
Spet je prišel čas za nov uvodnik. Leto gre h koncu in misli že skačejo k novo-
letnim praznikom, pa vendar je še čas, da poskusimo narediti še kaj zase in za naš 
kraj.  

Krajevna skupnost Solkan vse predloge krajanov redno in vestno pošilja na Me-
stno občino Nova Gorica. Nekatere ideje smo uspeli udejanjiti, nekaterih, žal, ne; 
nekaterim testnim poskusom krajani niso bili naklonjeni. Veliko aktivnosti, novosti, 
sprememb in predlogov ažurno predstavljamo ljudem na svetovnem spletu, na 
oglasnih deskah po kraju, veliko bo opisanega tudi v tej izdaji časopisa. 

Običajno smo ob vsaki izdaji časopisa vsi nekoliko nervozni, ker se časopisu 
mudi v tisk, uvodnik pa je vedno zadnja stvar, ki jo pošljemo v tiskarno. Sicer sem 
že slišala očitke, da je uvodnik pogosto bolj podoben kolumni kot klasičnemu 
uvodniku … ne glede na populističen način pisanja pa še vedno obstaja neka meja, 
ki se je ne sme prestopiti; in to je način pisanja, ko se prek uvodnikov, kolumen ali 
člankov lotevamo obsojanja in obrekovanja drugih, blatenja, posmehovanja, oz-
načevanja, celo posrednih groženj. Kot kulturni ljudje s hrbtenico seznanimo s 
težavo raje neposredno tistega, in samo tistega, ki nas tako moti, vznemirja ali je 
subjektivni krivec za vse nastale težave. Takih stvari ne rešujemo prek kolumen, 
uvodnikov, obrekovanj ali subjektivnih člankov. Take stvari rešimo z osebnim po-
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Spoøtovane krajanke, cenjeni krajani !

Ilustracija: Ana Zavadlav

Krajevni praznik Solkana je posvečen 
enemu izmed dogodkov druge svetovne 
vojne.  

Praznovanje organiziramo že več desetle-
tij in v vsem tem času se je le enkrat zgodilo, 
da ga nismo uspeli izpeljati. To je bilo lani, 
ko smo bili zaradi epidemije primorani od-
povedati večino prireditev. 

Da bi to vrzel zapolnili, smo se letos 
odločili ponuditi krajanom nekoliko daljšo 
osrednjo kulturno slovesnost brez plesnega 
podaljška pozno v noč. 

Po pozdravnih nagovorih predsednice KS 
Jane Herega in župana MONG dr. Klemna 
Miklaviča smo se prepustili glasbi in petju. 

V goste smo povabili Goriški pihalni or-
kester, ki je v lanskem letu praznoval 60-let-
nico svojega neprekinjenega delovanja in 
le-to začel prav v Solkanu na takratni državni 
praznik 29. novembra 1960. leta. Takrat je 30 
mladih nadobudnih godbenikov začelo svojo 
glasbeno pot in rodila se je godba na pihala, 
ki se je zavoljo trdega in vztrajnega dela 
uspela obdržati. 

Danes godba šteje 50 izvrstnih glasbeni-
kov. Prejete nagrade in priznanja so dokaz, 
da delajo dobro in spadajo med najboljše slo-
venske orkestre. 

V letošnji program so poleg orkestralnih 
skladb vključili še pevko Mojco Štoka, ki je 
zapela nekaj znanih slovenskih zimzelenih 
popevk, in tri mlade soliste na različnih in-
strumentih.  

Predstavili so se nam harmonikar Rok 
Šuligoj, na saksofonu je solirala Mojca Li-
pušček, na ksilofonu pa Miha Čermelj. 

Poleg Goriškega pihalnega orkestra so 
nastop popestrile tudi učenke Glasbene šole 
Nova Gorica. S kitaro nas je navdušila devet -

letna Nastja Herega, trio Le dive, ki ga sesta-
vljajo Marjetka Luznik, profesorica na omen-
jeni glasbeni šoli, sopranistka Julija Polanc in 
mezzosopranistka Alenka Marušič, pa je po-
slušalce, ob klavirski spremljavi Mihe 
Spačala, razvajal z znanimi skladbami iz sve-
tovne glasbene zakladnice.  

Z nizom znanih glasbenih melodij in 
pesmi so nam glasbeni gostje v dveurnem 
programu ponudili veliko blagodejnega glas-
benega razkošja in pripomogli k celovi-
tejšemu praznovanju.  

Ob priložnostih kot je krajevni praznik s 
priznanji nagradimo društva, organizacije, 
podjetja, zavode, pa tudi posameznike, ki so 
s svojim delom v kraju pustili poseben pečat 
in pripomogli k njegovi prepoznavnosti. 

Andrej Černe je prejel priznanje za 
ohranjanje zgodovine Solkana s prispevki v 
Solkanskem časopisu, Ana Zavadlav pa za 
vrhunske ilustracije, s katerimi navdušuje 
predvsem otroke in mladino. 

Jubilejno priznanje za 60 let neprekinje-
nega delovanja in zahvalo za dolgoletno so-
delovanje s KS Solkan pa smo podelili 
Goriškemu pihalnemu orkestru. 

Letošnji pogoji za obisk prireditev so za-
gotovo pripomogli k manjšemu številu obi-
skovalcev, kot bi jih, glede na odličen 
program, lahko bilo. Nadejamo se boljših 

časov, ko se bo svet ponovno odprl in bo 
omogočen prost vstop vsakemu, ki se nam bo 
želel pridružiti. 

Vesna Bašin 

Krajevni praznik 2021

govorom ali pa jih preprosto zadržimo zase.  
Uživajte raje v pogovorih z znanimi krajani, novicah o sedanjih časih in obledelih spominih, nekdanjih časih, Aninih ilustracijah, Anderejvih anekdotah, Go-

razdovih karikaturah in drugih izjemnih prispevkih, ki zapolnjujejo 109. številko našega časopisa. 
Svet KS Solkan in uredniški odbor vam želita miren, predvsem pa zdrav preostanek tega turbulentnega leta. 

 Jana Herega, predsednica Krajevne skupnosti Solkan 
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Darinka Kozinc je sodelovala na 9. na-
tečaju, ki ga je preko IBBY-ja (mednarodno 
združenje za mladinsko in otroško književ-
nost) razpisala Yamada Bee Company iz Ja-
ponske.  

Natečaj je potekal z namenom raz-
mišljanja o “pomenu narave”, “pomenu med-
sebojne pomoči” in “pomenu življenja” z 
upodobitvijo čebel. Organizatorji so želeli 
zagotoviti priložnost, da človeštvo svojo po-
zornost usmeri na cilje trajnostnega razvoja, 
kar so tudi mednarodni cilji za boljši svet. 

Tekmovanje v ilustraciji je povezano tudi 
z dejavnostmi sajenja dreves podjetja Ya-
mada Bee Company. Za vsako ilustracijo bo 
namreč zasajena po ena mladika, kar bo vo-
dilo do nastanka gozdov po vsem svetu. 

V letu 2020 je na natečaj prispelo več kot 
16.500 ilustracij iz Japonske in tujine. Prav 
številčnost prispelih del povečuje oza-
veščenost ljudi v različnih kulturah po svetu, 

kar je v pomoč pri prizadevanju za globalne 
pobude Yamada bee copany.  

Delo Darinke Kozinc z naslovom »Two 
worlds« je bilo izbrano kot zmagovalno delo 
v kategoriji del iz tujine in bo objavljeno v 
zbirki odličnih del likovnega natečaja 2021.  

Darinka Kozinc je članica KUG Goriška 
Paleta, bila je tudi med ustanovitelji tega li-
kovnega društva. V začetku delovne poti je 
kot profesorica strokovnih predmetov na 
Srednji lesarski šoli poučevala risanje 
načrtov in oblikovanje. Obiskovala je li-
kovno šolo, dve leti pod mentorstvom akad. 
slikarja Franca Goloba in kasneje akad. ki-
parja Zmaga Posege.  

Sodeluje na številnih društvenih razsta-
vah doma in v tujini. 

Prav Franc Golob jo je spodbudil, da se 
je lotila ilustracije, opremila je namreč sedem 
svojih slikanic, pesniško zbirko in zbirko 
kratkih zgodb. 

Uredništvo 

Na Japonskem nagrajena 
ilustracija avtorice iz Solkana 

Ob 16. 58 sva se z najboljšim prijateljem 
Maksom ustavila pred vrati pokopališča, da 
počakava še na druge člane literarnega kluba 
Govorica. Na dan pisateljevega rojstva in 
smrti (17. septembra) namreč vsako leto 
obiščemo njegov grob, v katerem počivata 
tudi njegova žena Davorina in hčerkica Je-
rica. Nanj položimo cvetje in beremo iz nje-
govih in svojih literarnih del.  

Priznam, malo nejevoljna sem bila, ker še 
ni bilo nikogar od naših, kakšno minuto 
zatem pa sta s pokopališča prišla moški in 
ženska in mi povedala, da sta pravkar obi-
skala pisateljev grob. Bila sta razočarana, ker 
kljub dvojni obletnici na njem ni svežega 
cvetja. »Nič hudega,« sem ju potolažila. 
»Govorica obiskuje njegov grob vsako leto, 
trenutno zamujajo z ikebano, vsak čas bodo 
prišli.«  

Pomirjena sta mi povedala, da vsako leto 
obiščeta pisateljev grob.  

V Rožni Dolini so bili sosedje, moj 
spremljevalec Makso pa ju je spomnil na to, 
kako rad je k Bevkovim zahajal njun zvesti 

pes Arno. Posebno rad je imel Davorino, 
lahko si mislimo, zakaj. Pa ni bilo vedno vse 
lepo in prav.  

Nekoč, na lep poletni dan, je Davorina 
razprostrla po trati med hišama pravkar 
oprane, snežno bele rjuhe, da bi jih sonce še 
bolj pobelilo.  

Takoj ko jo je Arno zagledal, je zalajal od 
veselja, ona pa ga je kot po navadi poklicala 
k sebi. Najkrajša pot do nje je vodila narav-
nost čez rjuhe. Kaj hočemo, je že tako …  

Davorina si je morala priznati, da je na-
redila napako, ne bi ga smela klicati, zdaj pa 
je morala blatne rjuhe ponovno oprati. Enkrat 
pa ji je Arno prišel prav. Velikokrat je zaman 
poskušala pretirano delavnega pisatelja zva-
biti stran od dela. Pa se je ob Arnovem obisku 
domislila, kako. »Pridi, no, Arnič je prišel na 
obisk in te čaka.«  

»Blaž je prišel!« se je razveselil. Ni mu 
bilo treba dvakrat reči, naj pusti delo.  

Marija Mercina

Od leve proti desni: Darinka Kozinc, Darica Leban, Marija Mercina, Zoltan Jan in Makso, foto: Dragana Maroøeviå

Pesem pod lipo

Ob omamnem vonju košatih cvetočih lip, 
zasajenih pred več kot osmimi desetletji pred 
solkansko cerkvijo sv. Štefana, smo 26. ju-
nija spremljali slovesnost ob 30-letnici samo-
stojne Slovenije. Za bogat program je 
poskrbelo Kulturno društvo Slavec Solkan s 
sodelovanjem Krajevne skupnosti Solkan in 
društvom upokojencev.  

To je bilo že 22. tradicionalno srečanje 
pevskih zborov iz bližnje in bolj oddaljene 
okolice. Poleg dveh domačih zborov, 
Mešanega pevskega zbora Slavec Solkan in 
Motiv pod vodstvom Mirana Rustja so večer 
obogatili še komorni zbori z Vogrskega, Me-
dane, Ljutomera in Ribnice. Odmevala je 
pesem slovenskih ustvarjalcev od Zile do Tri-
glava, od Trente do Maja v Brdih, pa o Pla-
ninski roži in Izgubljenem cvetu. Prisluhnili 
smo tudi narečni govorici iz Ljutomera Ste 
vidli barona in Veseli Lotmeržanci. 

Med pesmijo so se vpletale besede slav-
nostnih govornikov, nadvse občuten pa je bil 
po slovenski himni slavospev slovenski do-
movini iz Cankarjevega Kurenta v izvedbi 
gledališkega igralca Radoša Bolčine:  

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je 
blagoslovil z obema rokama in je rekel: »Tod 
bodo živeli veseli ljudje!« Skopo je meril le-
poto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do 
zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni 
ozrl nanje - puste leže tam, strmé proti nebu 
s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje 
mu je ostalo polno perišče lepote; razsul jo 
je na vse štiri strani, od štajerskih goric do 
strme tržaške obali ter od Triglava do Gor-
jancev, in je rekel: »Veseli ljudje bodo živeli 
tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vri-
skanje!« Kakor je rekel, tako se je zgodilo. 
Božja setev je pognala kal in je rodila - vzra-
sla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih 

ugleda, obstrmi pred tem čudom božjim, srce 
vztrepeče od same sladkosti; zakaj goré in 
poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž 
za domovino veselemu rodu, blagoslovlje-
nemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je 
rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi 
jeziki; pravijo tudi, da so milozvočnejši in 
bolj pripravni za vsakdanjo rabo - ali sloven-
ska beseda je beseda praznika, petja in vri-
skanja. Iz zemlje same zveni kakor 
velikonočno potrkavanje in zvezde pojó, 
kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se 
ozró na čudežno deželo pod seboj. Vesela do-
movina, pozdravljena iz veselega srca!  

Ta edinstveni slavospev domači zemlji je 
že večkrat odjeknil v naših ušesih, a kadar ga 
slišimo iz ust vrhunskega interpreta, vedno 
na novo osvoji srce. Naj tokrat branje zapi-
sanih spevov obudi naše srce, da bomo bolj 
odprti za bogastva naše mlade domovine, s 
katerimi nas je Stvarnik obilno obdaril. 

Zahvala za ta bogati večer gre najprej 
predsednici Kulturnega društva Slavec Olgi 
Srebrnič, njeni izjemni prizadevnosti in or-
ganizacijski izkušenosti, saj je v teh ne -
običajnih časih izvedba še posebno od go - 
 vorna. Pohvaliti velja tudi zelo privlačno va-
bilo s krošnjo lipe in zvonikom cerkve na 
prvi strani in na zadnji s pesmijo Igorja Per-
koviča V meni bije slovensko srce: 

 
Nismo veliki, bolj malo nas je, 
vendar smo pridni in dobri ljudje, 
našo deželo in ves ta naš rod, 
ljubimo srčno, ne gremo od tod … 
 
V meni bije slovensko srce, 
objema morje, objema gore, 
ko se trobojnica dvigne nad vse, 
v meni bije slovensko srce. 

Katarina Vuga

Meøani pevski zbor Motiv, foto: iz arhiva druøtva

S prijatelji na Bevkovem grobu

Two worlds (Dva svetova), nagrajena ilustracija Darinke Kozinc
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»Besede na srede« in pesniški večer na Mostovni 
Njegovo življenje in delo je na simpa-

tičen način predstavil dr. Robert Jereb sicer 
zaposlen v Mestnem muzeju v Idriji, član 
uredniškega odbora Idrijskih razgledov in 
dober poznavalec Feiglovega dela. Na prire-
ditev je na ogled postavil vse pisateljeve ob-
javljene knjige. 

Odlomke iz njegovih del so brali člani 
Goriškega literarnega kluba po izboru prof. 
Darice Leban. 

V kulturnem delu programa je na harmo-
niki nastopil Rok Šuligoj iz Solkana. 

