
- otroška hip hop cheer plesna skupina 
Mini Divas 

prizorov in šaljivih dialogov, ki gle- 
dalce navdušujejo. Posebna privlačnost 
komedije je različna govorica, ki 
opredeljuje posamezne like, osrednja 
igralca pa se sporazumevata v solkan-
skem narečnem govoru.

Igra se začne kot običajna vaja, v 
kateri spoznamo nastopajoče in nji-
hove vloge v predstavi. Zadnja prihiti 
na oder Zofija Nanut, ki je Pošteno 
deklico odigrala že v rani mladosti in 
tokrat se ji je izpolnila dolgoletna želja, 

da bi predstavo ponovili v sodobnejši 
izvedbi. V komediji igra žnidarco Tini-
co, ki si želi  poštene in zveste ljubezni. 
Njeno srce hrepeni po vdovcu Frlugu, 
ki doslej še ni zbral dovolj poguma, 
da bi se ji odkril. Željna ljubezenske 
avanture pa prideta k njej Italijan Kar-
leto Kikelj (Marjan Brumat) in Nemec 
Roberto Kokelj (Igor Orel), ki jo že 
nekaj časa skrivaj opazujeta in se ji 
prilizujeta. Moškima pa se obisk ne 
izteče po načrtu. Tinica se drži svojih 
načel in gospoda se pošteno osmešita. 
Žnidarca izpolni obljubo, ki jo je dala 
njunima ženama (Lidija Bensa in Olga 
Srebrnič) in poskrbi, da obiskovalca 
najdeta v pasti. Tiničino poštenost na-
gradi stric Frluga (Branko Belingar), 
ki ji končno ponudi zaročni prstan in 
obljubi večno zvestobo. 

Predstavo sta režirala Zofija Nanut 
in Milan Vodopivec, dramski igra-
lec, ki je za solkansko skupino FACE  
ubesedil in režiral že komediji Euro-
faks in V čakalnici. Marica Faletič je 
bdela nad besedilom in prišepnila, ko 
se je igralcem kaj zataknilo. 

Člani gledališke skupine FACE so 
z novo premiero obogatili kulturno 
dogajanje našega kraja in kot vedno, 
tudi tokrat nasmejali in navdušili 
številne obiskovalce. Na željo mnogih 
gledalcev so komedijo že desetkrat  
ponovili, in sicer na solkanskem odru 
za VDC Solkan, društvo balinarjev, 
združenje upokojenih obrtnikov Pri-
morske; nastopili so še v Šempetru, 
na Gornjem Cerovem, v Črničah in 
Ajdovščini. V marcu so Pupo odigrali 
kar štirikrat: v Dornberku, Domu 
kulture v Kromberku, na Malovšah in 
v Temnici. Predstava je bila množično 
obiskana in povsod sprejeta z bučnim 
ploskanjem. Povabila za gostovanja pa 
še kar prihajajo. 

Komedijo Na pupa ku s] tokà je 
skupina FACE prijavila na Linhartovo 
srečanje, v okviru katerega se vsako 
leto odigrajo predstave ljubiteljskih 
gledaliških skupin. Strokovni 
sodelavec JSKD, igralec SNG Gorazd 
Jakomini si je predstavo ogledal v 
Ajdovščini in jo je zelo pohvalil.
Marica Faletič

Foto: Uroš Rojc

Foto: Uroš Rojc
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Krajše in daljše

Rezbarsko, intarzijsko in restavra-
torsko društvo Solkan in Krajevna 
skupnost  Solkan sta 22. decembra 
2014 v prostorih Stare solkanske 
mizarske delavnice  na Soški ce-
sti 31 otvorila že tretjo  razstavo z 
naslovom SOLKANSKE VEDUTE. 
Tokrat se je predstavil  član društva 
Miran Brumat, Solkanec  po srcu in 
duši.

Miran Brumat se z multimedijski-
mi projekti ukvarja že več desetle-
tij. V 80-ih letih  je ustanovil lastno 
podjetje in med prvimi v Sloveniji 
izdeloval elektroakustične sisteme za 
kino, diskoteke in kulturne domove. 
Poslovna pot ga je zanesla v tujino, 
kjer je inovativno integriral scenske 
tehnike v največjih zabaviščih in na 
sejmih. Po vrnitvi je v domačem Sol-
kanu ustanovil podjetje FLUKS IN 
DECIBEL, ki inovativno povezuje 
sisteme in uvaja nove tehnologije na 
področju elektro- akustike, svetlobe 
in videa.  Že leta 1996 je nastala prva 
slovenska stalna multimedijska  mu-
zejska razstava v Muzeju novejše zgo-
dovine v Ljubljani, sledile so razstave 
v Slovenskem etnografskem muzeju, 
na Gorenjskem, Goriškem in še po-
sebej v Muzeju novejše zgodovine v 
Celju, kjer je ambientalno prikazana 
ulica obrtnih delavnic. Projektiral in 
izvedel je svetlobno podobo Hitovih 
zabavišč, odrsko tehniko in opremo 
za gledališča, operne hiše, kulturne 
domove in druge ustanove doma in 
v tujini. Njegovo delo sta tudi mul-
timedijska  projekta: predstava ob 
100-letnici solkanskega mostu in 
predstava ob 60-letnici mesta Nova 
Gorica.

S kratkimi dokumentarnimi video 
filmi je zabeležil pomembne dogod-
ke, pozabi časa iztrgal dele zgodo-
vine, ali pa predstavi lepote svojega 
rodnega Solkana. Zagotovo poznate 
video filme Voda in kamen, Kamniti 
velikan, Po Solkanu, ali pa Zgodbo o 
zadnjem solkanskem mizarju, ki si jo 
lahko ogledate v Stari solkanski mi-
zarski delavnici.

Eno od področij njegovega de-
lovanja je likovno ustvarjanje. Tudi 
to ga spremlja že od mladosti, ko je 
razstavljal v Novi Gorici, pa tudi v 
Ljubljani, Beogradu in zamejstvu. Z 
razstavo Stare solkanske vedute je 
Miran Brumat predstavil solkanske 
zanimivosti v času pred prvo svetov-

Vedute Mirana Brumata

no vojno in po njej. Mnogih danes ni 
več, saj jih je izbrisal zob časa. Vedu-
te upodablja v reliefni tehniki. Relie-
fi nastajajo z nanosom kremenčevega 
peska in uporabo akrilnih barv. Ne-
katere slike tedanjega časa so pred-

Krajše in daljše

Pomlad je tu in z njo užitne rastline

Poznavalci zelišč znajo poiska-
ti uporabne rastline tudi v zimskem 
času, toda pomlad  s svojo radodarno-
stjo ponuja rastline, ki jih težko spre-
gledamo, če smo se z njimi le srečali v 
mamini ali babičini kuhinji.  Zagoto-
vo je veliko lažje kupovati zelenjavo 
v trgovinah, pa še oprana in očiščena 
je, tako, da z njo nimamo pretiranega 
dela. Če pa se moramo zanjo potru-
diti, jo nabrati, očistiti in oprati, terja 
ta opravek od nas več časa in napora. 
O zelenjavi iz trgovskih centrov ne 
vemo nič ali skoraj nič o njeni pride-
lavi, niti ne vemo ali ni mogoče ob-
delana s preparati, ki niso prijazni do 
našega zdravja, rastlino pa ohranjajo 
»plastično« lepo. Za zelenjavo, ki jo 
sami naberemo, nam je rastišče zna-
no, prav tako to velja za rastline, ki jih 
sami vzgajamo.

Kako zmanjšati odvisnost glede 
preskrbe s hrano, ki tako obilno, za 
naš denar, a pretežno brez bistvene 
hranilne moči, »raste« na policah tr-
govin? Tako, da stopimo v »divjo« sa-
mopostrežbo in si za majhne stroške, 
ki to sploh niso, saj zajemajo rado-
vednost, sprehajanje ali daljše pohaj-
kovanje in vsaj osnovno poznavanje 
samoniklih rastlin, privoščimo izbira-
nje med ponudbo največjega prehran-
skega obilja, kar jih je. Vedno v akciji, 
točke zvestobe se pa nabirajo sproti in 
kar naprej.

V Sloveniji lahko naberemo 1.500 
užitnih divjih vrst rastlin. Med naj-
bolj priljubljenimi so regrat, čemaž 

in koprive. In ker se sezona nabiranja 
užitnih divjih rastlin začne zdaj, se kar 
odpravite v naravo, saj boste poleg 
nabirka zdrave hrane nekaj naredili še 
za zdravje, se nadihali svežega zraka 
in razgibali v naravi.

Za  užitne divje rastline velja, da so 
zelo bogate z rudninami, vsebnost je 
od 3- do 4-krat večja kot pri gojenih, 
enako velja za vitamine. So bolj pol-
nega okusa in prav spomladi so naj-
bolj sočne in okusne.  Divje rastline 
je najbolje jesti presne, saj bomo tako 
deležni več vitaminov in mineralov 
pa tudi pretiranemu soljenju se velja 
izogniti.

Trobentice so že v polnem raz-
cvetu, s svojo sončno barvo v naravi 
opozarjajo nase. Otroke lahko nav-
dušimo tako, da cvet nežno izpulimo, 
ga damo med ustnici, pihnemo vanj, 
da opravičijo svoje ime in »zatrobijo«. 
V   priročniku za nabiranje zdravilnih 
zelišč pater Simon Ašič o trobenticah 
pravi, da čaj iz svežih, poparjenih cve-
tov zdravi vse vrste katarjev in spra-
vlja iz telesa zimsko navlako, ki se je 
nabrala ob neprimerni, enostranski 
hrani. Čaj lajša kašelj in bronhitis, 
nadomešča vitamin C, čisti dihala, 
posebno pri starejših ljudeh, zlasti če 
mu dodamo mlade brezove liste in 
mlade koprive. Preprečuje ali vsaj bla-
ži pljučnico, čisti kri, ledvice, sečila in 
odvaja seč.

 Cvetove hitro posušimo, spraviti 
jih moramo v ne preveč tesno zaprto 
posodo. Prav tako cvetove v manjših 

količinah dodajamo drugim zeliščem 
za lepši izgled čajne mešanice.

Trobentice so tudi zanimiva po-
pestritev za raznovrstne solate, zlasti 
nežni listi so zelo okusni, bodisi kot 
dodatek k zeleni solati in vsebujejo 
veliko vitamina C. 

V domači rabi najbolj poznana 
rastlina je  zagotovo regrat, ki že po-
ganja. O njem sem že pisala, vendar 
lahko ponovim, da je regrat odličen 
vir rudnin, hkrati pa je tudi splošno 
krepčilo, ki spodbuja delovanje je-
ter in drugih žlez, pripomore k bolj-
ši prebavi in presnovi ter pospešuje 
razstrupljanje telesa. Regrat je prava 
vitaminska bomba, ki prenovi in po-
živi telo po zaspani in utrujajoči zimi.  
V zdravilne namene lahko uporablja-
mo tako nadzemni kot tudi podzemni 
del in cvetove. Listi in korenine so bo-
gat vir vitaminov (A, B in C) in rudnin 
(še zlasti kalija). Med drugim vsebuje-
jo več vitamina A kot korenje. Cvetovi 
so bogati s karotenoidi, korenine pa 
med drugim vsebujejo tudi fruktozo 
in sladkor inulin. Grenak okus da re-
gratu taraksin, ki ga je največ v belem 
mlečku. Če pojemo preveč  regrata 
naenkrat, rastlina učinkuje odvajalno.

Regrat največkrat uživamo presne-
ga v solati z bučnim ali oljčnim oljem 
v kombinaciji s kuhanim krompirjem, 
jajci ali popečeno slanino. Lahko ga 
tudi dušimo, sušimo, kuhamo, peče-
mo, blanširamo. Uživamo ga v rižo-
tah, omakah, frtaljah, omletah, v juhi 
ali kot prilogo. Iz njega kuhamo čaj ali 
pripravimo regratovo vino.

Tokrat vam bom posredovala dva 
manj znana recepta:
Regratov pesto: 
V kuhinjski mešalnik dodamo pribli-
žno polovico regrata in olivnega olja 
ter sekljamo približno 2 minuti. Do-
damo še preostalo polovico regrata 
in olivno olje, popražene pinjole, na-
riban parmezan in česen. Sekljamo še 
toliko časa, da nastane gladka krema-
sta zmes, ki ji dodamo še sol.