O življenju in delu Damirja Feigla v Wi-
kipediji lahko preberemo: 

Sicer po rodu Idrijčan je vse svoje ustvar-
jalno in delovno obdobje preživel v Gorici, 
kjer je opravil precejšnje kulturniško in na-
rodnozavedno delo. Poleg Franceta Bevka je 
bil najvidnejši književnik v okupirani Pri-
morski, vendar po 2. svetovni vojni nekako 
pozabljen, čeprav politično nikakor ni bil 
sporen, ravno nasprotno – še v visoki starosti 
se je po sodiščih boril za pravico slovenskih 
zamejcev. 

 V okviru literarnega dogodka »Besed na 
srede« je Goriški literarni klub GOvoRICA 
na dvorišču Kulturnega centra Mostovna pri-
pravil večer poezije, posvečen Nevinu  

Birsi (1947–2003), pesniku iz Branika, ki 
je izdal osemnajst pesniških zbirk. 

O delu pesnika je spregovoril Bojan Bra-
tina, prof., ki je tudi sicer napisal veliko 
spremnih besed k pesniškim zbirkam. Pe-
snika kot soseda se je spominjala Alja Furlan, 
ki je za to priložnost tudi prebrala avtorsko 
pravljico O deklici in pesniku.   

Izbrane pesmi so prebirali člani goriškega 
literarnega kluba.  Za glasbeno popestritev je 
poskrbela Nika Volčjak, prof., ki je z učenko 
Glasbene šole Nova Gorica, Vanjo Kumprej, 
zaigrala na flavti. 

Vse prisotne je toplo pozdravila 
podžupanja Damjana Pavlica.  

Darinka Kozinc

Krajevna skupnost Solkan je v soboto, 2. 
oktobra, na ploščadi ŠRC Karavla v sodelo-
vanju s Šahovskim klubom Nova Gorica, or-
ganizirala šahovski turnir, ki je bil hkrati tudi 
4. spominski turnir Dušana Rusjana in 1. spo-
minski turnir Flavija Nardina. Oba sta bila 
naša krajana in uspešna šahista. 

Na turnirju je tekmovalo dvajset šahistov 
iz vse Slovenije. Po odigranih enajstih kolih 
je na turnirju slavil Jurij Zamar Kodelja pred 

štirinajstletnim domačinom Nejcem Herego 
in starosto slovenskega šaha Vojkom Sre-
brničem. 

Po zaključenem tekmovanju smo si ob 
pogostitvi obljubili, da bomo ta spominski 
turnir, ki je namenjen počastitvi spomina na 
naša dva uspešna šahista in prijatelja, orga-
nizirali tudi prihodnje leto. 

KS Solkan in ŠK Nova Gorica 

Spominski šahovski turnir 
v Solkanu 

Za 8. rojstni dan sem šel s prijatelji tudi v 
Mizarski muzej Solkan. Lepo mi je bilo. 
Videl sem stare predmete in stara orodja. Pa 
tudi staro pohištvo. Gospod mi je podaril 

knjigo o mizarstvu v Solkanu. Zapeli smo pe-
smico ‘Živel je tod mizarjev rod’, ki smo se 
jo naučili v vrtcu. Tudi moj pranono iz Šturij 
je bil mizar. Dominik Vuga 

  

Rojstni dan v mizarskem muzeju

G. Markiœu se zahvaljujem za prijazno vodstvo po muzeju in œas, ki si ga je vzel za nas, foto: Alenka Vuga

Društvu soška fronta s sedežem v Šem-
petru je zaradi koronavirusa po skoraj dveh 
letih uspelo spraviti pod streho tradicionalni 
sejem vojaške opreme, bolj znan pod ime-
nom »Srečanje zbiralcev vojaških starin«. 
Zadnje tako srečanje, ki je v zadnjih letih po-
stalo dvakrat v letu stalnica v ponudbi tega 
društva, je bilo novembra 2019. Potem je po-
segel vmes covid-19 in preprečil sleherno 
zbiranje ljudi na množičnih prireditvah, h ka-
terim spada tudi srečevanje zbiralcev ostalin. 
Zato so odpadli kar trije shodi privržencev 
vojaških zadev iz domala vse srednje 
Evrope. Ta srečanja pomenijo tudi nemajhen 
finančni priliv društvu, ki deluje na ljubitelj -
ski ravni in v svojo sredo uvršča kar veliko 
članov iz vse Slovenije in tudi iz zamejstva. 
Dosedanji dobro obiskani shodi zbiralcev so 
potekali v velikih halah Športnega centra 
HIT v Šempetru. Ker pa so druženja večjega 
števila ljudi v zaprtih prostorih še vedno pre-
povedana, so se pri društvu domenili in iz-
brali lokacijo, ki je odprta, obenem pa 
pokrita. Tako so se odločili za kotalkališče v 
Solkanu, zraven bivše karavle, ki je za po-
letna srečanja več kot primerno.  

Na kotalkališču v Solkanu se je v nedeljo, 
8. avgusta zbralo 56 razstavljavcev, v glav-

nem iz Slovenije in Italije, nekaj pa jih je 
prišlo tudi s Hrvaškega in s Češke. Pri 
društvu so zelo zadovoljni, kajti nasilna pre-
kinitev je trajala predolgo in balli so se, da 
se prekinejo tudi plodni in prijateljski stiki 
med zbiralci z vseh koncev in krajev.  

Tisto nedeljo je bilo v Solkanu zelo živo. 
Kot vedno so stojnice ponujale marsikaj: od 
starega in po zakonu onesposobljenega 
orožja do čelad, kap in uniform raznih voj-
skà. Mize so se šibile tudi pod težo knjig, 
revij in razglednic, pa tudi raznih značk, vo-
jaških činov in našitkov ni manjkalo. 
Skratka, oko obiskovalcev se je lahko napa-
slo nad primerki, ki jih zbiralci iz raznih 
dežel vneto zbirajo, na sejmih pa prodajajo 
ali si jih izmenjujejo. Poleg pokritega kotal-
kališča je tudi gostinski lokal, ki obiskoval-
cem ponudi kavo, pijače in celo prigrizke. 

Omeniti velja, da prisotnost Društva 
soška fronta v Solkanu ni novost. Pred selit-
vijo v Šempeter so v dvoranici ob karavli po-
tekali občni zbori društva in druga društvena 
dogajanja, zlasti predstavitve knjig in manjše 
razstave. Še prej so podobna srečanja pote-
kala v dvoranici krajevne skupnosti na glav-
nem solkanskem trgu.  

Vili Prinčič 
 

Zbiralci vojaških ostalin

Foto: Joæe Ropoøa

Goriški literarni klub GOvoRICA je v 
okviru Goriškega poletja in “Besed na 
srede”, zadnjo sredo v avgustu pripravil lite-
rarno prireditev posvečeno pisatelju, humo-
ristu, uredniku in antifašistu Damirju Feiglu 
(1879–1959). 
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16. avgusta je minilo 100 let od rojstva 
Ludvika Gabrijelčiča, prvega župana Mestne 
občine Nova Gorica. Med leti 1952 in 1963 
je bil namreč predsednik Občinskega ljud-
skega odbora Nova Gorica. 

narodnjaškega župana Solkana med letoma 
1871–1878 in soustanovitelja solkanske 
čitalnice. Njegova mati Amalija, rojena Jug, 
je bila v sorodu s filozofom in alpinistom 
Klementom Jugom. Po očetovi strani pa je 
bil tudi potomec rodbine Doljak, ki je dala 
politika Matijo in Josipa Doljaka. 

Šolal se je za mizarja. Med drugo sve-
tovno vojno je bil vpoklican v italijansko voj-
sko in se kot letalec boril v Severni Afriki. 
Konec leta 1943 se je prek srednje Italije 
vrnil na Goriško in se pridružil partizanom. 
Leta 1944 je bil sprejet v Komunistično par-
tijo Slovenije. 

Po vojni je v okviru solkanskega okraj-
nega ljudskega odbora sodeloval pri pripra-
vah za gradnjo Nove Gorice. Od leta 1952 do 
1963 je bil predsednik (»župan«) Občinskega 
ljudskega odbora Mestne občine Nova Go-
rica. V obdobju njegovega županovanja so 
bile vzpostavljene temeljne infrastrukture in 
institucije mladega mesta. Od leta 1966 do 
upokojitve leta 1974 je bil direktor Hotela 
Park. V času njegovega vodenja so bili po-
stavljeni temelji za razmah hotelskega in 
igralniškega turizma na Goriškem, kar je 
omogočilo nastanek podjetja HIT. 

Umrl je 4. decembra 1985 v Šempetru pri 
Gorici. 

Vir: nova-gorica.si 
 

Gabrijelčič se je rodil 16. avgusta 1921 v 
Solkanu. Rojen je bil v ugledni kmečko-
obrtniški družini. Njegov oče Andrej je bil 
pravnuk Andreja Gabrijelčiča (1820–1896), 

Ludvik Gabrijelčič

Letos poteka 80 let od ustanovitve prvega 
odbora Osvobodilne fronte v Solkanu. 

V oktobru 1941 se je namreč skupina Sol-
kancev zbrala v nekdanjem Poberajevem 
mlinu (v stavbi nasproti hotela Sabotin) in 
ustanovila prvi odbor OF za Solkan. Taki od-
bori so se organizirali tudi po drugih krajih, 
npr. v Renčah, Opatjem selu, Gradišču nad 
Prvačino, Vrtojbi na Kambreškem in tudi v 
Gorici. 

OF je bila slovenska posebnost v razvoju 
odporništva, saj česa podobnega ni bilo v no-
beni drugi jugoslovanski pokrajini. 

Solkanci so se množično vključevali v 
OF. V odbor je bilo vključenih tudi veliko 

žensk, ki so pomagale zbirati denar, zdravila, 
oblačila, sanitetni material, pa tudi orožje in 
drugo opremo. Vse to se je zbiralo pri nekem 
domačinu na Damberju, od tu pa se je vse na-
brano pošiljalo partizanskim enotam.  

V spomin na to prelomno dejanje v naši 
zgodovini je Krajevna organizacija zveze 
borcev NOB, na pročelju nekdanjega mlina 
leta 1968, odkrila spominsko ploščo. 

Zaradi izrednih razmer letos nismo orga-
nizirali večje kulturne prireditve v počastitev 
okrogle obletnice, smo se pa tega dogodka 
spomnili s kratkim opisom o ustanovitvi OF 
in s polaganjem venca k spomeniku padlim 
borcem.  

Vesna Bašin

80-letnica OF v Solkanu

Otroci v Solkanu imajo pravico 
do prostora za sprostitev

V torek, 12. oktobra, smo se nekateri 
člani KS Solkan sestali s posameznimi sokra-
jani in z županom Mestne občine Nova Go-
rica. Odločno smo namreč nasprotovali 
odstranitvi otroških igral iz Lenassijevega 
parka v Solkanu (za bencinsko črpalko). 
Župan je lepo povedal, da spodbuja in si želi 
ohranjati infrastrukturo za mlade družine, saj 
v njih vidi prihodnost in življenje. 

Ob teh besedah sem se spomnila na gra-
divo, ki ga prebirajo naši prvošolci v Osnovni 
šoli Solkan. Naslov knjige je Potovanje v 
pravljično deželo, ki pravi tako: 

Prebivalci pravljične dežele so živeli pra-
vljično življenje. Vsak je počel, kar mu je bilo 
najbolj pri srcu. Živeli so srečno in svobodno, 
dokler pravljične dežele niso odkrili in nase-
lili ljudje. Ti so zasuli ribnike, posekali dre-
vesa ter pozidali travnike in gozdove. Naselili 
so se v betonske hiše, ki so stale med cestami, 
železnicami in tovarnami, ki so spuščale ve-
likanske količine dima. Zrak je postal one-
snažen in gneče avtomobilov so povzročale 
neznosen hrup.  Ko so v to hrupno deželo 
začeli prihajati otroci, ljudje niso vedeli, kam 

bi z njimi. Nikjer ni bilo prostora za njih. Na 
cestah je bilo prenevarno, vode so bile one-
snažene, travnikov in gozdov pa ni bilo. Za-
pirali so jih v hiše, a otroci so bili neubogljivi 
in nesrečni. Končno se je nekomu posvetilo. 
Zgradimo park, posadimo drevesa, posta-
vimo gugalnico, posadimo rože, napravimo 
peskovnik. In tako se je zgodilo. Ljudje so iz-
polnili obljubo in zgradili park. Otroci so pri-
našali mir in življenje v to hrupno mesto, ki 
je postajalo vse bolj podobno pravljični 
deželi. Ljudje so postali prijaznejši, pomagali 
so drug drugemu in manj so se prepirali. 

Zelo poučna zgodba o vrednotah živ -
ljenja. Otroci so naše bogastvo in tudi oni 
imajo pravico do svojega prostora za sprosti-
tev, zato jim omogočimo druženje v naravi, 
na travniku ali v parku. Vsi vemo, da so kdaj 
glasni in njihovo vreščanje presega vse meje, 
vendar se brez njih življenje ne bi nadalje-
valo. Zato sokrajane, ki jih otroška razposa-
jenost moti, prosim za strpnost in ra zu- 
 mevanje. Odstranitev igral ni rešitev. Raje 
poiščimo tako, ki bo ustrezala vsem. 

Lea Oven, članica KS Solkan

16. oktobra je pater Bogdan Knavs na Sveti 
Gori daroval sveto mašo za partizane in vse 
žrtve 2. svetovne vojne. Prilagamo nekaj nje-
govih misli, ki jih je delil tudi na svojem fb 
profilu. 

Spoštovani vsi navzoči, dragi bratje in se-
stre! 

Imam občutek, da je apostol Pavel, ko je 
pisal krščanski skupnosti v Rimu, mislil tudi na 
nas. Kajti vsem Jezusovim učencem daje za 
zgled Abrahama, ki je živel iz pravičnosti in 
vere, se pravi iz ljubezni. 

Predragi. Ta podoba Abrahama so naši fan-
tje in možje, dekleta in žene, ki so se zaradi 
pravičnosti bili pripravljeni žrtvovati in dati ži-
vljenje, da bi Slovenci dosegli svojo pravico in 
zaživeli svobodno s svojim jezikom, knjigo, 
pesmijo in v pravičnejši družbi. Da bi pa to pra-
vičnost dosegli, so vedeli, da se morajo biti pri-
pravljeni, iz ljubezni do slovenske zemlje in za 
slovensko pravično družbo, tudi žrtvovati. V 
njihovem srcu je bila zavest, da se je za sloven-
sko pesem, besedo, prijateljske in tovariške od-
nose vredno žrtvovati. Prav apostol Pavel nam 
pravi, da Bog takšne pravične, poštene in dobre 
ljudi oživlja. Danes nam dobri Bog govori, da 
vse naše drage, ki so umrli nasilne smrti ali pa 
preminuli tudi kasneje zaradi posledic nasilja, 
da jih Bog oživlja v našem spominu. Tako tudi 
občutimo dolžnost, da se jih ne samo spoštljivo 
spominjamo, ampak tudi počastimo ter jih pro-
simo, naj tudi nam v teh prelomnih kriznih 
časih, pri Bogu, ki je vsemogočen, izprosijo 
novo moč, pogum in smisel za žrtvovanje za 
čudovite vrednote. 

O teh najlepših vrednotah, ki so ljubezen, 
prijateljstvo in tovarištvo ter solidarnost nam 

govori tudi današnji evangelij. Kaj je bolj nor-
malno kot to, da je mlad človek ambiciozen, da 
želi uspeti v javnem in zasebnem življenju: kar 
pomeni, da si bo ustvaril družino in krog prija-
teljev. Toda, Jezus iz Nazareta je svoja dva 
učenca posvaril, da takšen uspeh ni nujen, ni 
zagotovljen in tudi želja po uspehu ni pogoj, da 
bi delali dobro. Človekova edina dolžnost je, 
da se je pripravljen za prijatelja in za sočloveka 
v stiski žrtvovati, kajti ob sreči drugega bo sre-
čen tudi sam. To evangeljsko vodilo so morda 
nezavedno uresničili naši partizani in drugi 
borci, ki so se bili pripravljeni žrtvovati, celo 
podariti svoje življenje, da bi prihodnji rodovi 
bili srečni na svoji zemlji, s svojim jezikom in 
pesmijo, ter sedaj tudi s svojo državo. 

Ob njihovi velikodušnosti, veličini njiho-
vega duha in takšni etični pokončnosti pa nas 
postane skoraj sram, da se mi nismo večkrat 
sposobni dogovoriti, kako bi lahko naša na-
rodna skupnost v bratskem duhu s sosednjimi 
narodi zaživela cvetoče kulturno življenje, 
uspešno gospodarstvo in miroljubno politiko. 
Tako nas spomin na velikodušne slovenske 
žrtve spodbuja, da bomo tudi mi stopili na pot 
novega sožitja in pomiritve. Molitev za naše 
pokojne nam daje novi polet za spoštovanje 
drug do drugega, za strpnost do naših razlik, za 
medsebojno pripravljenost, da si podamo roke 
in ustvarimo družbo novega prijateljstva in to-
varištva, kjer bo iz naših ust še vedno prihajala 
lepa slovenska beseda, pesem in molitev. Naj 
nam naši rajni, ki nas spremljajo sedaj iz Ve-
čnosti, izprosijo takšno lepo bratsko prihod-
nost, ko bomo, tako kot pravi danes vedno bolj 
uveljavljena iz stare grščine izposojena beseda 
»sinoda«, drug z drugim v veselju stopali na-
prej. 

Sveta maša za partizane 
in vse žrtve 2. svetovne vojne

Maruøine punœke, ilustracija: Ana Zavadlav
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Utrip kraja

To je naslov knjige, ki je pred enim letom 
izšla v založbi Oddelka za krajinsko arhitekturo 
Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in 
katere avtor je zaslužni profesor dr. Janez Ma-
rušič, naš krajan in zaveden Solkanec, čeprav že 
desetletja živi in dela v Ljubljani. 

Kdo je pravzaprav dr. Janez Marušič, za Sol-
kance in prijatelje Anci? 

Rodil se je v Solkanu leta 1939 tik pred 
drugo svetovno vojno. Željo, že skoraj trmo po 
ustvarjanju in odkrivanju novega, je gojil, odkar 
ga poznam, pa naj bo to v šoli ali ob njej. Spo-
minjam se najinih neskončnih debat na poti v 
šolo ali domov o vselej novih temah – od sred-
njeveških sholastikov do takrat revolucionarnega 
rock ‘n’ rolla. Debate so bile trmaste in dolgo-
trajne, vztrajala sva vsak na svojem bregu (če ne, 
ne bi bilo debate), včasih sva bregova tudi ne-
hote zamenjala, se skregala, a ostala prijatelja. 

Po gimnaziji se je Anci na veliko začudenje 
prijateljev vpisal na agronomijo. Agronoma smo 
si takrat – pod vplivom ruskih kolhozov – pre-
stavljali z dvignjeno pestjo stoječega na trak-
torju, sredi žitnih polj, v to sliko pa se nam naš 
prijatelj, oboževalec takrat kapitalistično deka-
dentnega rock ‘n’ rolla, nikakor ni prilegal. Toda 
kmalu smo spoznali, da je na Fakulteti za agro-
nomijo iskal tisto, kar je kasneje tudi z njegovo 
pomočjo preraslo v uspešen oddelek za krajinsko 
arhitekturo. 

Po študiju smo se vrnili v Novo Gorico, ta-
krat polno obetov za mlade strokovnjake. Anci 
je bil na novogoriški Komunali odgovoren za 
urejanje javnega zelenja v mestu. Na tem po-
dročju je do našega prihoda prevladovala dok-
trina zimzelenega mesta, kar je bilo seveda v 
nasprotju z osnovnim urbanističnim konceptom 
očeta Nove Gorice, prof. Ravnikarja, ki je mesto 
zasnoval kot prijetno mediteransko sprehajališče 
pod košatimi drevoredi platan. Mladi smo se do-
takratnemu načinu zasajevanja mesta uprli in 
Anci je uspel zasaditi prvi drevored v Novi Go-
rici, na današnji Gregorčičevi ulici in to – sim-
bolično – z mandeljnovci, ki s svojim zgodnjim 
cvetjem prvi naznanjajo pomlad. Led je bil pre-
bit, za njim so nastajali drugi drevoredi: češenj, 
tulipanovcev in drugih, ki danes sooblikujejo 
videz mesta. 

Svojo poklicno pot je nadaljeval v Ljubljani 

O Krajini – ustvarjalno varstvo sveta
na Biotehnični fakulteti, smer krajinska arhitek-
tura. Tu se je odvijala njegova pestra akademska 
kariera, od magistra, doktorja biotehniških zna-
nosti, docenta, izrednega, rednega in ob upoko-
jitvi do zaslužnega profesorja. V svojem 
dolgoletnem delovanju je svoje znanje prenašal 
študentom ne le v Ljubljani, ampak tudi širom 
po svetu, v Zagrebu in na Dunaju, v Nemčiji, na 
Norveškem, Švedskem, v ZDA, na Kitajskem in 
še kje. 

Ne glede na to, da je bil v Ljubljani, je bil z 
domačim okoljem vedno tesno povezan, mimo-
grede, še vedno ima stalni naslov v Solkanu. 
Tudi njegova prva večja naloga se je dotikala 
Goriške oziroma natančneje Goriških brd v na-
logi »Metodologija krajinskega planiranja na 
primeru Goriških brd«. Že v njej je ugotavljal, 
da se tudi krajina spreminja, kot se spreminjajo 
človekove potrebe in kot narekuje razvoj; da vi-
nogradi, ki jih obdelujemo s traktorji, ne morejo 
več izgledati tako, kot so bili videti, ko so jih 
okopavali z lopatami.  

V osemdesetih letih je tudi aktivno sodeloval 
pri pripravi takrat sodobne in napredne prostor-
ske zakonodaje in jo obogatil s svojimi iz-
kušnjami pri presoji vplivov na okolje, predvsem 
pa s prepričanjem, da se je treba o rabi našega 
skupnega prostora dogovarjati ter iskati najpri-
mernejše rešitve brez vnaprej postavljenih abso-
lutnih prepovedi. V svojih javnih prispevkih še 
vedno stalno opozarja na zablode sodbenega 
prostorskega načrtovanja v Sloveniji, na prevla-
dovanje enega interesa nad drugimi, pa naj bo to 
kmetijstvo ali varstvo narave.  

V gimnazijskih letih mi je večkrat rekel, da 
si želi napisati vsaj eno, čeprav drobno knjižico. 
To svojo skromno željo je seveda večkrat prese-
gel, saj njegova skoraj nepregledna bibliografija 
obsega skoraj 600 naslovov. K temu je lansko 
leto dodal še izredno zanimivo in bogato oprem-
ljeno knjigo O krajini – ustvarjalno varstvo 
sveta, ki bi jo rad v nadaljevanju na kratko pred-
stavil. 

Že sam naslov je poveden, s knjigo namreč 
hoče opozoriti bralca na odnos človeka do svo-
jega bivalnega okolja, odnos, ki ne sme biti pa-
siven, ampak – ob upoštevanju dinamike 
sprememb, tako zaradi naravnih procesov kot 

zaradi človekovih dejavnosti – ustvarjalen, akti-
ven. Avtor se v uvodu ukvarja s samim pojmom 
krajina in mu skuša izoblikovati čim bolj jasno 
definicijo, kar pa seveda, to sam priznava, ni 
lahko, saj »… bi morali prepoznavati vsaj tri po-
menske plasti krajine: krajino kot stvarnost, kra-
jino kot odnos posameznika do nekega prostora 
in krajino kot del družbenega diskurza in kultur-
nega diskurza neke družbene stvarnosti, kot izraz 
duhovnosti ali stanja duha nekega časa.« Za nas 
laike je krajina (skoraj vedno v pozitivnem smi-
slu) to, kar vidimo okrog sebe, prostor, ki ga do-
jemamo z vsemi svojimi čutili; a ne le to, krajina 
ni le tisto, kar vidimo, slišimo, ampak tudi to, kar 
nam kot slika, doživetje ostane v spominu, kar 
se lahko razlikuje od stvarnosti, vendar ima za 
nas lahko še dodaten, simbolen, globlji pomen. 

Kaj razumemo pod pojmi krajina, pokrajina, 
teritorij, regija? V običajnem pogovoru jih 
večkrat nedosledno uporabljamo, zato nam avtor 
tudi pri tem skuša pripomoči k bolj doslednemu 
razmejevanju med njimi.  

Za bralca nestrokovnjaka so v knjigi mogoče 
še bolj zanimiva poglavja, v katerih se avtor 
sprehaja skozi zgodovino in osvetljuje, kako so 
se s krajino (ne glede kako so jo poimenovali) 
soočali v različnih obdobjih človekovega raz-
voja; kaj lahko o njej razberemo na jamskih po-

slikavah izpred petnajst ali več tisoč let, kaj na 
poslikavah iz starega Egipta, ko so jo, svojo ta-
kratno kulturno krajino - polja, prepredena z na-
makalnimi kanali - prenašali tudi v onstranstvo, 
pa v Evropi, kjer odnos do nje najlaže razberemo 
skozi slikarstvo različnih obdobij. Dokler se niso 
začeli o njej izražati tudi z besedami, seveda naj-
bolj poglobljeno in hkrati abstraktno pesniki, od 
Danteja v Božanski komediji naprej, pa da ne 
pozabimo Prešerna, dr. Marušič kot primer na-
vaja njegove Sonete nesreče (… steze mu zman-
jka, noč na zemljo pade, nobena luč se skozi 
oblak ne ukrade, …). Kot mogoče največjo zna-
menitost pa ponuja v branje potopis, ki ga je pe-
snik in pisatelj Francesco Petrarca napisal leta 
1336 in v katerem opisuje svoj podvig, vzpon na 
goro Ventoux v Provansi, visoki slabih 2000 m, 
a za takratne razmere skoraj nedostopni.  

Prof. Marušič, Anci, pripravlja nadaljevanje 
knjige, serijo s podobno tematiko, ki naj ne bodo 
študentski učbeniki, ampak širši vpogled v kra-
jino in seveda krajinsko načrtovanje, s katerim 
se ukvarja celotno aktivno življenje. Z zaniman-
jem in radovednostjo jih pričakujemo in mu ob 
tem želimo obilo uspeha ter osebnega zadovolj -
stva pri ustvarjanju. 

Tomaž Vuga



1001 - solkanski œasopis oktober 20216

Osnovna øola Solkan

V veliki želji, da bi začeli šolsko leto brez 

omejitev, so se stvari odvile drugače. Tako 

začenjamo šolsko leto po modelu B, kar pomeni 

upoštevanje vseh ukrepov za preprečevanje šir-

jenja covida-19. Medsebojna razdalja, obrazne 

maske, samotestiranje, razkuževanje, pre-

zračevanje postajajo naš vsakdanjik. 

Kljub negotovim razmeram, v katerih 

živimo, poučujemo in vzgajamo učence, je vizija 

Osnovne šole Solkan graditi na odgovornosti, 

sodelovanju in solidarnosti, strpnosti, spošto-

vanju in znanju. Ohranjanju medsebojnih odno-

sov, temeljnih človekovih vrednot ter dediščini, 

ki smo jo prevzeli. 

Na matični šoli in obeh podružnicah imamo 

skupaj 568 učencev v 28 oddelkih, kar je za ra-

zred manj učencev kot v preteklem šolskem letu. 

Število oddelkov smo ohranili enako. Šolo v 

Solkanu obiskuje 499 učencev, od tega 34 

prvošolcev, v Grgarju 58 učencev s 7 prvošolci, 

na Trnovem je 11 učencev z 2 prvošolcema. 

Program, ki ga zaposleni izvajajo, je raznolik 

in bogat ter omogoča učencem aktivno usvajanje 

znanj, medpodročne povezave, kritično raz-

mišljanje, ustvarjalnost in inovativnost pri 

iskanju rešitev. Poleg osnovnih dejavnosti pouka 

potekajo na šoli in izven nje dodatne obogatit-

vene dejavnosti, ki se jih učenci udeležujejo ter 

tako pridobijo stik in možnost dela s strokov-

njaki iz različnih področij (Festival znanosti, 

Planetarij, CŠOD, ekskurzije po Sloveniji, resta-

vratorstvo …). 

V zavodu potekajo projekti, katerih namen 

je opolnomočiti učence v kompetencah kri-

tičnega mišljenja in reševanja problemov ob 

podpori formativnega spremljanja v procesu 

učenja. Uvajamo in nadgrajujemo nove tehnolo-

gije ter poudarjamo pomen trajnostnega razvoja 

in trajnostne mobilnosti. Postavljamo temelje na 

boljši, bolj zelen, jutri. Velik poudarek dajemo 

branju in opismenjevanju ter medsebojnim od-

nosom. 

Letni delovni načrt je oblikovan tako, da 

nudi možnost napredovanja tako učencem z nad-

povprečnimi rezultati kot tistim, ki potrebujejo 

pri učenju pomoč. Pri tem sodelujemo z zunan-

jimi strokovnimi sodelavci. Interesne dejavnosti 

in izbirni predmeti omogočajo učencem dodatno 

razvijanje spretnosti in veščin, kjer se počutijo 

močnejši in bolj suvereni, predvsem pa imajo 

možnost, da izberejo to, kar jih zanima. 

Sodelovanje s starši ohranjamo na formalni 

in neformalni ravni. Zakaj je to pomembno? Ker 

smo kot šola skupaj s starši tisti, ki učence vzga-

jamo, učimo in jih pripravljamo na dan, ko bodo 

opremljeni z znanji in zaupanjem vase samo-

stojno nadaljevali svojo lastno pot. 

Učenje na daljavo, ki je ravno tako naš stalni 

spremljevalec, je lahko stresno za vse udeležene 

v VIZ-procesu: učence, starše in učitelje. Če 

želimo, da bo kakovostno, moramo enotno na-

stopiti skupaj. Pri tem potrebujemo izmenjavo 

izkušenj in povratnih informacij, kje so težave, 

kaj potrebujemo, kaj nam uspe, časovni okvir, 

do kdaj in kako naprej … 

Zdi se, da se bolj kot kdaj koli zavedamo, 

kako hitro se svet okoli nas spreminja. Iz tedna 

v teden. Vpeti smo v negotovost in nenehno pri-

lagajanje.  

Ker želimo nuditi učencem in staršem kako-

vostna znanja in vzporedne vsebine, nadgraju-

jemo svoja strokovna znanja zato, da smo lahko 

ne samo »navadni« učitelji, pač pa tudi tisti stro-

kovni delavci, ki jim učenci zaupajo ter se 

obrnejo po pomoč in podporo, ko jo potrebujejo. 

Tradicija šolstva v Solkanu je tako dolga, da 

si kraja brez šole niti ne predstavljamo. Smiselno 

in prav je, da šola in krajani živijo in načrtujejo, 

sodelujejo skupaj in v skupno dobro, da si pri-

sluhnejo in se skupaj spoprimejo s projekti, ki 

jih čakajo v prihodnosti. 