Regratove korenine v medu: 
Korenine regrata izkopljemo zgodaj 
spomladi, jih operemo, narežemo na 
centimeter dolge koščke in z njimi do 
polovice napolnimo kozarce. Preli-
jemo jih z medom, ki pa naj ne sega 
več kot 4 centimetre pod rob kozarca. 
Zaprte kozarce shranimo na hladno. 
Po  štirih tednih nastane hranilno zelo 
močan pripravek, ki ga zauživamo po 
žličkah za splošno dobro počutje.

Tudi čemaž je že pognal. Sku-
paj s čemažem prilezejo na plan tudi 

omakah, prikuhah, pici, špinačah in 
v juhah. Priporoča se uživanje sveže 
rastline saj kuhan čemaž izgubi veliko 
učinkovin. 

Čemaž lahko tudi vložimo: drobno 
ga nasekljajte, solite in prelijte s hla-
dno stiskanim oljčnim oljem. Tesno 
zaprte kozarčke hranimo v hladilniku 
in ga lahko vse leto uporabljamo za 
dodatek k solatam, namazom ali pa k 
zelenjavnim jedem. Z nekaj domišlji-
je lahko ustvarimo neskončno paleto 
jedi, saj je uporaben povsod, le v sla-
dicah ne.

Opozoriti pa velja, če rastline 
ne poznate dovolj, o njej raje pov-
prašajte poznavalce, kajti obsta-
ja tudi velika množica podobnih 
nevarno strupenih rastlin kot so 
podlesek, trobelika, šmarnica, 
volčja češnja, pikasti mišjak… 
Dober primer sta tudi gabez in la-
puh, sicer zelo znani in priznani zdra-
vilni rastlini. Vsebujeta pirolizidinske 
alkaloide, ki so ob redni uporabi, če 
ju jemo kot zelenjavo, rakotvorni za 
jetra. Ampak to pomeni, da bi ju mo-
rali jesti večkrat tedensko kot solato. 
Nekatere druge rastline vsebujejo ne-
zaželene sestavine, ki niso strupene, 
če jih je malo, v večjih količinah pa so 
zmerno do zelo nevarne. Pravi pelin 
vsebuje tujon, je v kombinaciji z alko-
holom živčni strup, če se ga uporablja 
dolgo časa in prekomerno. Malo peli-
na pa je ena najbolj učinkovitih divjih 
rastlin proti težavam s presnovnimi 
motnjami (pelinkovec). 

Skratka - kot povsod tudi pri rastli-
nah velja: zmernost!

Ob zaključku mi dovolite še pri-
pombo, če se boste odločili za na-
biranje, to storite z etiko nabiranja 
zdravilnih zelišč, torej ne potrgajte na 
enem mestu vseh rastlin, ampak na 
več mestih po malo, zato da bo nara-
va še vedno buhtela v naravni lepoti 
in pestrosti rastlinja...
Darinka Kozinc

stavljene s pomočjo sodobnih video 
grafičnih in multimedijskih tehnik.

Miranu želimo še veliko uspeha, 
veliko dobrih idej in seveda časa, da 
bi jih uresničil.                                                                             
Mira Bevc

medvedi in si ga privoščijo posebej z 
namenom, da očistijo in poživijo or-
ganizem po zimskem spancu (latinsko 
ime zanj je Allium ursinum - medvedji 
česen). Prav tako kot medvedom po-
maga čemaž tudi nam. Verjetno ni 
boljšega čistila za kri in prebavila, saj 
deluje antiseptično, pospešuje preba-
vo in izboljša absorpcijo v črevesju.

Čemaž je nadvse uporaben v ku-
hinji,  priporočajo ga namesto česna. 
Užitna je cela rastlina, od gomolja do 
stebla, listov in celo cvetov. Uživati ga 
je potrebno zmerno, saj v prevelikih 
količinah lahko prebavila razdražimo. 
Njegova uporaba je vsestranska, bodi-
si kot dodatek ali začimba v solatah, 

Volčja češnja Gabez Trobentica

Čemaž

Lapuh (Slike zbral: Aleš Srnovršnik) Pikasti mišjak Regrat Šmarnica
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Živimo na območju, kjer je pred 
stoletjem divjala vojna, vojna grozot 
in nesmislov, kot je lahko vsaka vojna, 
ampak prva svetovna vojna na Soški 
fronti je bila še bolj krvava in še bolj 
absurdna, ker se ni polastila samo na-
ših domov, skromnega imetja za preži-
vetje, nas pregnala in ustrahovala, am-
pak so si krvniki v njenem imenu vzeli 
pravico gospodariti z našimi dušami. In 
to so bili generali na najvišjih vojaških 
pozicijah na obeh straneh vojskujočih, 
ki so se zaobljubili služiti kraljevini in 
imperiju visokoletečih orlov kot sim-
bolu ostrovidnemu in dominantnemu 
gospodarju prostora. Njihov cilj je 
bil sicer skromen, zavzeti nekaj oze-
mlja. V njihovih predvidevanjih je bilo 
označeno to kot visoko verjetna, hitra 
in enostavna naloga, kaj pa je ta na-
loga pomenila v štirih letih, pa lahko 
zemlja, ki po njej hodimo vsak dan še 
danes, na srečo ljubosumno skriva in 
nikoli ne bo zatožila strahopetnih po-
veljujočih, ki so prevečkrat pošiljali v 
boj na smrt obsojene vojake. 

Ne verjamem, da niso razumeli, da 
včasih nima smisla vztrajati in streljati 

Generali in vojaki

ne samo na sovražnika, ampak tudi na 
izmučene lastne vojake, jih obtoževati 
izdajstva, ker niso zmogli v brezizho-
dnih situacijah izpolniti njihova pove-
lja, pa čeprav so vedeli, da v dani po-
ziciji ni bilo nobene možnosti, še več, 
vedeli so, da bi morali korigirat povelja, 
da bi rešili ne samo vojake in življenja, 
ampak tudi opremo in orožje, teritorij 
in logistično podporo. V poveljujoči hi-
erarhiji si niso upali oporekat najvišjim 
činom poveljstva, ki ga je na italijanski 
strani kot poveljnik štaba predstavljal 
Luigi Cadorna. Kontroverzni general 
in maršal si ni z dejanji ali zaradi za-
slug v operativi službovanja zaslužil ta 
položaj, ampak je bil kot najstarejši iz-
med predlaganih na ta položaj tik pred 
začetkom vojne potrjen s strani kralja 
Vittoria Emanuela III, češ da ne more 
biti tako nepredvidljiv kot mlajša kon-
kurenta. 

Luigi Cadorna se je rodil v Piemon-
tu, ob jezeru Lago Maggiore, leta 1850. 
Oče Raffaelo in ded Luigi sta bila oba 
znana generala, vendar oba brez večjih 
zaslug na bojiščih. V zaporedju sta, tako 
kot vnuk z istim priimkom, zasedala 
visoka mesta v poveljstvu. Cadorno je 
»odlikovala« pikolovska natančnost, 
zahteval je popolno spoštovanje in izvr-
ševanje izdanih ukazov, bil je poln kri-
latic in poznavanja taktike iz učbenikov, 
pristaš frontalnega načina vojskovanja, 
toda brez prakse na terenu, kaj šele v 
resničnih bitkah. Pri svojih 64 letih si 
je že omislil hišico ob vodi v domačem 
kraju Pallanza, a namesto v pokoj, so ga 
izbrali za vrhovnega poveljnika.

Nepripravljen, tako kot njegova voj-
ska in kraljevina nasploh, je zagrešil ne-
šteto taktičnih vojaških napak, brez po-
znavanja teritorija, z zastarelimi načini 
komuniciranja, slabo delujočo terensko 
telefonijo, nepripravljenimi mladimi 
rekruti z neprimerno obleko in po-
manjkanjem hrane, je trmasto vztrajal 
v direktnem, frontalnem bojevanju, se 

posluževal in odobraval eksekucije 
vojakov in oficirjev, ki se niso stri-
njali z ukazi in so v krču pred gro-
zečo morijo zmogli toliko dostojan-
stva ali strahu, da jim je bilo vseeno, 
katera stran jim bo zadala smrtni 
udarec. Na srečo v veliki nesreči je v 
zadnji bitki pri Kobaridu podrejeni 
Badoglio, ki je bil povišan v čin ge-
nerala leto prej ob osvojitvi Saboti-
na, samosvoje interpretiral ukaze in 
olajšal prehod austro-ogrskim silam, 
s tem pa nehote prihranil vsaj tista 
življenja vojakov, ki bi jih ustrelila 
lastna vojska. Za poraz pri Koba-
ridu ni bil karijerno kaznovan kot  
generala Capello in Cadorna; ostal 
je ob boku novemu poveljniku Ar-
mandu Diazu do t.i. zmage oziroma 
položitve orožja, armisticija, vendar 
je kot dogovorjen datum, 3. novem-
ber 1918, italijanska stran hote ali 
nehote zamaknila za dodatnih 24 ur 
na 4. november, s tem pa povzroči-
la dodatne žrtve na avstrijski strani, 
ker so bili njihovi vojaki prepričani, 
da je vojne konec. Kot morilec eti-
opskih ljudstev se je izkazal za bo-
žič 1935, ko je izumil „sprejanje“ z 
bojnimi strupi kar z letali, in ostal 
vedno v vrhu vojaške nomenklature, 
krojil zločinsko usodo in politiko 
do konca druge svetovne vojne in v 
miru umrl šele v letu mojega rojstva, 
leta 1956.

Nihče izmed italijanskih genera-
lov ni bil nikoli obsojen, ne za ne-
spametne žrtve v 1. vojni, ne za zlo-
čine v 2. vojni, a vendar so se moji 
predniki borili proti njihovi vojski in 
tiraniji, žrtvovali mladost, krepost in 
mlada življenja. V to verjamem, ker 
sem njihov potomec. Morda se niso 
borili za cesarja, za stare obledele 
ideale, za rdeče zvezde in predstav-
nike partijskih knjižic, a zagotovo 
so se borili za zemljo in kamenje, po 

katerem danes stopamo, gradimo, jo 
obdelujemo, skratka - na njej živimo.

Tudi sam sem bil vojak. Ne v voj-
nem času, a skoraj. Drugo polovica 
leta 79 do maja 1980 sta takratno sku-
pno državo pretresali kritični zunanje 
politični dogodki in strah pred nezna-
no prihodnostjo po bolezni in smrti 
maršala Tita.