Šola je živ organizem. Ni niti tih niti miren. 

Je organizem, ki raste in se razvija. In se, tako 

kot vse okoli nas, spreminja, kroži, obrača, ima 

vzpone in padce.  

Bistveno je, da naučimo učence pravilno, 

brez strahu in dvomov vase, stopiti na ta vrtiljak 

21. stoletja. To počnemo z znanjem, odgovorno-

stjo, spoštovanjem, strpnostjo in razumevanjem 

vseh. 

Heidi Jakopič, pomočnica  
ravnatelja OŠ Solkan 

Zakorakali smo v novo šolsko leto

1. septembra je prag  Osnovne šole Solkan 
prvič prestopilo 34 prvošolcev, na POŠ Grgar 
7 učencev in na POŠ Trnovo 2 učenca. 

Tako imamo v tem šolskem letu v Solkanu 
dva razreda učencev, ki obiskujejo 1. razred. 
Sprejem prvošolcev je letos zaradi posebnih 
razmer potekal na šolskem dvorišču. Ob 
prisrčni pesmi in instrumentalni spremljavi s 
trobento učenca Jakoba Ugrina sta prvošolce 
in njihove starše pozdravila gospod ravnatelj 
Marijan Kogoj, gospod župan dr. Klemen Mi-
klavič in učiteljice prvih razredov.  

Učenci 1. A in 1. B so povedali nekaj 
svojih vtisov in misli o šoli in prvem šol-
skem dnevu. 

Vid: Jaz se v šoli lepo počutim in rad 
hodim v šolo. Prvi šolski dan smo jedli torto. 
Dobili smo igračko Lili in Bine. 

Zan: Prvi šolski dan mi je bilo lepo, ker 
se je zbralo tam veliko mojih prijateljev in 
smo vsi skupaj poslušali pesmico Cin-cin o 
zvončku.  

Jakob: Meni je lepo v šoli, ker se učimo. 
Prvi šolski dan sem si zapomnil, ker smo 
imeli torto.  

Luka: Meni je lepo v šoli, ker se učimo 
in imamo veliko lepih reči in lepo učilnico.  

Aljaž: Na prvi šolski dan mi je bilo zelo 
lepo, ker smo poslušali pesmico in pravljico 
ter jedli torto.  

Timon: Mi ni lepo v šoli, ker se moram 
učiti, je lepše doma, ker se lahko cel dan 
igram z lego kockami.  

Ana: V šoli se rada igram s prijatelji.  
Neža: Meni je lepo v šoli, ker se učimo 

in imamo odmor. Prvi dan smo jedli torto, 
spoznali ravnatelja, učiteljice in učilnico.  

Tine: Meni je lepo v šoli, ker se učimo in 
mi je bilo lepo tudi prvi šolski dan, ker smo 
jedli torto in poslušali pesmico.  

Ian: Meni ni všeč v šoli, ker se skozi 
učimo. Mi je boljše doma, ker se lahko igram 
z Lego postajo  

Julija: Meni je všeč v šoli, čeprav sem 
včasih tudi žalostna, ker pogrešam mamo. 
Lepo mi je, ko gremo v telovadnico, ko 
gremo na kosilo in ven.  

Zoja: Meni je všeč, ker sem spoznala 
celo šolo in mi je všeč v telovadnici, ker rada 
telovadim.  

Tiara: Mi je bilo lepo, ker smo poslušali 
pesem, ko je 1. a odhajal v razred.  

Neža: Bilo mi je lepo, ker smo dobili da-
rila in škatlo z delovnimi zvezki.  

Anja: Všeč mi je bila torta.  
Vita: Najbolj mi je bilo všeč, ko so nam 

starši zaploskali, ko smo se vrnili iz razreda.  
Zarja: Všeč mi je bilo, da smo dobili ška-

tlo z delovnimi zvezki.  
Izza: Všeč mi je bilo, ker smo dobili 

čebelico Lili in škatlo z delovnimi zvezki.  
Jaka in Žan: Všeč nama je bila igračka 

Bine.  
Val: Meni je bilo najbolj všeč, ker sem 

spoznal nove prijatelje.  
Tibor: Meni je bila všeč torta.  
Husejin: Všeč mi je bila pesem Zvonček 

in presenečenje s torto.  
Armir: Všeč mi je bila pesem Zvonček 

in torta.  
Filip: Všeč mi je bila torta.  
 

Mirjam Žnidarčič in Franja Simčič, 
prof. razrednega pouka

Prvič v šolo
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Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na 
šoli udeležili tekmovanja Male sive celice. 
Naše tri ekipe tekmovalcev, sestavljene iz 
učencev 7., 8. in 9. razredov, so svoje znanje, 
splošno razgledanost, pa tudi sposobnost so-
delovanja in premagovanja tekmovalne treme 
preizkušali skupaj z 280 ekipami iz celotne 
Slovenije. Vse tri ekipe so se dobro borile. 
Ekipi, ki so jo sestavljali Jakob Ukmar (7. 
raz red), Lovro Frančeškin (8. razred) in An-
draž Gregorič (9. razred) se je s svojim rezul-
tatom uspelo uvrstiti med 64 najboljših ekip 
v slovenskem merilu in tako so dobili pri-
ložnost, da se pomerijo na ustnem delu regij-
skega tekmovanja, ki predstavlja vstopnico 

na televizijski del tekmovanj in izbiro med 32 
najboljših ekip v Sloveniji. 

V torek, 21. septembra, smo na OŠ Sol-
kan gostili tekmovanje ustnega dela regij-
skega tekmovanja. Gostili smo osem šol s 
Primorskega in navijali za naše tri tekmo-
valce. V »hudem« dvoboju s tekmovalci z OŠ 
Milojke Štrukelj so bili žal premagani. 

Vsi, ki smo sodelovali v pripravah in iz-
vedbi tekmovanja, smo se veliko naučili in si 
pridobili nove izkušnje. 

Še enkrat čestitke vsem tekmovalcem OŠ 
Solkan za pogum in sodelovanje.  

Barbara Stožir Curk,  
mentorica MSC in psihologinja 

Male sive celice

V okviru akcije Odprta šolska ulica, ki je 
bila izvedena v obdobju med 6. in 17. sep-
tembrom, so naši učenci poslikali del šol-
skega parkirišča. Na fotografijah je opaziti, 
kako so bili učenci pri delu motivirani in iz-
virni. 

Andreja Kocjan, 
učiteljica likovne umetnosti 

Šolska ulica

V četrtek, 23. septembra, smo na šoli go-
stili svetovno znano in priznano znanstvenico 
s področja astrofizike prof. dr. Andrejo Gom-
boc z Univerze v Novi Gorici. S skupino 
učencev iz 7., 8. in 9. razredov se je pogovar-
jala o delu znanstvenice v svetu znanosti in o 
spoznanjih s področja raziskovanja vesolja. 
Učenci so navdušeno sledili pogovoru in po-
stavljali veliko zanimivih in pronicljivih 
vprašanj. 

Nekaj vtisov učencev po srečanju: 
»Bila sem vesela in navdušena, ker me 

zanima veliko stvari o vsem, tudi o tem po-
dročju. Imela sem veliko vprašanj, dobila 
sem zanimive stvari in podatke. Izvedela 
sem, da je vesolje drugačno in izvedela sem 
stvari, za katere prej nisem vedela, da so.« 

»Sem izvedel veliko novih stvari o ve-
solju in črni luknji.« 

»Zelo zanimivo mi je bilo, ko sem izve-
del, s čim vse se astronomija ukvarja.« 

»Meni je bilo fajn, zanimivo in mi sploh 
ni žal, da sem prišel.« 

»Zanimivo, mogoče grem to študirat …« 
»Bilo je odlično, zanima me samo, ali se 

da uničiti črno luknjo.« 
»Srečanje je bilo zanimivo, izvedela sem 

veliko novega. Zdaj si lažje predstavljam, kje 
sploh smo in kaj kroži okoli nas.« 

»To predavanje je bilo zelo zanimivo, 
sicer ni bilo na nekem področju mojega zani-
manja. A je bilo še vedno zabavno in izvedela 
sem marsikaj novega. Z veseljem bi še enkrat 
doživela kaj takega.« 

»Zelo, zelo zanimivo. Naučil sem se ve-
liko novega. Nad nekaterimi številkami sem 
bil presenečen. Upam, da se še kdaj srečamo.« 

»Bilo mi je zelo všeč in zelo zanimivo. 
Imam veliko vprašanj. Zelo mi je zanimivo 
to v zvezi z maso vesolja.« 

Barbara Stožir Curk, psihologinja 

Obiskala nas je znanstvenica 

Letošnja šola v naravi v Ankaranu, kjer so se šestošolci zabavali, stkali nova prija-
teljstva in se naučili veliko novega.

Za kajak je tudi morje odliœno

Œetrtoø̌olca Jan Lozej in Peter Antler sta osvojila 
1. in 3. mesto na dræ̌avnem tekmovanju  
v kolesarstvu.

Vožnja na čas

Na ladjici do Pirana

Nina Æabota Kuøtrin, vse foto
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Izr. prof. dr. Miha Lučovnik, dr. med. 
spec. ginekologije in porodništva 

Med uspešne Solkance vsekakor spada 
Miha Lučovnik, vnuk nekdanjega priljubljenega 

Porodi v Sloveniji so zelo varni
trebno multidisciplinarno sodelovanje strokov-
njakov različnih strok: babic in medicinskih se-
ster, anesteziologov, intenzivistov, kliničnih 
psihologov, ginekologov in porodničarjev ter 
številnih drugih. Usklajevanje takšnih multidi-
sciplinarnih timov je včasih poseben izziv, a mi-
slim, da smo kar uspešni. 

Nam lahko predstaviš svoje delo v Enoti 
za intenzivno perinatalno medicino, ki jo 
vodiš? 

Poleg vseh žensk po carskem rezu se v naši 
enoti zdravijo najbolj ogrožene nosečnice in 
otročnice. Najpogostejša razloga za nujni spre-
jem v našo enoto sta huda poporodna krvavitev 
in težka preeklampsija (za nosečnost značilna 
bolezen s povišanim krvnim tlakom). Vendar 
obstaja še zelo veliko drugih zapletov v no-
sečnosti, ki zahtevajo intenzivno spremljanje in 
zdravljenje. Kot sem že omenil je glavna značil-
nost dela v takšnih enotah multidisciplinarna 
obravnava. Medicina je danes postala zelo sub-
specializirana in v tako kompleksnih primerih 
je v zdravljenje vključenih veliko specialistov 
različnih strok. Sam vidim svojo glavno vlogo 
predvsem v usklajevanju in do neke mere 
usmerjanju takšnih zapletenih obravnav. 

S ciljem omogočiti nosečnicam čim lažji 
in hitrejši porod združuješ pri svojem delu 
medicinsko in jogijsko znanje. Kakšni so od-
zivi med nosečnicami? Kako se medicina in 
joga dopolnjujeta v praksi? 

Z jogo se sam ukvarjam več kot 20 let. Že 
med študijem sem pomagal voditi vadbe v 
društvu Joga v vsakdanjem življenju. Spoznal 
sem tudi inštruktorje v novogoriškem društvu in 
lahko iskreno povem, da so med najboljšimi 
inštruktorji joge, kar jih poznam. Pred nekaj leti 
sem tudi sam opravil slovenske in mednarodne 
izpite za inštruktorja ter pričel voditi vadbe. 
Hitro je postalo jasno, da je veliko nosečnic 
zainteresiranih za vadbo joge, vendar takrat še 
ni bilo veliko ustrezno prilagojenih vadb zanje. 
Tako sem začel voditi vadbo joge za nosečnice 
na Ginekološki kliniki. Odziv je bil kar dober. 
Mislim, da so bile nosečnice večinoma zadovol-
jne z vadbo. Glede dopolnjevanja medicine in 
joge pa je danes vse več dobro zastavljenih ra-
ziskav, ki dokazujejo številne zdravstvene kori-
sti vadbe joge. To velja tudi za nosečnice. Joga 
je že postala ena od najbolj priporočenih oblik 
telesne aktivnosti v nosečnosti. Tudi pri nas smo 
skupaj z univerzama v Mariboru in Gradcu za-
snovali raziskavo vpliva vadbe joge v nosečno-
sti na stresni odgovor organizma. Raziskava 
sicer še ni zaključena, a prvi rezultati kažejo, da 
se po vadbi joge srčno-žilni sistem po stresnem 
dražljaju precej prej vrne v osnovno (mirno) 
stanje. Tudi ti rezultati bi lahko vsaj delno ra-
zložili že znana opažanja, da nosečnice, ki va-
dijo jogo, manjkrat rodijo prezgodaj, manjkrat 
rodijo s carskim rezom, njihovi novorojenčki pa 
so manjkrat prelahki oz. premajhni za višino no-
sečnosti. 

Tvoje pacientke pravijo, da jim s svojim 
strokovnim znanjem in spoštljivim človeško 
toplim odnosom daješ občutek popolne var-
nosti in razumevanja. Verjamem, da jemlješ 
svoje delo kot poslanstvo. 

Ne vem, kaj pravijo moje pacientke. Če pra-
vijo to, sem počaščen. V primerih urgentnih 
stanj in težkih zapletov se v medicini zgodi 
nekaj posebnega. Takrat imamo vsi pred očmi 
samo eno: dobrobit svojih pacientov. Takrat res 
ni pomembno čisto nič drugega in nihče ne raz-
mišlja o ničemer drugem. Dolga leta se učiš in 
nabiraš izkušnje, da lahko pomagaš, ko v nekem 
trenutku nekdo tvoje znanje in izkušnje potre-
buje. Verjetno bi res lahko rekli, da je to neke 
vrste poslanstvo. 

Poleg redne službe si vsestransko aktiven 
in uspešen na svojem strokovnem področju. 
Predavaš na Medicinski fakulteti v Ljubljani, 
s strokovnimi prispevki sodeluješ na konfe-
rencah doma in v tujini, nudiš pomoč in men-
torstvo študentom, objavljaš v strokovni 
literaturi, stalno si vpet v raziskovalno delo 
... Kako ti vse to uspeva? 

Del zdravniškega poklica je po mojem 
mnenju tudi neprestano izpraševanje, kako bi 
lahko delali še bolje. Vedno znova prihajajo 
nove metode diagnostike in zdravljenja. Veliko 
teh se izkaže za nič bolj učinkovite od starejših, 
morda cenejših. Nekatere pa res pripomorejo k 
še boljši obravnavi bolnikov. Raziskovanje je 
zato enostavno del zdravniške službe, predvsem 
tistih, ki smo zaposleni v terciarnih centrih. S 
tem izpolnjujemo svojo dolžnost in skrbimo za 
razvoj stroke. Učenje študentov medicine in 
mlajših kolegov pa je nekaj, k čemur se vsi 
zdravniki zavežemo že s Hipokratovo prisego. 
Poleg skrbi za bolnike mora vsak zdravnik 
skrbeti, da svoje izkušnje in znanje preda 
mlajšim generacijam.  

Med bralci našega časopisa so tudi bo-
doče mamice. Kaj jim svetuješ, da bo njihova 
izkušnja nosečnosti in poroda čim lažja? 

To so zelo splošni nasveti. Naj bodo telesno 
aktivne (razen, če jim tega njihov ginekolog 
izrecno ne odsvetuje), jedo naj čim bolj zdravo, 
uravnoteženo hrano, naj ne kadijo, in naj hodijo 
na redne preglede. Kar se poroda tiče pa je moje 
mnenje, da je ključno zaupanje v babice in po-
rodničarje, ki bodo skrbeli zanje med porodom. 
Porodi v Sloveniji so za porodnice in otroke res 
zelo varni. Si pa prizadevamo, da bi bili porodi 
tudi čim bolj pozitivna izkušnja za vse vpletene. 

Kakšni so trendi rojstev pri nas? Imamo 
Slovenci na daljši rok možnost, da se šte-
vilčno okrepimo? 

Tu nam ne kaže najbolje. Rodnost v Slove-
niji pada in je trenutno precej pod mejo, ki bi 
zagotavljala t. i. »obnavljanje prebivalstva«, kaj 
šele številčno krepitev. Tudi obeti niso najboljši, 
saj bodo v naslednjih letih rojevale ženske iz 
številčno precej šibkih generacij. To se seveda 

lahko spremeni v primeru, da se bodo starši pri 
nas večkrat odločali za več kot dva otroka. Kaj 
bi bilo potrebno, da se to zgodi, je pa zelo kom-
pleksno vprašanje. Porodničarji lahko tu prispe-
vamo le majhen del odgovora. 

Naporna in odgovorna služba ter obsežna 
dodatna angažiranost zahtevata veliko časa 
in energije. Kako usklajuješ delo in čas, ki ga 
preživiš z družino? 

Težko. Mislim, da je iskanje ravnotežja med 
»službo in življenjem« nasploh postalo danes 
prava umetnost. Zdravniki tu nismo izjema. Jaz 
se res lahko le zahvalim svoji ženi, ki je vedno 
razumela, koliko časa in energije zahteva moje 
delo.  

Nam lahko zaupaš svoje načrte za pri-
hodnost? 

Moja vizija je v naslednjih letih zgraditi eno 
vodilnih enot intenzivne perinatalne medicine v 
Evropi. Slovenija ima pri takšnih projektih ve-
liko prednosti v primerjavi z večjimi državami. 
To vem iz lastnih izkušenj, saj sem delal že v 
Avstriji, na Irskem in v ZDA. Zaradi naše ma-
jhnosti se strokovnjaki na nekem področju med 
seboj veliko bolje poznamo, uvajanje novih kli-
ničnih praks je bistveno bolj enostavno, eno-
stavnejša je tudi izmenjava izkušenj, znanja in 
idej. Res mislim, da smo lahko, vsaj na področju 
mojega dela, med najboljšimi na svetu. 

Kakšne so tvoje vezi s Solkanom? 
Solkan imam zelo rad. To je kraj, v katerem 

sem odraščal. V katerem sem preživel krasno 
otroštvo in mladost. Tu živita moja starša in 
vedno se rad vrnem. Tudi žena in otroka radi 
pridejo v Solkan. Ko me vprašajo, od kod pri-
hajam, s ponosom povem, da sem iz Solkana. 
Tu je lepo, ljudje so sproščeni, duhoviti in pri-
jazni. Solkan je in vedno bo zame eden na-
jlepših krajev. 

Zahvaljujem se ti za sodelovanje. V Sol-
kanu smo ponosni nate in ti želimo uspehov 
polno strokovno pot ter srečo in ljubezen v 
krogu družine. 

Vidojka Harej

solkanskega zdravnika dr. Novaka. Rodil se je 
leta 1978 mami Evi in očetu Igorju. Odraščal je 
v družini z mlajšim bratom Matjažem. Po 
končanem šolanju na OŠ Solkan in uspešno za-
ključeni gimnaziji v Novi Gorici je nadaljeval 
študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Med 
študijem je nekaj časa bival v Hustonu v ZDA 
pri svetovno znanem srčnem kirurgu sloven-
skega rodu dr. Igorju Gregoriču. Ta izkušnja je 
pomembno vplivala na njegov nadaljnji razvoj. 
Po končanem študiju na fakulteti se je vrnil 
domov in opravljal sekundariat v šempetrski 
bolnišnici, vendar je kmalu odšel v Ljubljano, 
kjer je opravil specializacijo iz ginekologije in 
porodništva pod mentorstvom dr. Tanje Premru 
Sršen in se zaposlil na Ginekološki kliniki UKC 
Ljubljana. Eno leto je sodeloval v raziskovalni 
skupini na kliniki v Phoenixu v Arizoni. Takrat 
je vzpostavil stike s svetovno znanimi strokov-
njaki iz ginekologije in porodništva, s katerimi 
še vedno poslovno sodeluje. Po vrnitvi v Slove-
nijo je opravil tudi subspecializacijo iz inten-
zivne medicine. Na Ginekološki kliniki UKC 
Ljubljana je vodja Enote za intenzivno nego no-
sečnic in porodnic KO za perinatologijo. Je tudi 
član raziskovalne skupine, ki proučuje vpliv 
vadbe joge na fiziologijo nosečnic in izid po-
roda. Živi v Ljubljani z družino – ženo Natašo, 
ravnateljico Lila šole, hčerko Ajdo in sinom Ga-
brom. Družina je izredno aktivna v športu, po-
sebno mesto pa ima v njihovem življenju joga.                      

Naša največja porodnišnica Ljubljana se 
po uspehih in kakovosti uvršča v sam sve-
tovni vrh. Kako dosegate takšne rezultate? 
Na kaj ste pri svojem delu še posebej pono-
sni? 

Porodnišnica Ljubljana je s približno 5500 
porodi letno res največja porodnišnica pri nas. 
V njej se rodi tretjina vseh otrok v Sloveniji. 
Tudi v svetovnem merilu je to ena večjih porod-
nišnic. Tako v ljubljanski kot tudi v ostalih tri-
najstih slovenskih porodnišnicah se lahko 
pohvalimo z izjemno dobrimi perinatalnimi re-
zultati. Imamo eno najnižjih stopenj obolevnosti 
in umrljivosti nosečnic in novorojenčkov na 
svetu. K temu prispeva veliko dejavnikov. Šte-
vilni niso neposredno odvisni od nas porod-
ničarjev. Npr. ozaveščenost nosečnic, 
dostopnost predporodnega in obporodnega var-
stva itd. Vsekakor pa je pomembna tudi dobra 
babiška in porodniška praksa, ki temelji na sred-
njeevropski tradiciji. Obenem pa se zelo tru-
dimo, da sledimo vsem najnovejšim dognanjem 
stroke. Sam sem pri svojem delu predvsem po-
nosen na oskrbo, ki so je pri nas deležne no-
sečnice z najhujšimi zapleti pred in med 
porodom. V teh primerih je namreč nujno po-

Šantla Marija je spravila na svet tudi Jelico 
– na sliki – in njeni dve hčeri, pa šest otrok An-
drejeve mame. Andrej Černe je obširno pisal o 

solkanskih babicah v 82. številki 1001. Marija 
Jug, poimenovana tudi komarna, je dočakala 90 
let, foto: iz arhiva K. Vuga 

Foto: Primorske novice v volilnem letu 1965 

Obledeli spomini
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Rok Šuligoj, mlad in uspešen harmonikar 
Rok je prijeten petnajstletni fant iz Sol-

kana. Obiskuje prvi letnik srednje zdravstvene 
šole. Kot deček je več let treniral tudi nogo-
met. Ves čas – že od vrtca naprej – pa je obi-
skoval glasbeno šolo Emil Komel v Italiji, kjer 
je pod taktirko profesorja Mirka Ferlana 
igral harmoniko.  

Lahko rečeš, da ti je bila glasba po-
ložena v zibelko? Tvoj nono, tata in stric so 
tudi odlični glasbeniki, mar ne? Od kate-
rega leta se torej ukvarjaš z glasbo? 

Prvič sem prag glasbene šole prestopil, ko 
mi je bilo štiri leta, vpisal pa sem se pri petih 
letih. Doma sem pokazal velik interes – naj-
prej z igranjem na klavir, nato pa mi je nono 
dal eno zelo majhno harmoniko, s katero sem 
pričel igrati prve skladbice. 

Torej te je nono navdušil za ta instru-
ment? 

Ko sem dobil to »majhno harmoniko«, 
sem nanjo veliko igral. Bila mi je zanimivejša 
od klavirja. Bilo je zelo lepo, ko sem jaz na 
svoji harmoniki igral melodijo, nono je pa na 
svoji igral spremljavo. Tako se je nekako 
začelo ... Je pa res, da je glasba prisotna v 
družini. Tata igra klarinet pri Goriškem pihal-
nem orkestru. Stric Tadej je več let imel an-
sambel Arena, kjer je igral klaviature. Nono 
Dušan pa igra več instrumentov, vendar ga vsi 
poznajo kot harmonikarja.  

Igraš poleg harmonike še kakšen drugi 
instrument? 

Poleg harmonike igram še klavir (bolj 
osnovna spremljava), zadnje leto pa sem se 
vpisal še k bobnom, ki so sedaj moj novi 
izziv. 

Koliko let glasbene šole si že zaključil? 
Kot rečeno, vpisal sem se pri 5. letih, tako 

da jo aktivno igram že deset let. Imam 
končano nižjo glasbeno šolo in še nekaj do-

Skladbo se dela, študira po odlomkih 
datnih let obiskovanja pouka glasbe. Čeprav 
sem obiskoval šolo v Italiji, sem izpite delal 
v Sloveniji – da se mi prizna šolanje.  

Verjetno je tudi mentor, g. Mirko Fer-
lan, ponosen na tvoje uspehe? 

To bi bilo pa najbolje njega vprašati. Vem, 
da je zadovoljen, zagotovo pa bi še marsikaj 
popravil. Zato tudi je profesor. Hvaležen sem 
mu za vse, česar me je naučil. 

Si kdaj sodeloval tudi pri kakšnem or-
kestru? 

Takšno sodelovanje kot je bilo z Goriškim 
pihalnih orkestrom je bilo zame prvo. Prej 
sem se udeležil tudi harmonikarskega orkestra 
Glasbene šole Nova Gorica, kar je bila tudi 
lepa izkušnja. Seveda je nastopati kot solist 
ob spremljavi orkestra nekaj povsem drugega. 
Še lepšega. 

Kako usklajuješ glasbo s šolskimi ob-
veznostmi? 

Zaenkrat mi ne predstavlja ovire. Vadim 
skoraj vsak dan, obvezno pred lekcijami. Pred 
izpiti in nastopi pa tudi večkrat na dan – vsaj 
po 20–30 minut. Ko je program težji, tudi več. 

Katero glasbo najraje poslušaš v pro-
stem času? 

Najraje poslušam POP–ROCK. Nimam 
nekih najljubših skupin ali pevcev. Preprosto 
poslušam tisto, kar mi v nekem trenutku naj-
bolj odgovarja.  

Kje se vidiš v prihodnosti? 
Najverjetneje ne v glasbenih (profesional-

nih) vodah. Obiskujem srednjo zdravstveno 
šolo. Po končani šoli bom najverjetneje na-
daljeval študij v tej smeri. Zagotovo bodo har-
monika, palčke ali klavir ves čas ob meni. 

Kdo je tvoj najljubši skladatelj? 
Tudi najljubšega skladatelja nimam, a 

sodeč po skladbah, ki sem jih največ preigral, 
bi to moral biti J. S. Bach, ali pa kateri od nje-

govih sinov. Tega je bilo res veliko. Lahko 
rečem le, da je Bach z razlogom eden naj-
večjih skladateljev.  

Kje vse si že nastopal? 
Nastopov je bilo veliko. Nekajkrat za OŠ 

Solkan, največkrat na razrednih nastopih na 
glasbeni šoli. Bil sem tudi v Avstriji, kjer sem 
igral Libertango od Piazzole. Enkrat pa smo 
najboljši učenci glasbene šole bili tudi na 
radiu Koper, kjer sem igral Kopernikovo 
skladbo Novelette. 

Kaj pa tekmovanja? 
Tekmovanj se nisem nikoli udeležil, saj jih 

v Italiji ne prakticirajo. Tata je zaradi tega še 
bolj vesel, saj v šali govori, da bi imel polno 
sobo priznanj in bi bil moj poklic že zdavnaj 
odločen. Tako pa se lahko izobrazim še na 
kakšnem drugem področju. 

Na krajevnem prazniku si nas po-
slušalce pustil odprtih ust. Med drugim si 
igral madžarski ples Čardaš, ki pa velja za 
zahtevno skladbo. Koliko časa si porabil za 
učenje? 

Skladbo se dela, študira po odlomkih. Ni-
koli vse naenkrat. Najprej desna roka, nato 
basi, nato počasi skupaj. Da sem skladbo 
»prebral«, sem potreboval dober mesec dni. 
Da je potem popolna … to pa še sedaj ni. 
Vedno je lahko bolje. 

Kam v Solkanu se najraje odpraviš, ko 
potrebuješ sprostitev in mir? 

Ko potrebujem sprostitev, si priklopim 
slušalke in grem teč. Tudi po Solkanu. 

Rok, hvala za pogovor in veliko uspe-
hov tudi v prihodnje. 

Svetlana Bušen
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Pesmi so del glasbe in glasba je del pesmi
Sabina Vostner, glasbenica, pesnica in 

pisateljica 
Sabina Vostner, prijetna in nežna mlada 

žena, je bila rojena leta 1984 v Moskvi. V 
Ljubljani je na filozofski fakulteti zaključila 
študij etnologije in kulturne antropologije. 
Živi in dela v Solkanu. 

kdo ve. Kitara je predvsem zelo praktična, saj 
nosi ritem in melodijo, je priročna za 
kantavtorje, trubadurje, ki nastopajo sami. 
Moje prvo glasbilo so bili bobni, saj je moj 
oče tudi bobnar. Zmeraj sem bila navdušena 
nad njimi. Nato sem spoznala flavto, klavir, in 
šele kasneje kitaro. In kmalu za njo še ukulele 

Moj sin je v vseh pogledih zelo ustvar -
jalen, in seveda tudi včasih nastopi z menoj. 
Še posebej, če gre za dogodek za otroke, 
njegove vrstnike. 

Poleg glasbe pišeš tudi pesmi in izdala 
si že nekaj pesniških zbirk. Prva je izšla 
oktobra 2012 z naslovom Potovanja duše? 

Pesmi so del glasbe in glasba je del pesmi. 
To se pri meni prepleta. Pišem, ker drugače ne 
gre. Potovanja duše je bila prva, druga, 
Preraščanje pomladi pa je izšla januarja 2020. 

Tvoja mama je Moskovčanka, preko 
nje ti je bilo dano živeti v dveh svetovih, v 
majhni Sloveniji in milijonskem mestu. Kaj 
nam lahko poveš o svojih občutjih, ko si 
prehajala med tema dvema svetovoma? 

Vsakemu človeku je dano tisto, kar mora 
izkusiti. In moja izkušnja dvojezičnosti, dveh 
narodov, dveh okolij mi je prinesla širino in 
hkrati občutek, da sem državljan sveta. Zdi se 
mi, da mi je usojeno celo življenje prehajati 
med svetovi, tako duhovnimi kot fizičnimi. In 
v tem sem najbolj srečna. 

Mogoče prav zaradi te danosti pišeš 
v treh jezikih, slovenščini, ruščini in 
angleščini? 

Prav gotovo. Največ skladb sem sicer 
napisala v angleščini, ki je nehote postala moj 
tretji jezik, v ruščini in slovenščini sem odpete 
pesmi začela pisati šele pred kratkim, morda 
tudi zato, ker sta kot materna jezika bila precej 
intimna. Poezija pa je nastajala ves čas v vseh 
treh. Pred kratkim, decembra 2020, sem tudi 
izdala nov glasbeni album z naslovom Water 
Wind Вода Ветер Voda Veter, na katerem so 
moje avtorske skladbe v vseh treh jezikih. 