Vojaščino sem služil kot vezist in 
voznik posebnih štabnih vozil v stari 
vojašnici ob Dunajski cesti za Beži-
gradom, v centru Ljubljane. Mogočni 
kostanji so obkrožali prašno dvorišče 
- „krug“. Stavbe so bile še iz avstro-
ogrskih časov in so vedno služile temu 
namenu, le vojaki so v stotih letih 
večkrat zamenjali uniforme in pripa-
dnost generalov, a vojaško življenje se 
ni bogvekaj spremenilo. Slaba hrana, 
stare uniforme, velike smrdeče spal-
nice brez kurjave, jutranja telovadba 
zgoraj brez, suhoparna povelja nižjih 
oficirjev, sestavljanje in čiščenje starih 
pušk in orožja. Toda idilo popoldan-
skega poležavanja, branja in pisanja 
pisem, so nenadoma prekinili v bojno 
opremo »odeveni« oficirji, nejevoljno 
so skušali vsaj malo organizirati sami 
sebe in bolj razpuščeno vojsko, kajti 
po dolgih mirnih letih so vsi in povsod 
šušljali: “Drugovi, počeo je rat!“ Prišel 
je čas, ko se moramo pripraviti na vse. 
Res je, da je takrat Sovjetska zveza za-
sedla Afganistan, tovarišu Titu pa se je 
po vrnitvi s Kube, kjer je na konferenci 
neuvrščenih z zadnjimi močmi skušal 
prepričati Fidela Castra, da gibanja ne 
sme podrejati ruskim interesom, zdra-
vstveno stanje zelo poslabšalo. Oficirji 
in generali so se pripravljali na vojno, 
spali so kar oblečeni v kasarnah, ve-
zisti smo izvajali prenos štaba IX. ar-
made (Ljubljanska armijska oblast) v 
zato pripravljena posebna vozila na 
več lokacijah in istočasno vzpostavlja-
li šifrirano telefonsko in radio zvezo 

z ostalimi centri. V očeh in izražanju 
tudi generali, ne samo oficirji, niso 
skrivali negotovosti in strah pred ne-
znanim. Večkrat sem moral ponoči 
prevažati visoke vojaške čine do Kli-
ničnega centra in Brnika, med vožnjo 
so bentili nad usodo poklica, za ka-
terega so se odločili ponavadi zaradi 
nizkega socialnega statusa in privile-
gijev, ki so sledili. Edino vojaki, bivši 
študentje, smo se bolj nasmihali nji-
hovemu početju, saj naša razgledanost 
in dojemanje svetovnega dogajanja 
ni bila cenzurirana in indoktrinirana. 
Prihajalo pa je do izbruhov absurdnih 
zahtev oficirjev, vse male tranzistorske 
radio sprejemnike so nam zaplenili, 
da ne bi slučajno poslušali tuje propa-
gande, prepovedali so obiske, niti te-
levizije nismo smeli gledati, razen TV 
dnevnika, in to z njihovo prisotnostjo. 
Istočasno pa je v Ljubljani življenje 
teklo normalno, živžav na takratni Ti-
tovi cesti tik ob kasarni je bil za nas 
pomirjujoč, na avtobusni postaji sko-
raj pred vhodom je žuborelo življenje 
in to je bil edini stik z resničnim sve-
tom. Ko so vrhovnega poveljnika JLA, 
maršala Tita, po nekaj mesečnih hudih 
zdravstvenih zapletih razglasili za mr-
tvega, sem bil na nekajdnevnem dopu-
stu, ki sem si ga komaj izprosil, čeprav 
se mi je vojaški rok že skoraj iztekel. 
Vsi vojaki so se morali takoj vrniti v 
kasarne, a sklenil sem, da se bom vr-
nil šele ob prenehanju datuma in ure 
na dovolilnici, to je bilo čez dva dni. 
Ob prehodu „kapije“ v zadnji minu-
ti so me pričakali sotovariši iz južnih 
republik in mi obljubili jutranje javno 
kaznovanje komandanta kasarne z za-
porom češ, da sem edini vojak, ki se ni 
takoj vrnil v bojne vrste. Odvrnil sem, 
da smrt predsednika države ne more 
sprožiti nobene agresije od zunaj, kve-
čjemu močna nesoglasja med narodi v 
naslednjih letih. Res je bilo zjutraj na-
peto, ko smo stali v zboru in čakali na 
raport med oficirji. Pričakoval sem vse 
mogoče, a komandant, sicer Slovenec, 
ni nič omenil, mogoče ga je bilo sram 
zame, ker sem bil tudi njegov osebni 
šofer in zanesljiv vezist. Kasneje me 
je poklical na raport v njegovo pi-
sarno, tulil in preklinjal, da ga je bilo 
nalašč slišati do vseh podrejenih, ki 
so nategovali ušesa. Na koncu mi je 
ponudil roko, molče mi jo je stisnil in 
zamrmral:“Jutri boš civilist,svoboden, 
jaz pa zagotovo še v uniformi.“

V Piemontu ob jezeru Maggiore, 
na vodi zgrajen mavzolej v notranjo-
sti skriva sarkofag generala Cadorne, 
varovanega s stebri v obliki kamnitih 
vojakov, ki brezčasno kljubujejo ve-
tru in dežju. Vojaki so videti utruje-
ni, naslonjeni na puške, premraženi, 
lačni, oropani dostojanstva. Čeprav 
jim je general obljubil nebesa, jih ne 
morejo doseči, preveč jih je  v kolo-
ni umirajočih, ki  sega do obzorja in 
čez. Bravni sprejani grafiti naznanjajo, 
da je mladim popolnoma vseeno, kaj 
predstavlja. Mogoče pa so kamnitega 
vojaka vprašali koga straži in ta jim je 
odgovoril: „Absurd.“

Vsaka ped zemlje ima svojo zgod-
bo, še posebno naša prst, kjer je divjala 
Soška fronta, a vendar se že od nekdaj 
sprašujem, zakaj bi brskal za kovinski-
mi ostanki, ki jih vojaki niso hoteli no-
siti in uporabljati, še najmanj z njimi 
moriti. Zakaj razstavljati in preproda-
jati nesmisle, ko vemo, da se iz vojn 
nikoli nismo ničesar naučili. Vsak ko-
šček rjavega železa nosi tragično zgod-
bo in zgodb je čedalje več, in ko jih 
sestaviš, postanejo absurd, le da je v 
globalnem svetu dovoljeno prodajati 
tudi lepo zapakirane absurde.
Miran Brumat

Andrej Bijuklič, fant z divjih voda
Intervju

Solkanski kajakaš Andrej Bijuklič 
je svojo kariero in navdušenje nad ve-
slanjem začel pri devetih letih v Kajak 
klubu soške elektrarne na Soči. Pri 17 
letih je zaključil tekmovanja v slalomu 
na divjih vodah, ker se je navdušil nad 
bolj sproščenimi disciplinami »cree-
ka« in »playboata«, v katerih je nekaj 
časa tudi tekmoval v Sloveniji in tuji-
ni. Zdaj vesla le še za veselje. Pravi, da 
ga na divjo vodo vleče pustolovščina, 
adrenalin, samota, spoznavanje same-
ga sebe in svojih zmožnosti in sposob-
nosti.

Kakšna je razlika med slalomom 
in veslanjem na divjih vodah? 
Kakšne kondicijske in psihične 
priprave zahteva in kakšno 
znanje je zaželeno?

Slalom poteka na točno določeni 
umetni progi, ob urbani infrastruktu-
ri. Divje vode v naravi pa so pusto-
lovščina in doživetje, preživetje. Kot 
da bi primerjali sprehod po urejenem 
mestnem parku in hribom. Dobra 
kondicijska pripravljenost kajakaša je 
pri obeh »disciplinah« enaka in samo-
umevna. Tek, kolesarjenje, plezanje... 
Sam niti ne bi rekel temu kondicijske 
priprave, zato ker sledim temu, kar 
mi je všeč in to počnem z veseljem.

Psihični napor pa je nekaj povsem 
drugega. Pri slalomu gre predvsem za 
tekmovanja in doseganje čim boljšega 
rezultata oziroma zmage. Psihični na-
por na divji vodi je drugačen, precej 
večji.  Brzice so precej težje, pa tudi 
bistveno več čas si na vodi. Zato se 
ocena nevarnosti rek podaja glede 
na težavnost in padec brzic, oddalje-
nost od najbližje bolnišnice in časom 
dostopa ter reševanja, če je to sploh 
mogoče. Za predstavo: Soča ima v 
prepovedanem odseku »kataraktu« 
oceno 4+ do 5.

Na divjih vodah so seveda dobro-
došle izkušnje iz težjih rek. Večdnev-
no veslanje zahteva znanje preživetja 
v naravi in bivakiranja. Posameznik 
mora biti navajen potrpeti več dni z 
manj hrane, prespati na dežju in se 
zjutraj obleči v mokro opremo. Nepo-
znane rečne struge ter takšni in dru-
gačni dostopi do in iz vode zahtevajo 
tehnično znanje plezanja, vrvenja in 
predvsem reševanja. 

Če začneva na slovenskih rekah, 
katere reke največ veslate in kat-
ero obdobje v letu je za kajakaše 
najugodnejše?

Zelo na kratko – celo leto. Po de-
ževju in ko se topi sneg v gorah, torej 
ko je voda visoka. Pri nas so najbolj 
priljubljene reke Severne Primorske. 
Največ seveda veslamo Sočo, takoj za 
njo je meni najljubša in tudi tehnič-
no najzahtevnejša Učja. V dolini sta 
po deževju priljubljeni tudi Nadiža in 
Tolminka. Potem so tu še reke bližnje 
italijanske Benečije. Ostale slovenske 
reke niso tako priljubljene, saj  nimajo 
dovolj velikega padca in so zato pre-
lahke. 

Rekel si, da kajakaši lovite vodo.  
Kako izbirate reke in destinacije? 

Kot vsaka pomembna debata se 
tudi naš izbor začne s prijatelji za šan-
kom (smeh). Ne lovimo lovorik, kar 
pomeni, da rek ne izbiramo glede na 
to ali so že veslane in ali so popularne. 
Destinacijo in reko izberemo glede na 
čas in obdobje v letu. Cilj se torej pri-
lagaja. Osebno grem na reko najraje 
z nekom, ki ga poznam, mu zaupam 
in vem kaj od njega pričakovati. Naj-
večkrat se zberemo skupaj tisti, ki 
veslamo skupaj, velikokrat pa se poti 
križajo z drugimi kajakaši in tako pri-
haja do novih prijateljstev in povezav. 
Pomembni sta povezanost skupine in 
prilagodljivost članov, da ne prihaja 
do večjih sporov in nestrinjanj, pred-
vsem če gre za večdnevne odprave.

Kako se pripravite na novo reko?
Priprava je odvisna predvsem od 

tega, za koliko dni se gre na vodo. 
Posameznik mora imeti vso opremo v 
kajaku, kar pomeni, da je izbira nuj-
nih pripomočkov minimalna. Skupno 
opremo, na primer gorilnik, lonce, 
hrano, se podeli med člane skupine, 
za ostalo pa poskrbi vsak sam. Nuj-
no je imeti s seboj reševalno opremo, 
h kateri spadajo vrv, karabin, gurtne, 
prva pomoč, nož, spalka, podmetač... 
Seveda se opremo prilagaja destinaciji 
in potovanju. 

Postopek veslanja nepoznanih rek 
pa je zmeraj enak. V vodniku prebereš 
kje je start, cilj. Jaz osebno ne maram 
brati opisov. Zame je to čar veslanja, 

se premišljeno prebiti skozi reko na 
način, da jo sam preberem - kje so 
najbolj ugodne linije, sifoni, drevesa. 
Če s čolna tega ne vidiš moraš reko 
pregledati z brega. Velikokrat je po-
trebno nevarne odseke prepešačiti s 
čolnom na rami, kar je tudi najbolj 
utrujajoče. Predvsem je pomembno, 
da se ne zaveslaš, kar pomeni, da ne 
presežeš praga, s katrega ni več po-
vratka. 

Katere tuje destinacije in reke 
so že odkljukane in po čem si si 
jih zapomnil, ter kako financirate 
odprave v tujino?

Pri sedemnajstih letih smo se od-
ločili za veslanje na Korziki. Kasneje 
smo največ veslali po Italiji v Valsesiji 
, Švici, Avstriji na Južnem Tirolskem, 
potem pa je zmanjkalo zanimivih rek 
v bližini in smo bili v Turčiji, nato 
dvakrat na Norveškem. Ponekaj-
letnem premoru smo šli na Novo 
Zelandijo. Zahodna obala južnega 
odtoka je bila zanimiva zaradi hitrih 
prehodov z obale v hribe. Helikopter 

nas je pustil na startu v gorah, vesla-
li pa smo skoraj do morske obale. V 
Kaliforniji me je navdušila lepota rek 
z granitno podlago, kamnitimi bloki 
in koriti. Na odpravi Čile-Argentina 
so me prevzela Patagonska prostran-
stva, oddaljenost, narava in mir. Reka 
Rio Baker je ena največjih, ki sem jih 
veslal, in to tako po količini vode kot 
težavnosti brzic.  Od tam sem si za-
pomnil še lepoto kanjonov granitne 
doline reke Futaleufú. Leto nazaj mi 
je Kolumbija poleg posebne zanimive 
in nevarne izkušnje veslanja skozi vla-
žne gozdove džungle, dala posebno 
lekcijo. Infekcija na roki in nogi me 
opominja na to, da moram biti pazljiv 
z naravo. Nazadnje smo bili Nepalu, 
od koder si bom zagotovo zapomnil 
pogled na Himalajo, mogočnost go-
rovja, ki jemlje dih z vsakega zornega 
kota in seveda veslanje reke Humle 
Karnali.

Najbolj sveži so zagotovo 
spomini z zadnje odprave. Kako 
je bilo v Nepalu?