Pišeš tudi pravljice. Ravnokar si izdala 
novo knjigo. Je bil Mihael, tvoj sin, povod, 
da si zašla tudi v pravljični svet ali si 
pravljice pisala že prej?  

Pravljice sem si izmišljala že v otroštvu. 
Prva prava izkušnja je bila z mojim mlajšim 
bratom, ko sem mu pred spanjem pripo -
vedovala pravljice, ki jih je zmeraj rad 
poslušal. Prve pravljice sem objavila med 
študijem v našem šolskem časopisu (na 
Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani). V času študija sem se kot 
nastopajoča/pripovedovalka udeleževala 
Pripovedovalskega festivala v Ljubljani. Nato 
so se pravljice nabrale, in odločila sem se jih  
izdati. Srečanje z ilustratorko Julijo 
Kuznecovo je bilo ključno. Projekt se je rodil 
v enem letu. Hiša gospoda Marčimarja je 
namenjena vsem otrokom, bilo pa mi je 
seveda pomembno, da jo prebere tudi moj sin. 

Ko je bil Mihael star štiri leta in ste kot 
družina potovali z Goriškim literarnim 
klubom Govorica na gostovanje v Brno in 
Prago, je bilo zanimivo poslušati, kako je 
otrok samoumevno in z lahkoto prehajal med 
obema jezikoma, ruščino in slo venšči no? 

Mihael govori tako slovensko kot tudi 
rusko, s prehajanjem nima težav. Ker jih tudi 
sama nisem imela, nisem niti pomislila, da bi 
lahko obstajale. Zdi se mi pomembno, da z 
otrokom govoriš naravno, brez prisile, in če se 
pri tem ohrani tudi materni jezik, je še toliko 
bolje, čeprav ni vedno izvedljivo.  

Pritegnila te je tudi waldorfska peda -
gogika. Kaj je bil tisti magnet, ki te je 
potegnil v študij?  

Z waldorfsko pedagogiko sem se srečala že 
v času študija etnologije in kulturne 
antropologije, ko je moja sošolka začela 
obiskovati seminarje za učitelja. Po njenih 
pripovedovanjih sem dobila občutek, da je to 
šola idealna zame, če bi še enkrat hodila vanjo. 
Kasneje sem si želela, da bi tudi moj otrok 
obiskoval takšno šolo. Ker imam rada otroke in 
umetnost, sem želela izpopolniti tudi svoje 
pedagoško znanje. Veliko sem namreč pouče -
vala otroke (kitaro, ukulele, tuje jezike), nudila 
učno pomoč, blizu mi je bila tudi muzejska 
pedagogika in otroci so mi zaupali. Hkrati pa 
so mi ta nova znanja omogočila tudi lažjo 
vzgojo svojega lastnega sina.  

In kaj bi za konec še povedala Sol -
kankam in Solkancem? 

Ohranjajte notranji mir in ravnovesje v 
vseh preizkušnjah življenja. Ne pozabite na 
ljubezen do samega sebe in sveta okoli nas. 
Zavedajte se trenutkov, bodite hvaležni zanje. 
Bodite drug drugemu v oporo, sploh v tako 
nejasnih časih, v katerih trenutno živimo. Na 
vaši zvezdnati poti je mnogo utrinkov ... in vse 
je mogoče. 

Hvala za pogovor! 
Darinka Kozinc

Sabina, kako bi sebe predstavila 
bralcem Solkanskega časopisa? 

“Poezija je kotel, kadar ugasne, me ni.” 
Tako se začenja moja prva pesniška zbirka in 
bolj ali manj opisuje moje bistvo. Ustvar -
jalnost je del mene že od nekdaj, in čeprav sem 
res najbolj aktivna na glasbenem in literarnem 
področju, sem v svoji zgodovini življenja 
posegla tudi na druga (gledališče, ples, 
vizualna umetnost). Obenem pa zelo rada 
dajem ljudem, to dojemam skoraj kot po -
slanstvo. Zavedam se velike odgovornosti 
tistega, kar predam.  

Odkar te poznam, je kitara tvoja redna 
spremljevalka? 

S kitaro sem se prvič srečala pri 20. letih 
in od takrat naprej je postala moja spremlje -
valka, predvsem zato, ker mi je omogočila, 
da sem lahko samostojno oblikovala prve 
skladbe. 

Kdaj si začutila, da je kitara tvoj 
instrument? 

Pravzaprav je moj najljubši instrument 
harfa. Morda bo to moj naslednji instrument, 

in havajsko kitaro (s štirimi strunami). Strune 
so mi omogočile, da sem lahko izrazila 
tankočutnost poezije. Nekaj takšnega kot 
grška lira. 

Ustanovila si lastno glasbeno skupino, s 
katero si nastopala po vsej Evropi? 

Z glasbeno skupino Swarga smo resnično 
nastopili na vseh znanih festivalih v Sloveniji, 
pa tudi v tujini. Med drugim smo predstavljali 
EPK Maribor 2012 v Belgiji. Zasedba je bila 
tričlanska, sestavljali pa so jo Rok Šinkovec 
(klaviature, klavir, back vokali), Boštjan Zobec 
(bobni, tolkala) in jaz na kitari in vokalu ter kot 
avtorica vseh pesmi. Skupaj smo tudi izdali 
glasbeni album z naslovom To the Sun (2011), 
produkcijo albuma je izvedel Matej Doljak v 
studiu v Solkanu. Kasneje sem glasbeno pot 
nadaljevala samostojno in v sodelovanju z 
drugimi glasbeniki iz Evrope in Rusije. Leta 
2015 sem tako izdala svoj samostojni glasbeni 
prvenec Following the birds.  

Sicer pa ste glasbena družina. Tudi sin 
Mihael, ki sedaj šteje sedem let, že nastopa 
s teboj?  
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zavodih za invalidno mladino. Niso bili vsi 
zmeraj dobro ostriženi, a se nad tem sploh 
niso pritoževali. Najbolj mi je ostal v spominu 
razrednik Dušan Vodeb, ki je imel za vsakega 
od nas vedno kakšno spodbudno besedo.  

Pri petnajstih letih sem bila na praksi v 
Rožni Dolini pri Damjani Ravhekar, kjer sem 
se naučila številnih frizerskih skrivnosti. Pri-
pravništvo sem nato opravljala pri Sonji 
Mrhar v Šempetru. Obema se zahvaljujem za 
trud in potrpljenje, ki sta ga imeli z mano. 
Reči moram, da sta bili dobri mentorici. Po 
pripravništvu sem se zaposlila pri Damjani 
Ravhekar in tam ostala pet let, nato pa sem 
stopila na samostojno pot, ki jo tlakujem že 
26 let. 

Kdo je tvoj vzornik? 
Nimam določenega vzornika, a trenutno 

sledim priznanemu libanonskemu frizerju Ah-
medu Mounirju. 

Zakaj prav njemu? 
Predvsem zato, ker uporablja zanimive 

tehnike barvanja las, čeprav se njegovi proiz-
vodi za zdaj pri nas še ne dobijo.  

Kateri je tvoj najljubši frizerski pro-
dukt? 

V salonu trenutno uporabljam frizerske 
produkte znamk Revlon, Tigi in FarmaVita. 
Mislim, da so na tržišču skoraj vsi produkti 
enakovredni. Vsak ima nekaj, kar lahko poh-
valim. 

Kaj ti je pri frizerskem poklicu všeč? 
V poklicu mi je všeč delo z ljudmi, z 

vsako stranko se pogovorim in potrudim, da 
iz salona odide zadovoljna.  

Med frizerskimi imeni ni veliko žensk. 
Zakaj meniš, da je tako? 

Menim, da na frizerski sceni prevladujejo 
moški zaradi precejšnjega odrekanja. V do-
ločenem obdobju da ženska prednost družini 
in to se pozna.  

Vedno si sledila svojim sanjam, naredila 
si svoj sanjski salon. 

Za vsako stranko se potrudim, da iz salona odide zadovoljna
Rožica Benedetič, solkanska frizerka 
Frizerji so pomemben del našega 

življenja. Običajno se niti ne zavedamo, kako 
vplivajo na naš vsakdanjik. Enega lahko 
slaba pričeska pokvari, dobra pa pošteno po-
lepša, zato je nujno, da imamo s svojim fri-
zerjem dober in iskren odnos. Pogovarjala 
sem se s solkansko frizerko Rožico Benedetič, 
roj. Nusdorfer, ki je dobrovoljna in natančna 
in ima že več kot 25 let izkušenj s friziranjem. 
Poznajo jo številne Solkanke in seveda Sol-
kanci, ki radi obiščejo njen salon na Cesti IX. 
korpusa 5a. Je mojstrica barvanja las in 
polna drznih idej.  

Rožica, začniva na začetku. Kdaj si 
prvič prijela za frizerske škarje? 

Že kot majhna sem z maminimi škarjami 
rada strigla punčke, čeprav se sama nisem 
rada česala. Krtača in glavnik pa sta bila na 
moji glavi le nujno zlo.  

Izhajaš iz frizerske družine? Kdo te je 
pravzaprav navdušil za frizerstvo? 

Ne izhajam iz frizerske družine, čeprav je 
mama strigla vse v družini. Ko sem dopolnila 
šest let, me je mama prvič peljala k frizerki 
Marjetki na Vetrišče in to mi je še danes 
ostalo v spominu. Sicer pa izhajam iz solkan-
ske družine Nusdorfer. Moj nono France je 
imel mesnico v prostoru, kjer je danes ŠeŠe. 
Tudi moj tata Ivan je kasneje nadaljeval nje-
gov poklic. 

Kako je potekala tvoja frizerska pot? 
Kot vem, si se zelo zgodaj odločila, da boš 
frizerka. Kje si obiskovala frizersko šolo? 
Kdo so bili tvoji mentorji? 

Res je, že pred zaključkom osnovne šole 
sem se odločila, da grem na frizersko šolo. 
Takrat je bila šola kar daleč za takratne raz-
mere, v Ljubljani, in je trajala tri leta. Imeli 
smo dva do tri dni pouka, ostale dni pa prakso 
– odvisno od letnika. Praksa je potekala na 
šoli in tudi zunaj, na tacenski šoli ter različnih 

Zmeraj sem si želela samostojnosti in do 
tega tudi prišla. Čeprav je kakšen dan napo-
ren, se zmeraj rada vračam v salon.  

Si želiš frizirati kakšno znano osebo? 
Niti ne, moje stranke so moje zadovol-

jstvo. 
Kakšno je tvoje mnenje o slovenski fri-

zerski sceni? Je v zadnjih letih kaj napre-
dovala? 

Pri nas je frizerska scena precej napredovala 
glede na čase, ko sem začela sama. Imamo ve-
liko izobraževanj, čeprav je v trenutnih razme-
rah le-teh manj in potekajo po spletu.  

Kaj ti pričakuješ od dobrega frizerja, 
ko vstopiš v frizerski salon? 

Mislim, da mora vsak dober frizer s 
stranko ustvariti pristen stik skozi pogovor. 
Skušati mora spoznati stranko in njene želje 
ter seveda hkrati podati svoje mnenje. Lahko 
bi rekla, da se mora vzpostaviti neko oboje-
stransko zaupanje. 

Kako bi opisala stranke, ki se frizirajo 
pri tebi? 

Moje stranke so različnih generacij in sta-
rosti, predvsem pa so vse zelo prijazne in po-
trpežljive. Kot zanimivost pa še to, da je bila 
moja najmlajša stranka le štirimesečni fantek, 
ki pa je imel veliko lask in so ga prišli k meni 
ostrič. 

Vročina, sonce, klorirana voda v ba-
zenu: Poletje je čudovito, vendar od las 
zahteva svoj davek. Kako lahko razvajamo 
svoje lase po koncu poletja in kakšna nega 
je po tvojem mnenju najprimernejša? Nam 
zaupaš »recept«? 

Sonce in voda precej izsušita lase, zato 
priporočam domačo masko za lase iz jojobi-
nega ali olivnega olja. Najprej zmešamo tri 
žlice olja, (lahko tudi več – glede na dolžino 
las) eno jajce in malo šampona. Vse skupaj 
zmešamo in damo na lase, pustimo delovati 
vsaj 30 minut, nato speremo in umijemo lase 

z blagim šamponom. Masko lahko ponovimo 
tudi večkrat. 

Kako se sproščaš v prostem času? 
V prostem času, ki ga ni prav veliko, rada 

pojem, zato sem članica pevskega zbora Reu-
nion. Vsi so prijetna družba, zato se nam tudi 
po vajah ne mudi domov. 

Kaj bi sporočila bralkam in bralcem 
našega časopisa? 

Čeprav že 30 let živim v Brdih, se 
počutim, da sem v Solkanu še zmeraj doma. 
Solkan ostaja moj dom in upam, da bo tako 
še naprej.  

Rožica, hvala za pogovor in uspešno 
delo še naprej. 

Svetlana Bušen, besedilo in foto

V stopalih se vse poveže
Tanja Sterle, refleksoterapevtka 
O tem, kaj je refleksoterapija stopal in kako 

nam ta tehnika lahko pomaga, sem se pogovar-
jala z domačinko, refleksoterapevtko Tanjo 
Sterle. S svojimi dlanmi je do danes objela že 
veliko različnih stopal in marsikomu pomagala 
odpraviti težave, ki so pogosto posledica da-
našnjega prehitrega življenjskega ritma.  

poslovni stavbi, na Delpinovi ulici 7a v Novi 
Gorici. 

Poleg refleksoterapije stopal, ki je glavna 
dejavnost, nudim še druge storitve, kot so: Gua 
Sha obrazni tretmaji, obrazna refleksoterapija. 
Clooney metoda, obrazna refleksoterapija Dien 
Chan zone, refleksoterapija za neplodnost, 
marma terapija, Access energijski facelift, re-
fleksoterapija za otroke, indijska masaža glave, 
metamorfna tehnika ... 

Kaj je refleksoterapija in komu je na-
menjena? 

Refleksoterapija spada med alternativne 
metode zdravljenja, pri kateri, s stimuliranjem 
refleksnih con na stopalih, obrazu, dlaneh in 
ušesih, sprožimo refleks, ki vzpodbuja samoz-
dravilni mehanizem organizma. Je starodavna 
metoda, ki Izhaja iz kitajske medicine. Da ima 
zdravilne učinke, so vedeli že Indijanci ter 
Egipčani, saj so v grobnicah, v dolini kraljev, 
našli poslikave, narejene 2500 let pred našim 
štetjem.  

Refleksoterapija spada med holistične me-
tode zdravljenja in celostno obravnava posa-
meznika. Se pravi, da vzrok za bolezni ne 
predstavlja samo človekovo telesno, temveč 
tudi psihično stanje, način življenja, prehrana, 
okolje, v katerem živi in deluje. 

Refleksoterapija je namenjena najširšemu 
krogu ljudi, pri osebah z zdravstveno diagnozo, 
je pa vendarle potrebno upoštevati določene 
omejitve. 

Refleksoterapija naj bi s stimulacijo re-
fleksnih con in akupresurnih točk nevro-

loško spreminjala posameznika. Kako je to 
sploh mogoče? 

Vsako stopalo ima več kot 7000 živcev, po-
vezanih z našimi organi. S stimuliranjem re-
fleksnih con na stopalih preko živčevja 
vzpodbudimo delovanje samozdravilnega me-
hanizma posameznika. Kako bo ta odreagiral, 
je odvisno od vitalnosti posameznika. Reflek-
soterapija uravnava žleze z notranjim izločan-
jem, prekrvavi organizem, odplakne toksine, 
odpravlja bolečine, sprošča napetosti v telesu. 

Kar bi tu še dodala je, da zahodna medicina 
temelji na teoriji osrednjega in perifernega 
živčevja, vzhodna (kitajska, ajurveda) pa na 
teoriji energijskih kanalov (meridiani, nadiji). 
Se pravi, prenašanje sporočil, dražljajev preko 
živčnih prevodnikov (sinaps) v zahodni medi-
cini ter pretočnost energijskih kanalov (meri-
dianov) v vzhodni. 

Kar je tu najpomembnejše je, da reflekso-
terapija spodbuja delovanje živčevja in obenem 
skrbi za pretočnost telesa. 

Kaj vse povedo stopala o zdravju osebe? 
Refleksoterapevti ne postavljamo diagnoz, 

kljub temu pa lahko veliko razberemo iz stopal. 
Ja, prav ste slišali, branje stopal. To je veja re-
fleksoterapije, ki veliko pove o psihičnem 
stanju posameznika, nekaj tudi o njegovem ka-
rakterju. Kako zunanji svet, služba, odnosi, 
mnenja drugih vplivajo na nas. Kako so nas do-
ločeni dogodki v preteklosti zaznamovali. 

Kaj vam o zdravstvenem stanju posa-
meznika pove zunanji videz stopal? 

 V prvi vrsti so pomembni: barva stopal, 
brazde v loku, odebeljena, poroženela koža na 

določenih delih in temperatura. Preveč polne 
oz. prazne cone so tudi pokazatelj neravnovesij. 
Ukrivljeni prsti kažejo npr. psihične pritiske. 

Po drugi strani oblika stopal nakazuje naše 
karakteristike, široka ali ozka stopala, ploska 
ali visoka nart, dolgi in ozki prsti ali kratki in 
široki prsti. Ja tudi obliko imamo z določenim 
namenom. 

Ali imajo stopala nekakšen zemljevid 
con, po katerem se ravnate? 

Seveda, podlaga za naše delo je zemljevid 
refleksnih con. S stimuliranjem le-teh vplivamo 
na naše telo, tako fizično kot psihično. Stimu-
liranje con ne sme biti premočno, to posebej 
velja za določene skupine ljudi, saj posega v 
globoko tkivo in lahko povzroči prekomerne 
reakcije. 

Zemljevidi refleksnih con se tudi dopolnju-
jejo podlagi raziskav in prilagajajo posameznim 
skupinam. 

Komu prvenstveno priporočate reflekso-
terapijo? 

Kot sem že prej omenila, je refleksoterapija 
namenjena najširšemu krogu ljudi. Seveda je 
vsakemu posamezniku potrebno prisluhniti in 
ga individualno obravnavati glede na njegovo 
trenutno psihofizično stanje in medicinsko dia-
gnozo, v kolikor jo ima. Omenila bi še, da 
vzhodna medicina deluje predvsem na preven-
tivi, zahodna na kurativi. Jaz pravim, da se v 
stopalih vse poveže. 

Tu naj bi nastopilo sodelovanje med zdrav-
nikom in terapevtom, ki je v tujini (Velika Bri-
tanja) že utečeno, pri nas pa, žal, še ne. 

Hvala lepa za pogovor in nova spoznanja. 
Želim vam veliko uspeha na poklicni poti. 

Jana Herega

Najprej vas prosim, da se bralcem na 
kratko predstavite. 

Pozdravljeni, moje ime je Tanja Sterle. Po 
poklicu sem certificirana refleksoterapevtka. 
Svojo dejavnost opravljam od leta 2016 v stu-
diu refleksoterapije Govorica stopal v Hitovi 
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Cvetka Ipavec, amaterska slikarka 
V začetku septembra so v prostorih sol-

kanske karavle odprli razstavo slikarskih del 
z naslovom »Novi navdihi« krajanke Cvetke 
Ipavec, ki se je sicer rodila v Novem mestu, 
a jo je življenjska pot v Solkan zanesla pred 
več kot 50 leti.  

nostih doma, ni uspela vzeti časa. Svoj talent 
je začela intenzivneje razvijati po upokojitvi, 
ko je v okviru univerze za tretje življenjsko 
obdobje začela obiskovati številne krožke in 
leto za letom razstavljala na skupinskih raz-
stavah.  

Kmalu zatem se je odločila za samostoj-
nejšo pot in navdih iskala predvsem v naravi 
in njenih lepotah. Slikarska platna Cvetke 
Ipavec zapolnjujejo celo motivi narave tujih 
dežel, kamor je, kot sama pravi, včasih veliko 
in rada potovala. 

Svoje znanje je pilila pri številnih prizna-
nih slikarjih – Francu Golobu, Aleksandru 
Peci, Klemnu Brunu, kjer se je učila novih 
slikarskih tehnik in pridobila številna koristna 
znanja. Večinoma slika z akrilnimi barvami, 
preizkusila se je v slikanju z olji, pa tudi ak-
varel, ki velja za eno od zahtevnejših tehnik, 
ji ni tuj. Zadnja leta pa deluje pod okriljem 
akademske slikarke Jane Dolenc. 

Obožuje močne in žive barve, igrivost in 
dinamiko, kar je še posebej opaziti pri njenih 
motivih rož. Kot Solkanka čestokrat na sli-
karsko platno prelije okoliške lepotce – Sol-
kanski most, Sabotin, Sveto Goro. 

Njene slike so realistične in abstraktne, v 
nenehnem gibanju, prav takšne, kot se nam 

kaže življenje, ki je enkrat temačno in pusto, 
drugič svetlo in sončno.  

Ko se loti portretiranja, pravi, da se ne 
osredini na osebo, marveč na njen obraz. Išče 
šegavost, pozitivno plat, saj je takšna tudi 
sama. Ko človek vstopi v njen dom, je že 

Kot pravi, je že od malih nog rada risala, 
vendar si za resnejše ustvarjanje, ob vsakod-
nevnih opravilih v službi in družinskih obvez-

Rada ima žive barve, dinamiko, igrivost

Krizantema je najlepša cvetica na svetu, 
a če si jo vtakne v gumbnico berač, ostane 
berač. Tako je zapisal v svojem satiričnem 
spisu Bela krizantema Ivan Cankar kot odgo-
vor recenzentom, ki so blatili njegovo visoko 
umetniško besedo. Bela krizantema je pisa-
telju simbol umetnosti in Cankar verjame, da 
bo napočila zarja tistega dne, ko naša kultura 
ne bo več krizantema siromakova, temveč bo-
gastvo bogatega. 

Košata bela krizantema je bila nekdaj 
predvsem na aristokratskih grobovih simbol 
plemenitosti. Krizantema kepovka, kot jo 
poimenujejo, zahteva posebno nego, odstran-
jevati je treba na steblu posamezne cvetove 
in liste, da preraste v edinstveni cvet. 
Občutljiva je za dež, veter in prevroče sonce, 
zato hitro porumeni. Danes jo je na grobovih 
redko opaziti. Nadomeščajo jo najrazličnejše 
vrste krizantem, ki so jih sčasoma razvili, kot 
so krizanteme v obliki marjetice, pajkovke, 
drobnocvetne krizanteme, še najbolj ji je so-
rodna okrogla krizantema pompon. 

Ob prazniku vseh svetih pa se danes po-
kopališča okrasijo predvsem s krizantemami 
v cvetličnih loncih, ki jih gojijo vrtnarije, 
med katerimi izstopa vrtnarija Koršič. Zadnje 
počivališče pri sv. Roku na Goriščeku zažari 
v rumenih, oranžnih, rožnatih, temnordečih, 
belih in celo zelenih odtenkih jesenskih cve-

Priljubljena trajnica 

tov. Če je vreme ustrezno, lahko lončnice 
zdržijo do decembra, ko jih nadomestijo 
božični aranžmaji.  

Z nekaj iznajdljivosti pa lahko naredimo 
šopek ali ikebano sami, saj se bomo tako v 
mislih bolj posvetili svojim dragim. Krizan-
teme v lončkih se počasi pretegnejo, veter jih 
povesi in dež pritisne ob zemljo. Če pra-
vočasno porežemo bolj ohranjene cvetove, 
nastanejo iz njih prikupni aranžmaji. Doda-
jamo jim lahko različno cvetje in zelenje, kot 
je šipek, cipresa, hermelika … 

Solkanci imenujemo krizantemo vahtən -
ca, ki se skozi čas ohranja na domačih vrto-
vih ali gredah. V naravnem okolju se 
krizanteme najlepše razcvetijo v prvi polovici 
novembra in takrat lahko z domačim cvetjem 
okrasimo tudi svoj dom. Danes krizantema ni 

več samo cvetje za umrle, ampak postaja 
okrasje za različne prilike; lahko je z ustrez-
nimi dodatki lep darilni šopek, različne vrste 

krizantem je namreč mogoče dobiti vse leto 
in se v vazah obdržijo kar nekaj časa. 

Naj bo nekaj navdiha ob doma narejenih 
aranžmajih! 

Katarina Vuga, besedilo in foto

preddverje neke vrste razstavni prostor, prežet 
z občutkom za estetiko, ki se nadaljuje in 
odpre v galerijo umetnosti. 

Razstava na karavli bo odprta do decem-
bra in vredno si jo je ogledati. 

Svetlana Bušen
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Izpod peresa

Lastovke so se hrupu našega kraja odre-
kle, gnezdijo le še pod Kamnitim velikanom 
in tudi ostale ptice se počasi umikajo iz 
vedno bolj betonskega in asfaltnega okolja. 
Samo še vrabčki vztrajajo in posedajo na 
električnih žicah pod napušči na obcestnih 
pročeljih in si izmenjujejo čivke. 

Dolgo vroče poletje je za nami. Spominja 
me na naslov ameriške televizijske nadalje-
vanke, predvajane v šestdesetih letih. V tistih 
časih je bil spored skromen, črno beli ekrani 
niso bili dosti večji od poročne fotografije 
nad zakonsko posteljo naših staršev. Tudi 
zgodba, povzeta po romanu, je bila črno bela 
in lahko razumljiva, pa čeprav še vedno ak-
tualna. Bogat bankir gospoduje mestecu ob 
reki, dokler se ne vrne mladenič, da bi se 
maščeval za propad očeta in omejil tiranijo 
nad prebivalci in krajem. 

Postaven filmski igralec, in srečen konec, 
je še tako jezikavo solkansko kvantarco 
(opravljivko) omehčal, da je za kakšen dan 
upočasnila brušenje kačjega jezika. Danes bi 
lahko rekli, da so bile to pravzaprav vaške 
fake news, lažne novice, nastale iz načina po-
dajanja rekla kazala. 

Fenomen ni samo vseslovenski, je vseze-
meljski in še najbolj se ga poslužujejo poli-
tiki, mediji in vplivni mogotci, da s 
preprostim digitalnim tvitom na platformi 
Twitter (ang. tweet pomeni čivk) zasejejo ne-
lagodje in morda spremenijo tok dogajanja v 
hoteno smer, a kaj, ko je čivkov in dezinfor-
macij toliko, da še sami ne zmorejo več ra-
zlikovati med lažno in pravo novico ali 
polresnico. Ostali se tako ali tako ne trudimo 
in velikokrat nehote prenašamo naprej t. i. 
babje kvante. 

Lep primer je bil dokumentarni film Žige 
Virca iz leta 2016 s pomenljivim naslovom 
Houston, imamo problem! Rdeča nit je razi-
skovanje mita o domnevni prodaji več mili-
jard dolarjev vrednega tajnega jugoslo - 
vanskega vesoljskega programa ameriški 
Nasi, in to še pred poletom na Luno. Filmska 
pripoved je podkrepljena z originalnimi zgo-
dovinskimi posnetki v takem zaporedju, da 
je mnoge prelisičila in še danes verjamejo, da 
je nekaj resnice v tem, pa čeprav na koncu 
svetovno znani filozof Slavoj Žižek pove, da 
je vse skupaj le fikcija, a vendar dvom ob-
staja. 

Sedim pod košato lipo ob kamnitem stop-
nišču solkanske cerkve, zahajajoče sonce po-
lagoma rdeči in pospravlja senco, ki se je 
širila po asfaltu za postavljenim svetlozele-
nim gostinskim kioskom z imenom Mobilet. 
Ime je bilo privzeto iz italijanskega jezika 
mobiletto, v solkanskem mizarskem žargonu 
pa je pomenilo manjšo omaro ali kredenco. 

Projekt postavitve lesene ute in poslikave ce-
stne signalizacije so se domislili na Mestni 
občini Nova Gorica, da bi oživili prostor v 
vaškem središču. Večerne maše je bilo že 
zdavnaj konec in ni bilo zaznati, da bi se 
kakšen faran po njej ustavil na pijači, kot se 
je to počelo pred mnogimi leti. Glasno zvo -
njenje ob polni uri in prazen kozarec dobrega 
rdečega merlota iz Marinkovega Konzorcija 
opuščenih vinogradov sta me prepričala, naj 
pomaham natakarju. Širok kozarec na viso-
kem peclju sem spet vrtel v obeh smereh uri-
nega kazalca in premišljeval, kako bi v 
našem kraju prevetrili še kaj drugega kot 
božji nektar. Letos Spet trte so rodile je v soz-
vočju s prvo kitico slovenske himne, čeprav 
v teh virusnih časih nismo preveč prešerni. 
Popoldan sem se sprehajal po solkanskem 
polju, v vinogradih še niso potrgali vsega 
grozdja. V bolj oddaljenih vinogradih, po-
večini v italijanski lasti, sem pričakoval, da 
bom opazil kakšne pakistanske begunce, ki 
naj bi jim ponudili delo trgačev, namesto da 
z mobitelom v roki neumorno špancirajo po 
sosednji Gorici. Opazil sem le mlade fante z 

Kaj so vrabčki čivknili

obeh strani meje, ki so v kratkem času hitro 
in natančno potrgali več vinogradov. Saj res, 
kdo bi se ukvarjal še z begunci, jih naučil 
opravila in jim dal še napitnino in kaj za pod 
zob. Če sem si drznil sem in tja pokusiti ja-
godo ali dve iz večjih zdravih grozdov, nisem 
uspel prešteti enakega števila zelenih sadežev 
v celem Milavčevem velikem oljčniku neda-
leč od livarne. Morda bi morali dodati kakšno 
kitico o čebelah in oljkah naši Zdravljici, da 
ne bi samo trte bogato obrodile. 

Odpravil sem se po kolovozu mimo li-
varne proti Mostovni. Na strani proti polju se 
iz notranjosti dan in noč širi neznosen hrup 
peči in postrojenja, še posebej zato, ker so vsa 
vrata vedno na stežaj odprta. Ob spremembi 
vremena, ko jugozahodnik potegne s furlan-
ske strani pa se smrad po zažgani plastiki širi 
daleč v notranjost Solkana. Bog ve kaj se vse 
strupeno skriva v njenih dimnih plinih, zago-
tovo ne samo vodna para, drugače bi bile 
lahko zraven še livarske terme. Velik grafit na 
fasadi Mostovne prav pooseblja nevzdržno 
stanje v okolici. Dotik kazalcev nasprotujočih 
rok, lastnika livarne in krajanov, se verjetno 
ne bo nikoli zgodil, mreža na dejanski mejni 
črti zamegljuje pogled, imaginarni trikotnik 
med prstoma je fikcija, simbolizira pa vse 
vpletene: krajane, livarno in KS Solkan-
MONG kot neučinkovitega mediatorja, ki se 
zanaša na stil sporočila protestnice za pod-
nebno pravičnost Grete Thunberg: bla, bla, 
bla ... 