Lanskega novembra smo se Luka 
Reberšak, Igor Mlekuš, Jan Bregar 
in jaz odpravili v Nepal. To je drža-
va pod Himalajo, kjer materializem 
nima takšnega pomena kot pri nas. 
Ljudje nimajo nič, iz dneva v dan de-
lajo zgolj za hrano, a so vendar veseli 
in nasmejani. 

V mesecu dni Nepala smo preve-
slali šest rek.  Vode je dovolj, padci 
so konstantni in brzice kontinuirane. 
Je eden od redkih krajev na svetu, ker 
reke niso veslane in ni turistov. Naš 
glavni cilj je bil preveslati reko Humla 
Karnali. To je najdaljša reka, kar sem 
jih kdaj veslal. V šestih dneh smo pre-
veslali 180 km. Zanimivo je, da se v 
toku reke pokrajina večkrat drastično 
spremeni. Veslanje se začne v gorah, 
te počasi izginejo in očitno prehajaš 
iz enega ekosistema v drugega. Poseb-
nost je tudi ta, da je malo rek je na sve-
tu, kjer lahko večino struge preveslaš. 
Razen dostopa, kjer smo si pomagali 
z nosači, in krajšega nevarnega odse-
ka, smo nosili le mimo manjših brzic. 
Kjerkoli drugje sem veslal, sem moral 
v 20 kilometrih reke vsaj štiri kilome-
tre, torej petino toka, nositi čoln.

Za vse, ki vas zanima kaj več o na-
šem veslanju v Nepalu pripravljamo 
film, ki ga bomo premierno zavrteli v 
Šešetu v Solkanu.
Nika Š.

Mavzolej generalu Cadorni. (Foto: Miran Brumat)

Detajl mavzoleja. (Foto: Miran Brumat) Kamniti vojak si misli svoje. (Foto: Miran Brumat)

Večdnevno veslanje 
zahteva znanje preživetja 
v naravi in bivakiranja. 
Posameznik mora biti 
navajen potrpeti več dni 
z manj hrane, prespati 
na dežju in se zjutraj 
obleči v mokro opremo. 
Nepoznane rečne struge 
ter takšni in drugačni 
dostopi do in iz vode 
zahtevajo tehnično znanje 
plezanja, vrvenja in 
predvsem reševanja. 

Vse foto: Jure Batagelj
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Spomini na rejo gosi v Solkanu

Zaradi treh dejstev sem se odločil 
napisati ta prispevek. Prvo. Nekoč sem 
bral pustolovsko zgodbo, v kateri pisa-
telj našteva, kaj vse je potrebno vzeti s 
seboj v divjino za preživetje. Potrebna 
je voda, hrana, gosja mast in primer-
na obleka in obutev, nož in sekira. Od 
vsega tega sta najbolj važni voda in 
gosja mast. Drugo. V odgovor na moj 
prispevek o Solkancih med bombni-
mi napadi na solkanski most je poslal 
David  Brezigar prispevek v katerem 
navaja, da so se za njim v klet zatekle 
ob bombnem napadu tudi gosi, ki jih 
je pasel. Takrat sva menila, da bi bilo 
dobro o gagajočih prijateljicah napi-
sati poseben prispevek o njih. Tretjič.  
V Slovenskih novicah, prilogi Okusi 
je bil nedavno objavljen članek Toni-
ja Gomiščka, napisan po spominu iz 
pripovedovanja njegove none Marije 
z Opalde, ki govori o njeni vzreji gosi 
med 2. svetovno vojno v Solkanu.

Da se bo tudi meni razvezal jezik in 
mi obudil spomine na tiste čase, vklju-
čujem, seveda z dovoljenjem avtorja, 
del članka v ta zapis:

»Poleti leta 1943 je bilo v Solkanu 
le malo moških. Mladeniči so morali 
v redno italijansko vojsko in so se bo-
jevali na raznih frontah, nekaj posa-
meznikov se je pridružilo partizanom, 
večino mož srednjih let pa so vpoklica-
li v t.i. posebne bataljone in jih poslali 
nekam daleč na jug ali na otoke. Tako 
se je tudi moj nono znašel na Sardini-
ji, doma pa pustil nono in dve hčerki, 
obe še deklici. Po kapitulaciji fašistične 
Italije 8. septembra 1943 so te može 
zajeli pripadniki francoske makije, 
nato pa so dobili ameriške uniforme in 
postali zavezniški vojaki. Vesti o tem, 
kaj se z njimi dogaja, v Solkan niso pri-
hajale. Med prilagajanjem na življenje 
brez moža pri hiši je nona ugotovila, 

da prašiča, ki je sicer vsako leto krulil 
v svinjaku, ne bo mogla zrediti, zato 
se je, verjetno po nasvetu kake sosede, 
odločila za jato gosi. Kot otrok sem 
stokrat slišal pripovedi o tem, kako so 
jih s karjolo, to je potisnim vozičkom, 
nekakšno primorsko inačico cize, vo-
zili na njivo, kjer so se pasle po plevelu 
in stikale za polži, ki so jim šli še zlasti 
v slast. Ko so imele tri mesece je začela 
hoditi k hiši neka Furlanka, ki je nono 
prepričala, da je potrebno te goske 
dodatno pitati, da bodo bolj mastne. 
Kar je potrebno, naj se zgodi, si je mi-
slila nona, ki pa ni niti najmanj vedela, 
kako se tej stvari streže. In tako se je 
zmenila s to žensko, ženo zaporničarja 
na bližnji železnici, da bo ona hodila 
vsak dan po nekajkrat na dom in da 
bo opravila posel. Sedla je na stopnico, 
stisnila gos med krepka bedra, jo prije-
la za vrat in ji dvignila glavo, ji dala lij v 
kljun, nato pa pest za pestjo sipala va-
njo koruzo in jo z roko božala po grlu 
toliko časa, dokler ni bilo vse zrnje v 
želodcu. To je počela kake tri tedne, 
gosi pa so bile medtem zaprte v hlevu, 
saj bi s tekanjem po dvorišču porabile 
preveč dragocenih kalorij, ki so se mo-
rale spremeniti v mast. Usluga seveda 
ni bila brezplačna. Furlanka, ki je gos 
na koncu tudi obglavila in očistila, si 
je za plačilo izgovorila glavo, tace in – 
jetra! Uboga nona ni vedela, da ji je s 
tem vzela najdragocenejše; zadovoljna 
je bila že z mesom, ki ga je spekla, vlo-
žila v stopljeno mast in shranila, potem 
pa košček po koščku jemala iz posode 
in uporabljala kot priboljšek k nedelj-
skim in prazničnim kosilom.«

Ta pripoved  je priklicala v spomin 
tudi moja  takratna doživetja v zvezi 
z gosmi. Med vojno je primanjkovalo 
živil, posebno zabele. Star sem bil 10 
let, ko je mama prinesla domov iz Go-

rice dve mladi goski. Tata jima je pri-
pravil primeren ograjen prostor. V vrt 
nista smeli, da ne bi popikali zelenjave 
in drugih posevkov. Občasno smo ju 
pasli na igrišču pred hišo. Kasneje, ko 
je bilo igrišče preorano v njivo zaradi 
fašistične ideologije, da je potrebno iz-
koristiti vsako ped zemlje, da se s tem 
prehrani prebivalstvo, smo ju pasli le 
občasno, ko ni bilo v bližini kmeta Gi-
gita Kurinca. (Ta je obdeloval to polje 
v zameno za zemljo, ki so mu jo zase-
gli zaradi izgradnje kažermet, kasarn 
na poljih). Gosi sta bili zelo vreščeči 
in napadalni. Pravijo, da če imaš gosi 
pri hiši, ne potrebuješ psa. Gos ima 
namreč rahel spanec in jo zmoti vsak 
najmanjši šum.  Gosi so takrat redi-
li tudi pri trgovcu jestvin Stabile na 
placu. Njegovo hčer Mafaldo je gos 
tako vsekala s kljunom v stegno, da 
ji je začelo rasti divje meso. Brezigar 
Ana se spominja, da so tudi pri njih 
v Ščednah (pri Johanovih) redili po 
dve gosi. Ko so se nekega dne pojavili 
nemški vojaki na dvorišču sta se goski 
zelo prestrašili in se skrili. Nekaj sta 
slutili. Naslednje jutro sta izginili. V 
Ščednah so pripadniki TODT¹ in dru-
gi delavci gradili bunkerje in utrdbe, 
ki naj bi zaustavile prodiranje zavezni-
kov v notranjost Slovenije. Delavci so 
bili pretežno Furlani. Pri Johanovih so 
poprosili, da bi si na štedilniku pogreli 
prineseno kosilo. Gospa Ana se spomi-
nja, kako čudovite vonjave so napol-
nile njihovo kuhinjo, ko so pogrevali 
pečeno gos z bleki. Napotke o paši in 
pitanju gosi je dajala mami naša naj-
bližja soseda Angela Bratina. Tega se 
je naučila pri sorodnikih v Sovodnjah. 
Če ni bilo mame doma ob določeni 
uri, so mene določili, da moram vsipa-
ti koruzna zrna v gosji kljun. To je bilo 
zelo naporno. Gos sem stisnil med ko-
lena tako, da je gledala naprej v svetlo 
prihodnost, z levo roko sem stisnil ob 
strani kljun, da se je odprl, z desno 
pa spustil v kljun peščico koruznega 
zrnja. Nato sem večkrat pogladil gos 
po vratu, da so prišla zrna do želodca. 
Pri naši hiši nismo uporabljali lijaka za 
vsipanje zrn v usta. Ko je postala gos 
primerno težka je sledil zakol, ki ga je 
opravil tata. Meso je bilo zelo okusno. 
Mi smo zelo cenili tudi mast, ki smo jo 
stopili. Mast rumene barve je dala je-
dem svojevrsten okus. Hranili smo jo 
pod štengami, kjer je bilo bolj hladno. 
Takrat še nismo znali ceniti gosjih jetrc, 
kot smo jih kasneje. V času prepustnic 
je cvetel zaslužek preko meje z gosjimi 
jetrcami, ki jih je dobavljalo podjetje 
Gavrilovič v posebni lični embalaži. 
Zelo so bile iskane od hotelirjev in go-
stilničarjev v Gorici. Poznana gostilna 
s to specialiteto je bila v hotelu Alla 
Transalpina, nasproti novogoriške že-
lezniške postaje.

Pred pomanjkanjem hrane v Solka-
nu so pred vojno redili gosi le redki 
kmetje. Race pa so redili le če so imeli 
v bližini kak potok ali močvaro. Naj 
ne pozabimo, da je bil Solkan takrat 
prepreden z grapj]rji, ki so razpršili 
po jarkih med polji številne studence 
in potoke, ki so žuboreli izpod vino-
gradov pod Sv. Katarino. V Solkanu 
smo poznali kmeta, ki smo mu pra-
vili Janez z U]d]. (Bašin). K njemu si 
moral čez potok, kjer se je zmerom 
stekala voda preko ceste, ki je vodi-
la do njegove kmetije. Kasneje so to 
tako preuredili, da so vodo speljali 
po ceveh pod njegovim dvoriščem do 
cestne kanalizacije nasproti Panjako-
vega na Cesti IX korpusa. Prav tako 
je v Solkanu kraj, ki smo mu pravili 
»Na žagi (danes Stara pot). Tam naj bi 
bila nekoč žaga, ki jo je poganjal po-
tok, ki je tekal skozi Žabji kraj. Takrat 

Naš tata, avstro-ogrski vojak
Obledele fotografije

Tako kot mnogo slovenskih fantov 
in mož je tudi naš tata Anton (po 
domače Tonče od Trnovk]) služil 
Avstroogrskemu cesarju Francu 
Jožefu. Kot letnik  1984 je ekzerciral 
v Trstu na Rocolu v kasarnah, ki še 
zdaj stojijo. Zadnje čase teče v Trstu 
razprava, da bi jih porušili in prostor 
namenili za druge potrebe mesta. V 
očetovi mladosti so klicali na služenje 
vojaščine trikrat in sicer: prvič z 21 
leti, drugič z 22 leti in tretjič s 23 leti. 
Če nisi bil poklican prvič ali drugič, 
si bil na vsak način poklican tretjič 
z dopolnjenimi 23 leti. V Solkanu 
je takrat živel pitu]r Furlanske 
narodnosti, ki so mu pravili Ščatula 
(škatla po furlansko). Rad je pogledal 
v kozarec in zjutraj ob barvanju ni 
mogel potegniti ravnega fileta (črte) 
na zidu, če ni imel primerne doze 
goriva. Preveč sta se mu tresli roki. 
Glede vpoklica na služenje v vojsko je 
stalno negodoval in govoril: »Prvo ne 
kliče, drugo tudi ne, a treče pokliče 
dentri u vojska za komplat (uničit) 
familja«.

Ker je primanjkovalo dela doma, 
se je tata odpravil v Sarajevo, 
kasneje pa v Pulj. Tam je opravljal v 
glavnem dela pri izdelavi stavbnega 
pohištva. Mogoče je bil zaradi znanja 
srbohrvaškega jezika mobiliziran v 
Bosno, kjer je bil razporejen v 20. 
lovski bataljon (Feld Jäger Bataillon), 
znan tudi kot tržaški lovski bataljon. 
Rad se je pohvalil, da se je ob vpoklicu 
v vojsko podal v Sarajevo preko 
Budimpešte, kjer si je lahko ogledal 
del mesta. Po prihodu v Sarajevo je bil 
razporejen v Travnik. Kot korporal 
(desetnik) je vodil oddelek vojakov, ki 
so nadzorovali določen del železniške 
proge. Moštvo so sestavljali v glavnem 
Bosanci in kasneje je znal povedati 
veliko dogodivščin, ki jih je doživel 
z njimi. Nekateri so bili domačini in 
so radi izginili za nekaj dni domov in 
se vrnili s kakim priboljškom, ki so ga 
bili vsi deležni. To se vidi tudi na sliki 
mojega lepo rejenega tatu s cigareto 
v roki in fesom na glavi. Na poljih so 
dela opravljala v glavnem ženske, saj 
so moški bili vpoklicani v vojsko. V 
bližini vojaške postojanke je stanovala 
ženica, ki je sama obdelovala zemljo. 
Oče je naročil vojakom, naj ji 
prekopajo vrt in pognojijo zemljo 
s straniščem. Čez čas, ko je vzklilo 
seme, je cel zaselek hodil gledat, kako 
lepo poganja vsajeno. Govorili so: 
»Dobar je ovaj Slovenac«. Na fronti 
so bili Bosanci hrabri vojaki in zelo 
spoštljivi do nadrejenih. Imeli so tudi 
kake napake, ki pa jim jih ni bilo 
za zameriti. Če si videl na bojnem 
polju mrtve vojake, ki so imeli žepe 
obrnjene navzven, si takoj vedel 
kdo je šel mimo. Tako obrnjeni žepi 
so opozorili druge vojake, naj se ne 
trudijo, saj je nekdo žepe izpraznil že 
opravil pred njimi. Izgovarjali so se, 

da so se te obrti naučili od italijanskih 
vojakov. Tata nam je večkrat pravil, 
kako so ponoči ob obhodu straže 
poslušali tuljenje volkov, ki je prihajalo 
s planine Vlašić nad Travnikom.

Kasneje je bil njihov bataljon 
razporejen v Slovenijo na Vršič, kjer 
je potekala frontna črta: Batognica 
– Krn – Vrata – Vršič. Večkrat je 
poudarjal, da to ni bil Vršič preko 
katerega so Ruski vojaki gradili cesto. 
Atlas Slovenije izkazuje, da obstaja v 
Sloveniji 17 vrhov ali prelazov s tem 
imenom. V knjigi Vasje Klavore Plavi 
križ, kjer avtor podrobno in živo kot 
v filmu opisuje Soško bojišče, je v 
slikovnem gradivu fotografija vzidane 
plošče na Vršiču, ki pravi, da so se tu 
v letih 1916 – 1917 borili vojaki 20. 
bataljona poljskih lovcev FJB. Pogosto 

nam je pravil, da je tam pozimi 
zapadlo ogromno snega. Sonce pa da 
vidiš, če ni oblačno, samo če se uležeš 
na hrbet. Če smo otroci kdaj rekli, da 
bi se šli radi škijat in sankat na Lokve, 
nas ni razumel in je vedno rekel, da je 
že on použil dovolj snega za vse nas.

Ko sem se pred  mnogimi leti 
podajal službeno v Bovec v našo 
turistično pisarno, je s pokojnim 
turističnim delavcem Danilom 
Šuligojem vedno stekla beseda o 
prizoriščih spopadov iz 1. svetovne 
vojne. Pri njem so se pogosto oglašali 
veterani iz Avstrije in Italije, redkeje 
tudi iz drugih držav, ki so se borile 
na okoliških hribih, da bi jih popeljal 
na prizorišča bojev. Veterani za 
železno zaveso niso imeli časa za take 
malenkosti, ker so pospešeno gradili 
novo ureditev. Tudi mene je večkrat 
vabil. Nikoli nisem našel časa za to, za 
kar mi je danes zelo žal. Danilo je za 
časa 2. svetovne vojne večkrat asistiral 
improviziranim operacijam ranjencev, 
ki jih je legendarni partizanski 
zdravnik dr. Franc Derganc opravljal 
v nemogočih razmerah. Svoje humano 
delo bolničarja je Danilo opravljal tudi 
v Partizanski bolnišnici Franja. Kdo 

ve, mogoče se mi je ta pripoved takrat 
zdela bolj zanimiva in pomembna 
od dogodkov, ki so se zgodili v 1. 
svetovni vojni.

Oče si je večkrat želel, da ga z 
motorjem peljem v Trento, da bi si iz 
doline skupaj ogledala hribovje, kjer 
se je boril. Nisem našel časa za to, 
misleč da to lahko počaka na primeren 
trenutek. Tata ni dočakal tega. Poslovil 
se je v sedeminosemdesetem letu 
starosti in meni pustil grenak priokus, 
da mu nisem izpolnil želje, ki bi oba 
obogatila.

Ob zamenjavi posadk na Vršiču je 
bil očetov bataljon poslan na Tirolsko. 
Tam so se borili na planoto Asiago, ki 
je na meji med Tirolsko in Benečijo, 
naseljujejo pa jo Cimbri: v njihovem 
jeziku jo imenujejo tudi za Planoto 

sedmih občin (Hòoge Vüüronge dar 
Siban Komàüne). Kobariški muzej je 
pred časom pripravil razstavo o tem 
bojišču in jo poimenoval »Monte 
Chiesa - pozabljena slovenska gora«. 
V bližini tega 2061 metrov visokega 
vrha leži vrtača, ki še danes nosi ime 
– La dolina degli Sloveni. V knjigi In 
guerra con i lupi di Toscana, ki jo je 
napisal Enrico Morali, je avstrijska 
skica bojišča, kjer je naveden tudi 
položaj 20. FJB, v katerem je še vedno 
služil moj oče. Hriba Monte Valbella 
in Col del Rosso je avstrijska vojska 
zavzela 23. decembra 1917.

Med tem časom so bili Solkanci 
pregnani v begunstvo. Starša mojega 
očeta sta se ustalila na Otlici. Z njima 
sta šla še moja teta Marička in stric 
Gušto, ki ni bil sposoben za vojaka. 
Tam je stric na hitro zbolel za hudo 
rožapilo (šen). Vprašali so ga, če si 
kaj želi. Rekel je, da bi rad jedel bleke 
(doma narejene testenine, pašto, 
narezano na 2 do 3  velike kvadratke). 
Ko je to pojedel, je kmalu zaspal za 
vedno. Očetu so poslali v Tirole 
telegram. Na dopust na Otlico je prišel 
nekoliko pozneje, cesar pa ga je po 
kratkem oddihu med domačimi klical 

Tonče kot rekrut v Trstu, 1907

nazaj v vojsko. Prvi večer po prihodu 
z dopusta na Col del Rosso (30. 1. 
1918) so večerjali na prostem. Tata je 
sedel na ruksaku, nahrbtniku. Italijani 
so streljali posamezne granate. Ko je 
priletela prva, je vprašal kamerade, če 
je nevarno, in odgovorili so mu, da 
letijo vse preko njih. Druga granata 
je priletela malo nižje od njihovega 
položaja. Tretja granata pa je zadela 
cilj. Ko je prišel tata po eksploziji 
k zavesti, je ležal s trebuhom na 
ruksaku. Bil je težko ranjen v glavo 
– večji drobec granate mu je presekal 
čeljust. Prenesli so ga v poljsko 
vojaško bolnišnico, Reservespital 
n.1. Kasneje, 24.4.1918, so ga 
prepeljali na Dunaj v Kriegsspital 7/
VI. Večkrat nam je pravil, kako je 
bilo med zdravniško vizito, ko mu 
je bilo najhuje s poškodbo, in se mu 
je že bledlo. Prvi zdravnik je rekel: 
»Tega kamerada jutri ne bomo videli 
več,« drugi pa je prikimal: »Natürlich 
(seveda)!«. Tretji, mlajši zdravnik, je 
samo zmignil z glavo, kar mu je dalo 
upanje, da se bo izlizal. Po več kot 
polletnem zdravljenju je bil začasno 
odpuščen dne 5. 11. 1918 v domačo 
oskrbo. V starosti 32 let je bil še vedno 
vojaški obveznik. Čez slaba dva tedna 
se je vojna morija končala. Kasneje 
ga je italijanska zdravniška komisija 
proglasila za vojaškega vojnega 
invalida. Med zdravljenjem je pretrpel 
najhujše bolečine ko so mu ravnali 
čeljust, ki je začela siliti postrani. 
Ravnali so jo z raznimi kovinskimi 
pripomočki in primeži. Ko je jedel, se 
je moral kasneje neprestano brisati z 
robcem, ker mu je slina odtekala po 
licu, namesto da bi prepojila hrano v 
ustih. V času, ko smo začeli hoditi v 
šolo, nas je vedno poučeval: »Otroci, 
če bodo v šoli zahtevali denar za 
kako plačilo, recite učiteljici: »papà 
invalido, siamo poveri, numerosa 
famiglia«  (oče je invalid, smo revni, 
številna družina). Naši starši so 
govorili slabo italijanščino. Učili so se 
je od nas, ki smo hodili v italijanske 
šole. So pa dobro poznali nemščino, 
in če so nam kdaj hoteli kaj prikriti, 
so se pogovorili v tem jeziku. 

Tata se je vrnil v porušen dom. 
Začasno so si s starši in teto uredili 
bivalno zatočišče v farovžu (župnišču) 
na Goriščku tako, da so na redke še 
stoječe zidove prislonili vojaške plehe 
(kose pločevine iz bunkerjev). Tam 
je kasneje tudi srečal našo bodočo  
mamo. Zaposlil se je pri gradbenem 
podjetju Mattiroli kot stavbni mizar. 
To podjetje mu je sezidalo hišo v 
Via Nuova No. 115 (danes Ulica 
Klementa Juga št.4). Tam je bila prej 
njiva družine Franco, ki je segala vse 

do današnje Vojkove ceste. Na tej njivi 
je po priključitvi k SFRJ zraslo še 16 
novih hiš. Kasneje, ko je odslužil pri 
Mattiroliju, je doma odprl mizarsko 
delavnico, ki je preživljala 10-člansko 
družino.

Ker se je tata sorazmerno pozno 
poročil (po 40 letih) so moji vrstniki 
imeli mlajše očete, ki so kasneje 
služili vojaški rok v italijanski vojski. 
Služili so torej novemu okupatorju 
slovenske zemlje. Prejšnji domoljub bi 
lahko postal kar naenkrat sovražnik, 
a ni bilo tako. Tata je bil v združenju 
invalidov spoštovan, prav tako kot 
so bili spoštovani italijanski vojni 
invalidi. Zaradi tega med nami ni bilo 
nobenih takih napetosti, kot vladajo 
danes med drugače mislečimi. Povsem 
drugače je bilo v delu Slovenije, ki 
je prešel v državo SHS, saj naj bi 
tam vojni invalidi, ki so se borili 
proti Srbom, imeli velike težave s 
priznavanjem vojaške invalidnosti. 

Nedavno sta novinarja Dnevnika 
Vesna Vavpotič in Ervin Hladnik 
Milharčič v Objektivu ugotavljala, 
da sta bili dolomitska in soška fronta 
eni od najbolj krvavih prizorišč prve 
svetovne vojne. Italijanski režiser 
Ermano Olmi je leta 1969 posnel film 
z naslovom I recuperanti, ki govori o 
zbiralcih ostalin iz 1. svetovne vojne 
na področju hribovja okoli Asiaga. V 
filmu, posnetem v tamkajšnjih skrbno 
ohranjenih jarkih in bunkerjih, 
nastopajo pretežno domačini. Tudi 
Solkanci in mnogi prišleki od drugod 
so bili pridni pri pobiranju železja, 
granat in drugih ostalin na Sveti gori, 
Škabrijelu in Sabotinu. Italija, revna na 
rudah, je nujno potrebovala surovine 
za izdelavo orožja za čimprejšnjo 
ponovno oborožitev. Tudi cene so 
bile temu primerne. Žal se je pri tem 
v Solkanu zgodilo več smrtnih nesreč. 
Da bi pisal o tem, me je večkrat 
spodbujal moj pokojni prijatelj Anton 
Komel- Boškin. Mogoče se bo to 
zgodilo kdaj drugič, ko se bo poleglo 
obujanje spominov na sam začetek in 
potek 1. svetovne vojne.
Andrej Černe

Ku sva z Brunom Zavrtanik]m 
pogl]dala in predebatij]rala ta zapis, 
s]m ga prašu: »Ma ti Bruno, si poznu 
mojga tatu?« »Ufff... k]ku] da ne. Saj 
smo mu dj]lli dišpj]t], ku smo c]bali 
balu]n na kampoti pred vašu hišu. 
Na nas je kriču, da nam bu] prerj]zu 
balu]n, če prleti u njegou vrt«.

Zaradi tega j]st d]n]s nis]m n]č  
j]z]n, če je  Bruno dj]lu mojmu tatu, 
avstrijsk]mu vojaku, dišpj]t]. K]m 
pridemo, saj nismo ku »partizani« in 
»domobranci«. Rajši sva nazdravla in 
spila vsak su]j jeg]rmajst]r, ki nam ga 
je natu]čla Radica.
Andrej in Bruno

Tonče na fronti na planoti sedmih občin, 1917, (vse slike iz arhiva Andreja Černeta)

Tonče v Sarajevu, 1914

Perorisba poškodbe čeljusti.

so bile hiše in polja vsa prepredena z 
jarki. Temu predelu smo pravili  Na 
Potu]kih. Povsod je bilo dovolj vode 
za rejo gosi in rac. Kasneje se je zaradi 
pomanjkanja razširila reja gosi iz Fur-
lanije tudi  v nekmečka gospodinjstva. 
Gos znese tudi cca 20 do 80 jajc na 
leto, kar je odvisno od pasme, prehra-
njevanja in drugih pogojev. Gosja jajca 
so trikrat večja od kokošjih. Nekateri 
kmetje redijo gosi tudi zaradi perja in 
puha. Gosem zrase ponovno perje in 
puh v treh tednih po pukanju. Znan je 
film Zbiralci perja iz leta 1967 (reži-
ser  Aleksander Petrovič, glavne vloge: 
Bekim Fehmiu, Olivera Vučo, Bata Ži-
vojnovič). Film govori o življenju ciga-
nov v neki vasi na severu Vojvodine. 
Domačinka, katere družina se je po 
vojni preselila iz Vojvodine v Solkan, 
mi je nedavno pripovedovala, kako se 
vsako jutro podajo jate gosi na pašo. 
Pozno popoldne ali pod večer pa se 
vračajo ob gosjem koncertu domov, ne 
da bi katera zgrešila domače dvorišče.  

Poučna je tudi mitska zgodba iz 
Rima, ki pravi, kako so svete gosi re-
šile Rimljane pred Galci. V časih, ko 
Rim še ni bil obzidan, so se Rimljani 
pred napadalci Galci  zatekli na hrib 
Kapitol. Galci so se ponoči potiho 
približali vznožju Kapitola in se pri-
pravljali na njegovo zavzetje, a so jih 
svete gosi z močnim gaganjem in pr-
hutanjem s krili presenetile in zbudile 
speče Rimljane. Rimljani so pričakali 
Galce z meči in se tako ubranili napa-
dalcev.  

Ker je raca bližnja sorodnica gosi, 
naj po nasvetu Bruna Zavrtanika na-
vedem še kaj o novinarski raci. Iz 
interneta sem povzel sledečo obra-
zložitev: »Novinarji so v bolj poštenih 
časih morali nepreverjene informacije 
označiti s kraticami n.t. ali nt, non te-
statum. Če to preberemo, zveni kot 
»ente«, v nemškem jeziku pa die Ente 
pomeni raca. Od tod torej ime novi-
narska raca, ki označuje izmišljotine 

ali laži, ki včasih  novinarju pomagajo, 
da nekaj ali nekoga očrniti. (Če mu je 
tako naročeno).

Danes so sladokusci navdušeni nad  
»foie gras« (iz francoščine – mastna 
jetra). To dosežejo s tem, da prisilno 
pitajo gosi s hrano, ki jo po poseb-
nem  lijaku s palčko potiskajo v grlo. 
Ta hrana je zelo bogata in povzroči, 
da se jetra zamastijo in povečajo tako, 
da dosežejo včasih težo tudi do 1,5 
kg. Gosi ali race so medtem zaprte v 
majhne kletke. Zaradi trpinčenja gosi 
na ta način so v ZDA pred leti pre-
povedali tak način hranjenja, pa tudi 
prodaje izdelkov iz mastnih jeter. 
Prisilno pitanje danes dovoljuje le še 
nekaj držav na svetu. Res pa je, da so 
v boljših francoskih restavracijah taka 
jetrca postavljena ob bok tartufu in 
kaviarju.

Ki  vse s] ne zmislijo gurmani in nj]
h kuharji, chefi. Ad]n tond dobr] jot] 
t] obvarva pred takmi packarijami ]n 
ti nardi apetit, da poj]š še pu tonda ri-
žota z ocvrtu čebulu na m]slu, ki smu 
dodau ]n piko zelenjavn]ga dadota.
Andrej Černe

Pitanje gosi. (Vir internet)

Gosi na solkanskem vrtu. (Iz arhiva TG)

Pitanje gosi. (Vir internet)Pitanje gosi. Vir internet.

Obledele fotografije
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OŠ Solkan

Pust po Solkanu
OŠ Solkan

Moj nono pripoveduje

Šepet pomladi

Od ponedeljka, 9. 2. 2015, do 
petka, 13. 2. 2015, smo šestošolci 
preživeli v Cerknem v šoli v naravi. 
Naše potovanje se je začelo pred šolo, 
kjer smo v avtobus naložili vso prtl-
jago in smuči.

Spremljala sta nas učitelj športne 
vzgoje Samuel Brajnik in knjižničarka 
Vlasta Skok. Žal se je že takoj na 
začetku potovanje zapletlo, saj se je 
na Soški cesti zgodila huda prometna 
nesreča in zato smo morali v avtobusu 
čakati več kot dve uri.

Peljali smo se do Mosta na Soči 
in naprej ob reki Idrijci, kjer nam 
je knjižničarka v kraju Slap ob Idri-

V petek, 6. 2., in v ponedeljek, 16. 
2., smo učenci s pomočjo mentorice 
pripravili prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Nastopali smo 
štirikrat. Prvi dan za vse tri triade. 
In ker smo bili tako navdušeni, smo 
predlagali učiteljici, da ponovimo 
predstavo še za starše. Za prireditev 
smo se trudili slab mesec. Učili smo se 
plesa, recitacij, deklamacij in vodenja 
programa. Seveda smo si v gledališču 
tudi sposodili obleko za Urško. Da 
smo prišli do obleke,  nam je vzelo kar 
nekaj časa. Seveda so nam v gledališču 
razkazali kje in kako imajo shranjene 
različne kostume, čevlje, klobuke in 

Na pustni torek so se v kraju spre-
hajale in poplesavale različne pustne 
šeme, ki so preganjale zimo. Predsta-
vile so se princese, vile, kavboji, gu-
sarji, pisani klovni, vampirji, gasilci, 
čarovnice, kuharji, indijanci, mušnice 
in številne druge zanimive maske. Da 
je bilo zares veselo, glasno in poskoč-
no, so poskrbeli naši devetošolci s 
harmonikami. Po ulicah Solkana, pa 
vse do »placa« se je vila pisana kolona 
razigranih pustov, ki so poskakova-
li, vriskali in se veselili. Po vrnitvi s 
pustnega sprevoda so se na šolskem 
igrišču pojavili Ravniški pusti, ki nas 
že nekaj let na ta dan obiskujejo. Z 
igrišča so se podali v šolsko stavbo in 
po učilnicah preganjali učence ter jih 
lovili z lesenimi kleščami. 
EG   

Star je bil 12 let. Doma je zmanjka-
lo moke. Mama mu je naložila v vrečo 
koruzo. Odnesel jo je v mlin. Mlinar 
je koruzo zmlel in mu moko naložil v 
dve vreči. V eno je dal belo moko, v 
drugo otrobe. Na poti domov sta bili 
dve počivališči. Pot je vodila po hribu 
navzgor, zato je moral počivati. Ob 
poti pa je tekel čist potok, v katerem 
je bilo veliko rib in rakov. Pod vsakim 
kamnom je bil skrit rak. Moj nono je 
rake ulovil in jih spravil v lipej. To je 
rastlina z velikimi listi. Rake je odne-
sel domov. Zvečer je mama skuhala 
okusno večerjo. Naredila je koruzno 
polento iz bele moke. Zraven pa je 
pripravila ulovljene rake. Na tako pot 
se je nono odpravil na 8 do 14 dni, ko 
je doma zmanjkalo moke.

Ko je bil moj nono majhen, star 
toliko kot sedaj jaz, ni imel igrač iz 
trgovine. Otroci so se igrali z vsem, 
kar jim je prišlo v roke. Izmišljali so si 
razne igre, da so si krajšali čas. Hodili 
so v gozd, kjer so na drevesih gnezdile 
veverice. S fračo so streljali v gnezdo 
majhne kamenčke, da so pregnali ve-
verico iz gnezda. Pes Bjanko, ki jih je 
spremljal, je na bežeče veverice lajal. 
Ujeti pa jih ni mogel, ker so skakale 
visoko v drevesnih krošnjah. Tudi ta-
krat so otroci radi brcali. Ker pa žoge 
ni bilo, jim je mama sešila žogo kar iz 
starih cunj. Tako je bila njihova žoga 
kar iz blaga. Otroci so vsako pomlad 

Dan po Gregorjevem, ko se ptički 
ženijo, smo zaslišali Šepet pomladi. 
Tak je bil naslov letošnje, že četrte za-
poredne pomladne prireditve na po-
kritem kotalkališču, ki jo je pripravila 
OŠ Solkan s pomočjo TD Solkan. 

Žvrgolenje ptičkov, topli sončni 
žarki in tiho šepetanje so nas popeljali 
v svet nežne melodije, plesa in otro-
škega petja. 

Prireditev se je pričela z deklama-
cijo in s plesom dveh ptičkov, ki sta se 
usedla na pomladno drevo. Od tam sta 
opazovala dogajanje na prizorišču, kjer 
se je zbralo veliko ljudi. Zaslišala se je 
čarobna melodija citer, ki so nas pone-
sle v svet ljubezni, veselja in radosti. 
Pod vodstvom gospe Janke Frančeškin 
je zazvenela citrarska skupina Strune 
mile. Solkanske mažoretke so nas v 
barvitih kostumih preplavile z razgiba-
nim plesom. Zadonelo je igrivo petje 
otroškega pevskega zbora, ki ga vodi 

Zimska šola v naravi

komaj čakali na prve pomladne cve-
tice. Vedeli so, kje najprej zacvetijo. 
Na poti iz šole so nabirali zvončke 
in trobentice. Rad se spominja tudi 
hude zime leta 1952. Zapadlo je veli-
ko snega. Otroci so na strmem bregu 
naredili veliki snežni jarek. Po njem so 
se spuščali s sankami. Sanke pa niso 
bile takšne kot danes. Bile so težke. 
Na koncu jarka, ob vznožju dolgega 
brega so nasuli zemljo, da so se sanke 
lahko ustavile.

Moj nono je hodil v šolo v sose-
dnjo vas. Na poti v šolo so otroci po-
čeli marsikaj. V starih, kamnitih zido-
vih so iskali gnezda s siničkami in jih 
preganjali. Za to slabo početje pa so 
izvedeli njihovi sošolci iz vasi, kjer je 
bila šola. Ker se s temi sošolci niso do-
bro razumeli, so jih ti zatožili učitelju. 
Učitelj je bil hud, ko je izvedel, da na-
gajajo pticam. Siničke so namreč zelo 
koristne. Pojedo veliko škodljivcev. 
Učitelj je učence kaznoval tako, da so 
morali z golimi koleni klečati na tleh, 
posutih s soljo. To je bilo zelo boleče. 
Kolena so jih še veliko dni za tem pe-
kla. Kazen je bila huda in otroci tega 
niso nikoli več počeli. S sošolci, ki so 
jih zatožili učitelju, pa so se odtlej še 
slabše razumeli. 

Zapisala: Metka Markočič
Pripovedoval: nono Franc,  
rojen leta 1939

jci pokazala rojstno hišo slovenskega 
pisatelja Cirila Kosmača.

Ko smo prispeli v Cerkno, smo v 
hotelu pustili prtljago in se odpeljali 
do smučišča. Tam so nas vaditelji raz-
poredili v skupine. Tako smo v skupi-
nah A, B in C smučali cel teden.

Najbolj nam je bilo všeč zvečer, 
ko smo imeli disko, bazen, družabne 
igre, kviz Pokaži kaj znaš. V četrtek 
smo šli v muzej, kjer smo videli ve-
liko zanimivih stvari. Podrobno smo 
spoznali cerkljanske laufarje, ki so nas 
potem zvečer obiskali v hotelu.

Šola v naravi mi je bila zelo všeč.
Gaja, 6.a

Skupina šestošolcev na smučišču v Cerknem.  

Ogled muzeja.

Slovenski kulturni praznik na naši šoli

druge gledališke pripomočke. Res 
osupljivo! Med pripravami je bilo 
veliko smeha in zabave. Bolj kot se 
je bližal datum nastopa, bolj je rasla 
vznemirjenost. In končno dan, ki 
smo ga tako dolgo čakali. Vsi smo se 
uredili in se dogovorili za predstavo 
za učence prve triade. Čeprav so 
prvošolčki še majhni, so se smejali 
in tako pokazali, da so z veseljem 
spremljali dogajanje na odru. Nastop 
za drugo triado je bil že bolj sproščen. 
Pri tretjem nastopu nas je čakal 
nastop pred sošolci, zato smo bili spet 
nekoliko zadrgnjeni. Toda konec je bil 
vesel, saj se nam ni nihče smejal ali se 

Pesnik France Prešeren in Miha se pogovarjata, a ga pesnik slabo razume, saj Miha 
govori v domačem narečju. (Foto: Erika Grosar)

Osmošolci nastopajo z deklamacijami. (Foto: Erika Grosar)

delal norca iz nas. Tudi oni so pazljivo 
spremljali dogajanje. Zadnji nastop 
je bil za starše, nonote, none, brate, 
sestre, sorodnike, ki so se zbrali v naši 
šolski avli v kar velikem številu. Vsi 
so bili veseli, kaj veseli, navdušeni in 
ponosni na prav vsakega izmed nas.

Upamo, da bomo še kdaj imeli 
možnost nastopati, kajti prav 
nastopanje nam je bilo zelo všeč.
Nina Luznik, Katrin Pipan, Evelin 
Valantič, 8.c

V petek, 6. februarja 2015, smo na 
OŠ Solkan obeležili slovenski kulturni 
praznik, ki ga praznujemo na dan 
smrti Franceta Prešerna, največjega 
slovenskega pesnika. 

Na začetku prireditve, ki je 
potekala v šolski avli, se je pojavil fant, 
ki je predstavljal Franceta Prešerna. 
Pritekel je tudi fant z imenom Miha, 
ki se je znašel v prvi polovici 19. 
stoletja, ko je Prešeren živel. Srečal 
se je s pesnikom in ga spraševal zares 
smešne stvari, ki jih je govoril v 
narečnem jeziku. France ga je vprašal 
kaj predstavlja pesem o Povodnem 
možu. Miha je predlagal, da prizor 
kar zaigrajo. Prišla je Urška, ki je bila 
oblečena v zelo dolgo obleko. Nosila 
je nakit. Povodni mož je zelo dolgo 
časa plesal z njo, nato pa jo je odpeljal 
v vodne globine.

Na prireditvi sem tudi jaz nastopila 
z dvema pesmicama Upor dežnikov in 
Nočna pošast, ki sem ju sama napisala. 
Šolsko praznovanje kulturnega dne 
mi je bilo zelo zanimivo.
Gaja Lazar, 5.a

učitelj Matej Petejan. Na harmoniko je 
poskočne melodije igrala igrala gospo-
dična Iris. V svet slikovitega plesa nas 
je zapeljala skupina KreART. Piko na i 
sta dala tretješolca Nejc Franko in Jure 
Saksida z avtorsko pesmijo Sreča, ki jo 
je zapisal Jure. Razstavo je pripravil 
gospod Zdravko Gruden, cvetje je 
poklonila Vrtnarija Koršič, Toni Jakin 
pa je klepal koso. Drobno pozornost, 
ki so jo prejele pripadnice nežnejšega 
spola, so pripravile učiteljice in učenci 
podaljšanega bivanja.  

Mesec marec je tudi mesec, ko pra-
znujejo vse žene in mamice. Ob tej pri-
ložnosti vam voščim in želim, da bi bili 
vedno dobre volje in nasmejani.

Zahvaljujem se vsem nastopajočim, 
kolegicam in kolegom, TD Solkan ter 
vsem, ki so kakorkoli prispevali in po-
magali pri sooblikovanju letošnje pri-
reditve. Hvala iz srca.
Erika Grosar

Prihod Ravniških pustov na igrišče. 
(Foto: Erika Grosar)

Ples pustarjev ob zvokih harmonike na solkanskem »placu«.
(Foto: Darja Krašček) 

Pustni sprevod po Šolski ulici proti šoli. (Foto: Darja Krašček) 
Pustni vlakec ob poskočni glasbi harmonike.
(Foto: Darja Krašček)

Na prizorišče pristopi Urška iz Povodnega moža. (Foto: Erika Grosar)
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Najlepša leta Fotozgodba

Tudi letos nas je Društvo Upo-
kojencev obvestilo o možnosti leto-
vanja v času od 9. do 15. decembra 
v hotelu Delfin v Izoli, ki je v lasti 
Zveze Društev Upokojencev Sloveni-
je. Poleg zelo ugodne cene za hotel-
ske storitve je bil v ponudbo vključen 
tudi brezplačni avtobusni prevoz v 
obe smeri. Ista ponudba je bila dana 
tudi decembra 2013. Primorci smo 
takrat napolnili kar tri avtobuse, v 
Solkanu pa so vstopili le štirje člani 
našega DU. 

Zgleda, da dober glas res seže v 
deveto vas, saj tokrat je bila solkan-
ska zasedba kar 14 udeležencev in na 
poti po Vipavski dolini do Razdrtega 
je bil avtobus že poln. 

Življenje v hotelu je vselej zelo 
raznoliko in pestro, poleg kopanja v 
bazenih s toplo morsko vodo ( 30°C) 
in ob obilni in dobro pripravljeni 
hrani so nas čakala večerna srečanja, 
tombola in družabni ples. V tem času 
je bila tudi delavnica ročnih del, v ka-
teri je sodelovalo preko 100 članov 

Solkanski upokojenci v hotelu Delfin v Izoli  

O delu DU Solkan v letu 2014 
smo vedno poročali v Solkanskem 
časopisu 1001. Tokrat predstavljamo 
predlog plana dela v letošnjem letu. 
Predlog bo obravnaval UO društva, 
sprejeli pa ga bomo na občnem zboru 
v petek, 27. marca.

Predlog plana je pripravljen na 
osnovi določil, ki so podana s pravili 
našega društva in dobrimi izkušnjami 
iz preteklih let. 

Prevladovale bodo športno-
rekreativne, socialne in kulturne 
dejavnosti, predavanja, izleti in 
letovanja. Nadaljevali bomo s 
sodelovanjem z drugimi društvi 
upokojencev doma in zamejstvu in z 
vsemi društvi, v katerih delujejo tudi 
naši člani (Kulturno društvo Slavec 
Solkan, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Nova Gorica, Turistično 
društvo Solkan, Rezbarsko in 
intarzijsko društvo Solkan, Društvo 
za zdravje srca in ožilja Nova 
Gorica, Upokojenski fotografski 
krožek Škljoc in z drugimi društvi 
in ustanovami, ki se ukvarjajo s 
tematiko starejših ljudi).

V januarju smo opravili razpis 
in začeli vpisovati za potovanje po 
Španiji (od 16. do 22. maja), za 
zdraviliško sprostitveni program 
v fojniškem hotelu Reumal (od 
5. do 15. julija) in za letovanje v 
Grčiji na otoku Rodos (od 3. do 
10. septembra). Opravili smo letni 
sestanek s poverjenicami in se 
udeležili srečanja s člani Fundacije 
Planota v Grgarskih Ravnah. 

V februarju smo se udeležili 
proslave ob Slovenskem kulturnem 
prazniku, ki ga je organiziralo 
Kulturno društvo Slavec. Na pustni 
torek smo pustovali v bifeju Karavla.

V torek, 10. marca smo organizirali 
tradicionalni izlet ob 8. marcu, 
mednarodnem prazniku žena. 

V četrtek, 26. marca, nam bo 
Društvo za zdravje srca in ožilja 
pripravilo predavanje doktorja 
medicine Andreja Bartoliča in 
merjenje krvnega tlaka, holesterola, 
EKG in gleženjskega pritiska. V 
petek, 27. marca, bomo imeli letni 
občni zbor DU Solkan, v soboto, 28. 
marca, pa bomo gostili občni zbor 
Pokrajinske zveze DU za Severno 
Primorsko.

Predlog programa dela Društva 
upokojencev Solkan za leto 2015   

V naslednjih mesecih imamo predvidene naslednje dejavnosti.
April 
11.4.: VI meddruštveni turnir v pikadu
25.4.: XVI meddruštvena briškolada
Maj
29.5.: XX. meddruštveni ženski balinarski turnir 
30.5.: XX meddruštveni moški balinarski turnir
16.-22.5.: potovanje po Španiji. 
V maju bomo tudi obiskali revijo upokojenskih pevskih zborov.
Junij
Udeležba na športnih igrah Pokrajinske zveze DU Severne Primorske v 
Ajdovščini
Srečanje Primorskih upokojencev
Julij
5.-15.7.: zdravstveno sprostitveni oddih v Fojnici
Avgust
8.8. tradicionalni izlet v neznano
September
Aktivnosti ob krajevnem prazniku
3.-10.9. Letovanje na otoku Rodos. 
Oktober
15.10. Tradicionalno srečanje starejših krajanov skupaj s KS Solkan.
Predavanja. 
November
1.11. udeležba na komemoraciji na pokopališču v Solkanu
11.11. Martinovanje v bifeju Karavla, tradicionalni Martinov izlet
Srečanje in koncert ob prireditvi Starosta mali princ
Predavanja.
December
Tradicionalno srečanje ob koncu leta

Stari in novi prijatelji Irme Brezi-
gar, članice ZB za vrednote NOB in 
DU Solkan, smo se končno odzvali 
povabilu njenega prijatelja Attilia 
(Tilja), člana partizanskega pevskega 
zbora Pinko Tomažič, in se odpravi-
li v njegovo kantino - ambasado na 
Kontovelu pri Trstu. Kontovel je edi-
na vas na tržaškem ozemlju za kate-
ro se točno ve leto nastanka: 1413. 
S sklepom tržaškega mestnega sve-
ta so takrat od zasebnikov v imenu 
komune odkupili zemljišča v okolici 
cerkvice Sv. Hieronima v bližini Pro-
seškega stolpa za prebivališče Slova-
nov, ki so se ali se še bodo naselili na 
ozemlju tržaške komune. 

Najeli smo minibus in se odpravili 
na izlet misleč, da bo to le prijetno 
druženje z našim novim prijateljem 
Attilijem. Vendar nas je v kantini - 
ambasadi čakalo pravo presenečenje. 
Sedaj vemo zakaj je njegova kanti-
na dobila ime ambasada. Prostor, ki 
sprejme kakih 20 ljudi, je v celoti 
obdan z zastavami, partizanskimi 
simboli in slikami Atilija s predstav-
niki bivših in sedanjih slovenskih 
veljakov. Tu so nas, kot se ambasado 
spodobi, pričakali predstavniki VZPI 
(Vseitalijanskega združenje partiza-
nov – ANPI). Dobrodošlico so nam je 
izrekli predsednik odseka VZPI Kon-
tovela in Proseka g. Mattia Spizzano-
la in še nekaj predstavnikov društva. 

Srečanje na Kontovelu

društev, največ Štajercev. Ob zaključ-
ku delavnice so udeleženci pripravili 
bogato razstavo izdelanih vezenin, 
okrasnih predmetov, umetnega cve-
tja, pletenih košar in steklenic in še 
veliko drugega. Dolgočasje tam res 
ni doma, le dnevi so bili prekratki. 

Z ženo sva že kar stalna gosta tega 
našega doma, ki nas popolnoma za-

Irena Rustja nam je na kratko opisala 
delovanje društva in nam z veseljem 
povedala, da njihovo društvo oz. od-
sek šteje približno 100 članov, od ka-
terih je kar 90 mlajših od 40 let. Na 
naše začudenje o tako velikem šte-
vilu pomladka nam je povedala, da 
je vzrok za to zavedanje, da se mora 
spominjanje na tiste, ki so se borili in 
umirali za izkoreninjenje fašizma in 
nacizma, za svobodo in demokracijo, 
za mir in sožitje, za človekove pravi-
ce in družbeno pravičnost, spojiti z 
željo in pripravljenostjo mlajših ro-
dov, da se za uveljavitev teh vrednot 
borijo naprej. Kajti v današnji družbi 
neštetih protislovij in nedoslednosti 
doživljamo poleg hude gospodarske, 
družbene in politične krize tudi kri-
zo vseh vrednot, medtem ko se širijo 
neenakost, zakon močnejšega in neo-
fašistična nevarnost. 

Prijetno druženje z odlično večer-
jo ki sta jo pripravila naša gostitelja s 
pomočjo članov VZPI, smo zaključili 
ob zvokih kitare in z našimi ne rav-
no uglašenimi glasovi s partizansko 
pesmijo, ki jo je seveda vodil Tiljo. 
Prepojeni z občutki prave domoljub-
nosti, ki smo jo doživeli v zamejstvu, 
smo se poslovili od naših gostiteljev.

Še enkrat se zahvaljujemo Irmi in 
Tiljotu za enkratno doživetje.

Stari in mladi prijatelji

Z razstave ročnih del (Foto: Bitežnik Pepi)Naša skupina (Foto: Bitežnik Pepi) 

V lanskem letu smo vse prireditve uspešno opravili. Zelo odmevna je bila 
skupna zmaga na športnih igrah Pokrajinske zveze društev upokojencev Severne 
Primorske v Renčah. Če hočemo letos ta uspeh ponoviti, se bomo morali 
zelo potruditi. Zato vabimo, da se našim športnikom (balinarjem, kegljačem, 
strelcem, ribičem, igralcem pikada, reševalcem križank in šahistom) pridruži 
čim več novih igralk in igralcev. 
Pridite, ugotovili boste, da je športno druženje koristno in zabavno. Srečno!
Božidar Markič, Predsednik DU Solkan

Ovce z obale čakajo na kopenske turiste. (Foto: TG)

21. marec 2015, Mednarodno tekmovanje Solkan, izbirno tekmovanje mladinci in U23. (Vse foto: Jure Batagelj)

dovoljuje, ki je priročen predvsem 
za starejše, ki ne zmorejo naporov 
dolgih avtobusnih potovanj, obenem 
pa je dostopen našim denarnicam, 
saj nas je zadnje letovanje stalo po 
213,00 EUR za 6 polnih penzionov. 
Čakava na pomlad, ko se bova spet 
odpravila v Izolo. Pridružite se. 
Jože Bitežnik  

Spomin na obisk v Atilijevi kantini - ambasadi
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Solkanski časopis si lahko 
ogledate tudi na spletni strani 
www.solkan.si.
Obiščite nas tudi na spletu in 
uživajte v barvnih fotografijah 
naših sodelavcev.
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Rešitev v naslednji številki

Darovalci za časopis

V letu 2014 so darovalci darovali 
4.439 eur. V mesecu novembru in 
decembru so darovali:
Hvalica Ivo, Pelegrini Ana  
in Vuga Bruno.
V mesecu januarju in februarju so 
darovalci prispevali 55 eur. 

Darovali so:
Bratuž Jenčič Magda, Černe Andrej,  
Hvalič Ana, Hvalič Cvetko  
in Podlipnik Zoran
Za nemoteno izhajanje našega 
časopisa potrebujemo tudi prispevek 
krajanov. Zato smo časopisu priložili 
tudi položnico. 
Možnost plačila prispevka s 
položnico brez provizije je na blagajni 
Mestne občine Nova Gorica.

Transakcijski račun KRAJEVNE 
SKUPNOSTI SOLKAN  na katerega 
lahko nakažete prispevek je:
KS SOLKAN   01284 – 6450831390

Zahvaljujemo se vam za vaš 
prispevek.

NOVOLETNE OBDARITVE
starejših krajanov in skupin, ki 
potrebujejo našo pozornost, so 
omogočili:
Cvetličarna ANITA FLAJS s.p. Solkan
MEDIGO, trgovina Nova Gorica
NATURAL JUST d.o.o. Nova Gorica
ROKMAR d.o.o. Nova Gorica
KERINBA  d.o.o. Šempas
Trgovina KUKAJ Solkan

Učenci OŠ Solkan so starejšim 
krajanom izdelali voščilnice.

BOŽIČNI KONCERT
ki je bil 26. 12. 2014 v solkanski 
cerkvi so omogočili:
MINI GO d.o.o. Nova Gorica
Pavel Brumat, Solkan
Restavracija PRIMULA in KEKEC 
Cvetličarna Pod koloncami Solkan, 
Pečenko Greta s.p.

Za materialno pomoč ob Novem 
letu se zahvaljujemo:
Gostilni MIKI Solkan
Gostilni NA PREVALU Solkan

OBDARITEV STAREJŠIH KRAJANK
ob dnevu žena in materinskem dnevu 
je omogočilo Vrtnarstvo KORŠIČ  iz 
Solkana.
Vrtec OŠ Solkan je krajankam izdelal 
voščilnice.

Prepoznavanje starih besed

batónka
bú{a
gáj`la
génjet
grapj}r
kavalét
kíbulca
palj}r
panóla
peru}n
pitj}r
skreulj}n
smúkvic]ə
{kartóc
{kúra
{játika
{trú{ulje
tavál~ə
za{~ítnik
`lépa

Člani Rezbarskega, intarzijskega 
in restavracijskega društva Solkan 
smo, da bi ohranili snovno dediščino 
solkanskih mizarjev, tudi z vašo 
pomočjo zbrali mizarsko orodje, 
»banke«, pohištvo, fotografije in vse 
to predstavljamo v muzejski zbirki 
Stara solkanska mizarska delav-
nica.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem 
darovalcem, bomo pa veseli vsakega 
dodatnega starega orodja, ki ga 
boste še podarili in tako dodali naši  
zbirki.

Zdaj bi želeli zbirko nadgraditi 
še z nesnovno dediščino solkanskih 
mizarjev. Zato  prosimo vse Solkance 
in druge, ki  poznajo kakršnekoli:
- zgodbe, pripovedi ali anekdote 
o življenju solkanskih mizarjev, 
njihovih družin in     o življenju drugih 
Solkancev
- imajo stare zapise, poznajo stara 
hišna imena ali vzdevke in vedo, kako 
je do teh poimenovanj prišlo
- imajo stare dokumente in fotografije 
da nam to posredujejo ali nas 
pokličejo, da se pri njih oglasimo. 

Zbrano gradivo bi radi natisnili, da 
ga rešimo pred pozabo.

Zbiranje zgodb  
in starega mizarskega orodja 

solkanskih mizarjev

Naslednja številka 1001 – solkanske- 
ga časopisa bo izšla 24. junija 2015. 
Članke in fotografije je potrebno od-
dati najkasneje do 3. junija na e-naslov: 
1001solkan@gmail.com. Besedil, ki 
niso v elektronski obliki, ne moremo 
sprejemati. Slike oddajte ločeno v jpg 
formatu. Navedite tudi vsebino slike in 
ime avtorja fotografije. Ime datoteke 
z besedilom naj bo usklajeno s pripa-
dajočimi slikami. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila
 Solkanski izrazi
balinjéra
bandár
b]r{tulín
bi{~áda
bí`ulje
bokét
cíngula
gospodí~]nc]ə
gu}r]ə
ícast
konín~ə
mezát
me(])`ílka
tújca
ka{etín
k]rj}nca
kóce
lú{tranje
pasá~
pa{amán
{aju}n
{kabél
trom}rji
vede(])rjúl
víntula

zaharéjen
`]tj}v]nca
`igulár
`órh
`uramán

Knjižne besede
kroglični ležaj
pločevinar
ponev za pečenje ječmena
limanica
drobno sadje (drobiž)
šopek
gugalnica
mak
hriboviti kraji
iskriv
zajec
dnevna soba
bazilika
mačka
predal
olika
prašič
politiranje
hodnik
vodilo za roko ob ograji
gozdarska dvoročna žaga
nočna omarica
nageljni
modra galica
omara za hranjenje moke in 
gnetenje testa
podhranjen
regrat
tulec 
grobnica
spahalnik

Prelistajte po Mizarskem, Kmečkem in Malem solkanskem besednjaku 
in poiščite knjižne besede k solkanskim izrazom:

Pripis:
pitík – tek, apetit
trampulín - prožna odskočna deska
Še ena nova solkanska besedna zveza:
nima omóha – noče imeti opravka

Solkanske besede se še vedno zbirajo. Veseli bomo, če boste še ne 
zabeležene besede posredovali na e-naslov: 1001solkan@gmail.com ali 
oddali na Krajevno skupnost v kuverti s pripisom: solkanščina (kv)

Rešitve iz 83. številke

Spoštovane bralke, cenjeni bralci!
Zaradi denarne stiske je ta, vsaj 
za nekaj časa, zadnja številka 
našega časopisa, ki je izšla v tem 
obsegu. Zapovedali so nam zategov-
anje pasu, torej zmanjševanje števila 
strani. Računamo na vašo pomoč, da bi 
ohranili vsaj obseg 16 strani. Zato vas 
prosimo, da ne spregledate položnice, 
ki je priložena časopisu. Imamo mnogo 
zgodb o zdajšnjih dogajanjih, naši 
sodelavci pa tudi vestno oživljajo 
spomine na polpreteklo zgodovino. 
Zgodbe, ki bi se včasih prenašale z 
ustnim izročilom, je potrebno zapisati, 
preden gredo v pozabo. Upam, da 
nam bo uspelo ohraniti naš časopis 
in skupaj z njim beležiti čas, ki nam 
polzi iz rok. 
Toni Gomišček, odgovorni urednik

Rešitev križanke 
iz številke 83

ABRAM, METRO, AZIAT, SREČNO, 
ZLOG, CR, PETARDA, PIK, OLIVER, 
VRANA, LAN, MAKE UP, KLAS, 
VONJAVA, KRONA, GAL, AVTO-
BUS, MAJA, MARK, STROJAN, ITO, 
OPAAS, SUKENSKI RE, MOŠT, IRIG, 
OPNA, TABU, RIO, OKIT.

Dosegljivi smo: . v  Stari solkanski mizarski 
delavnici v Solkanu na Soški cesti 31, 
vsako soboto in nedeljo med 10.00 in 
12.00 uro in vsak drugi in četrti torek 
v mesecu med 16.00 in 18.00 uro. preko e-mail-a jozef.markic@kate.si . ali na  telefonu   
041617867 (Jožko Markič)
Veseli bomo vsakega prispevka.

Ne prezrite