Pri Mostovni sem prestopil na slovensko 
stran Solkana. Na pločniku za pešce sem se 
moral spretno izogibati hitrim kolesarjem in 
električnim skirojem. Hrupu prometa in li-
varne se je nenadoma pridružil še glasnejši 
tresk. Izza ovinka sem zagledal ukleščen to-
vornjak z deformirano kabino. Gorenjski voz-
nik je verjetno hotel skrajšati pot do 
železniške postaje, ob sledenju GPS-naprave 

Grozdje na solkanskem polju

Mobilet Stadler na mostu

je zagotovo spregledal opozorilne table in se 
globoko zaril pod železniški nadvoz. Nastal je 
kaos, prometni zamašek se je razčistil šele čez 
nekaj ur. Pred tremi leti je Marinko Pintar v 
dogovoru s strokovnjaki izvajalca poglobitve 
ceste in odvodnjavanja na delu cestišča med 
nadvozom in karavlo podal pobudo za hkratno 
ureditev kanalizacije in dodatne minimalne 
poglobitve za potrebe lažjega dostopa avtobu-
sov in tovornjakov do trga Evrope in postaje. 
Na oddelku za okolje in prostor UE Nova Go-
rica naju je uslužbenka dobesedno zapodila iz 
pisarne, očitno je bil strošek nekaj tisoč evrov 
premajhen, da bi se splačalo dodati spre-
membo v načrte in signalizacijo. V predalu pa 
so že imeli nov projekt za ureditev te zagate, 
ki še vedno čaka na ugoden trenutek, težak pa 
je krepkih sto tisoč evrov in to še pred po-
dražitvami v zadnjem letu, za realizacijo pa je 
potrebno še enkrat popolnoma na novo odpreti 
drobovje podvoza. Prav zanimiva koincidenca 
je, da je bila taista oseba letos vodja projekta 
postavitve Mobileta na Plenčičevem trgu. 

Samo lučaj stran so Soške vile še vedno v 
gradnji, odete so v rdeče opečnati klinker s 
črnimi ornamenti. Na spletni strani investitorja 
je razvidno, da so prodali le eno enoto. Nič 
čudnega, saj dosega cena, za tretjo podaljšano 
fazo brez inštalacij in notranjih tlakov, vrto-
glavih 470 tisočakov. Zlobna stran kačjega je-
zika je siknila, da je od daleč podobno 
kakšnemu sakralnemu objektu, le ošiljenega 
stolpa še niso zgradili.  

Po Poti na breg sem se spustil do Soče. Že 
od daleč me je zajel vonj po hitri prehrani iz 
kombi kioska in preglasna glasba iz plastičnih 
zvočnikov. Za lažjo prebavo nudijo ležalnike 
s pogledom na tekmovalno progo in stoterimi 
napenjalnimi vrvmi za vratca nad njo, ob 
preštevanju palic mimogrede zliješ najmanj 
dva vrčka Kozla vase. Navidezno odžejan in 
sit od  amplitudnega popačenja ozvočevalne 
naprave sem se še enkrat hotel prepričati, če 
je kolesarska brv že nared za uporabo, saj so 
oznake na dovoznem asfaltu in okolici lepo 
porisane z označbami koles. Gradbiščne table 
so resda odstranili, vendar na nasprotnem 
bregu ni povezave na obstoječo kolesarsko 
pot. Spet enaka štorija, treba je še dodatno za-
praviti vsaj pol milijončka in več za utrditev 
brega in ureditev infrastrukture. Počakajmo do 
naslednje pomladi, gotovo bo kaj zraslo na 
drevesih, če že ne bo na zeljnatih glavah ne-

katerih udeleženih. Za vsako investicijo zapra-
vimo v povprečju vsaj trikratnik dejanske 
vrednosti, še posebej, če je v igri t. i. evropski 
denar. Letos pa je brv imela vseeno neko ak-
tualno funkcijo, lepo se je namreč izkazala kot 
foto scenografija ozadja za Soško regato. 

Od čolnarne do Solkanskega mosta je 
speljana sprehajalna pot, ki jo narasla reka 
vedno na novo oblikuje. Voda vedno nekaj pri-
nese in še več odnese, neozaveščeni spreha-
jalci pa dodajo še kakšno plastenko ali dve. 
Pristopical sem do kamnitega oboka in se ule-
gel v njegovo senco. Zamislil sem se, kako bi 
bilo, če bi bil pravi klošar, zanemarjen in bra-
dat, s steklenico za družbo, osvobojen verig 
samodiscipline in dnevne medijske torture. 
Čakal sem, da se scenska razsvetljava mosta 
prižge in se počasi splazil do reflektorskih niš. 

Zaprepaden sem opazil, da ni obešank na 
rešetkastih vratcih, v notranjosti so bili le kosi 
prerezanih kablov, reflektorje je hudič vzel, 
tudi spletna kamera na kandelabru ni delovala. 

Naslednji dan sem dogodek prijavil poli-
ciji, odziv je bil hiter, popisali so stanje in po-
slikali kraj »zločina«. Pred leti so nepridipravi 
večkrat poškodovali ohišja reflektorjev in me-
tali kamenje vanj, niso pa nič odnesli. Tokrat 
pa so z baterijsko brusilko odbrusili vratca 
kandelabra, kratkostičili napeljavo spletne ka-
mere, odrezali obešanke reflektorskih škatel 
in drzno ukradli šest reflektorjev. Očitno so 
delovali v skupini in se ne smemo tolažiti, da 
je bilo to enkratno dejanje.  

Ta čivk spada v črno kroniko in je vreden 
globljega premisleka o varnosti v našem kraju. 

Bolj sproščeno sem se počutil ob novici, 
da se po Bohinjski progi lahko pelješ s čisto 
novim vlakom. Ob vikendih so tako poskusno 
uvedli vožnjo med Jesenicami in Novo Go-
rico. Belo moder švicarski vlak Stadler Flirt 
je sestavljen na Poljskem, do konca leta jih bo 
po naši državi vozilo že 24. Pozanimal sem se 
za uro odhoda in ga s fotoaparatom ujel na 
mostu. Škoda je le, da za vožnjo do Ljubljane 
potrebuješ s prestopom več kot tri debele ure 
in le redko kdo se odloči za tako popotovanje, 
v nasprotnem primeru pa za daljšo relacijo iz 
Stare Gorice do Benetk potrebuješ le 2 uri in 
15 minut, nato že lahko piješ kavo s pogledom 
na Canal Grande, če seveda odšteješ vsaj tri 
evre in evro za postrežbo. Letos sem si ogledal 
17. beneški arhitekturni bienale s tematiko  

Kako bomo v prihodnosti živeli skupaj s 
poudarkom, da potrebujemo novo družbeno 
prostorsko pogodbo za sobivanje. Zanimivo 
je, kako je Slovenija svoj pogled predstavila s 
projektom Skupno v skupnosti. Izhajala je iz 
analize povojnega časa druge svetovne vojne, 
ko so v Jugoslaviji želeli preoblikovati 
družbene odnose in gospodarstvo na po-
deželju z gradnjo več kot 500 zadružnih 
domov, od tega je bilo v Sloveniji zgrajenih 
330 objektov. Mobilizirani so bili tehniški 
kadri, arhitekti, umetniki na eni strani in kra-
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jani, borčevske, mladinske, ženske in ostale 
družbenopolitične organizacije s prostovolj -
nim delom na drugi strani. Vsak zadružni 
dom je poleg trgovine, pošte in  kmetijske za-
druge imel tudi kulturno dvorano sprva na-
menjeno predvsem predvajanju obzornikov, 
kasneje filmom in amaterskim gledališčem. 

Poleg izobraževalnega in družbeno an-
gažiranega namena so istočasno imeli vlogo 
decentralizacije kulture in krepitvi lokalnih 
skupnosti in središč. 

V projektu so analizirali tudi današnje 
stanje teh domov in ugotovili, da je večina 
ostala v javni lasti in le malo je bilo po-
rušenih. 

Na katerem nivoju je ostal Solkan v tem 
pogledu? Bla, bla, bla ... 

Po vseh večletnih peripetijah o usmerje-
valni tabli za Mizarski muzej smo končno 
dočakali cestno smerno označbo. Pritrjena je 
pod smerokaz za Solkanski most in z logom 
solkanskega mizarja označuje kulturno zgo-
dovinsko lokacijo. Društvo RIRDS se s pro-
jektom razširitve muzeja Živel je tod mizarjev 
rod ukvarja že nekaj let, lani si je pridobilo 
del sredstev s predstavitvijo projekta v parti-
cipativnem proračunu Mestne občine Nova 

Gorica. Dobro sodeluje z Goriškim muzejem 
in s prostovoljnim delom članov bo poskrbelo 
za inovativno predstavitev nekaterih pohištve-
nih izdelkov mizarskih mojstrov. Še posebno 
bo izstopalo pohištvo Titove pisarne. Leta 
1953 je mlada tovarna Meblo dobila naročilo 
za koordiniranje priprave materiala in izde-
lave pohištva za prostore maršala Tita na De-
dinju in prav solkanski mizarji so ga izdelali. 
V projekt je bila vključena tovarna, mizarska 
zadruga ter posamezni mizarski in rezbarski 
mojstri. Zaradi varnosti in morebitnih 
poškodb med prevozom so takrat izdelali dve 
skoraj enaki garnituri in ena je ostala v pisarni 
direktorjev Mebla. Ob stečaju je na pobudo 
predsednika društva RIRDS Jožka Markiča 
občina odkupila pohištvo in ga shranila kot 

tehniško kulturno dediščino v depojih Go-
riškega muzeja. Multimedijsko podprto raz-
stavo v prvem nadstropju bodo otvorili čez 
nekaj mesecev, v prvem prostoru bo namen-
jena tudi najmlajšim, tako vrtičkarjem in 
osnovnošolcem, v ostalih dveh prostorih bodo 
razstavljeni pohištveni elementi solkanskih 
mizarjev in lepo ohranjena velika pisarniška 
garnitura z mizama in tapeciranimi stoli. 

Zlobna stran kačjega jezika je dodala, da na 
teh stolih tovariš Tito ni nikoli sedel in tudi ni 
nikoli videl napisa svojega imena na Sabo-
tinu. Mar res? 

Vrabčki so čivknili še marsikatero o Solkanu 
in sprašujem se, kašni čivki bi bili, če bi napete 
električne žice gostovale kose ali kavke, srake 
ali papige. O tem morda naslednjič. 

Miran Brumat, besedilo in foto

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
bilo na Goriškem poleg dvoran, ki so prirejale 
plesne prireditve in manjše rock koncerte, še 
nekaj diskotek, pravzaprav gostinskih loka-
lov, s prostorom za zabavo s skromno opremo 
za zvok in scensko razsvetljavo. Večinoma je 
zadostovalo nekaj utripajočih barvnih žarnic 
in doma zbite zvočne omarice napajane s 
home made (doma narejenimi) ojačevalci. 
Tudi glasba je bila predvajana večinoma s po-
snetih kaset ali izposojenih gramofonskih 
plošč.  

Soimenjaka sem prvič srečal v baru pod 
restavracijo Iskra Delta, danes so to prostori 
diskoteke v Perli. Dajal je vtis urejenega in 
po modi oblečenega mladeniča z modno fri-
zuro, nosil je čevlje kot iz gangsterskih fil-
mov, s širokim nasmehom je s pravilno 
razvitim zobovjem skoraj poziral za reklamni 
spot. Na sestanek sta ga povabila Darko in 
Darjo, ki sta že uspešno gostovala s predva-
janjem komercialnih popevk ob vikendih v 
restavraciji na Marku, vendar sta hotela pre-
seliti dejavnost v lepše opremljen amfiteatrski 
prostor in ga nadgraditi s sodobno tehniko in 
diskotečno glasbo, kot se je vrtela v zahodni 
Evropi. Cvere je bil šele na začetku poti, dajal 
pa je vtis, da pozna tovrstno glasbeno sceno. 
Z novim ozvočenjem, mešalnim pultom in 

ploščah, ampak je za seboj potegnil mlajšo 
generacijo Dj-ev, kot so bili Dj Sebo, Matis, 
Alex in drugi. Sodelovanje z DJ Fabiom v 
klubu Alkatraz ga je postavilo na piedestal 
slavnih. Slovenska scena je bila bogatejša za 
prizorišče s špartansko scenografijo v na-
sprotju s šminkerskimi klubi v Ljubljani: Da-
kota in Bachus, Titanik v Sežani in Orient 
Express v Divači, vendar so v novogoriški 
Alkatraz prihajali obiskovalci predvsem za-
radi izbrane in posebne didžejevske glasbe in 
animacije. Škoda je bilo, da je lastnik s pre-
novo v klub Faraon posnemal prav šminker-
ske diskoteke z dražjo postrežbo, ni se 
obneslo. Klub je klavrno zamrl in se prelevil 

bolj konzervativen v smislu, da je vedno stre-
mel za tem, da je najprej ustregel publiki in 
obiskovalcem plesišč. Na vseh prizoriščih, pa 
naj so bili veliki eventi ali zasebni rojstni 
dnevi, si je močno prizadeval, da je pogla-
vitno doseči visok nivo vzdušja in zabave. 
Tudi organizatorji prireditev so ga spoštovali, 
ker je s svojo nekonfliktnostjo v kritičnih si-
tuacijah znal umiriti strasti in prav zaradi teh 
vrlin je bil povsod priljubljen. 

Kot nas je vodna ujma takrat presenetila, 
nas je užalostila vest, da nas je Cvere za 
vedno zapustil. Z vsemi je negoval prisrčne 
odnose in v naših spominih bo ostala podoba 
fanta z nasmehom in slušalkami na ušesih. 

Didžej z nasmehom
gramofoni je Cvere tako postal med prvimi 
DJ-ji v širši okolici. Škoda, da je že kmalu po 
otvoritvi močno nočno deževje popolnoma 
poplavilo novogoriško okolico s Solkanom 
vred. Kanalizacija ni uspela pogoltniti preo-
bilnih padavin, zalilo je vse nizko ležeče kleti. 
Iz cestnih rešetk je bruhala fekalna voda, po-
mešana z meteorno. Čeprav je od oktobrske 
poplave leta 1984 minilo skoraj štiri dese-
tletja, se udeleženci večkrat spomnimo, kako 
smo reševali zalite avtomobile in čistili kleti, 
celo v bančni trezor je vdrla voda, tako da so 
bankovce sušili na vrvicah kot perilo. V di-
skoteki bara Iskre Delte je nivo smrdeče rjave 
tekočine segal več kot dva metra visoko, po-
plavilo je dno visečih zvočnih skrinj. Darko 
in Cvere sta se oblekla v potapljaško opremo, 
se potopila v brozgo in rešila večino naprav. 
Čiščenje je trajalo več dni in začuda so apa-
rature delovale še vrsto let, le kasetnik je 
včasih pokašljeval, kot da bi hotel izpljuniti 
še kakšno umazano kapljo. DJ-ja smo kasneje 
dražili, da je prejel krst v sozvočju z njegovim 
priimkom Vodopivec, vendar se ni nikoli 
jezil, le ustnice je raztegnil v smeh in odvrnil 
z dovtipom v dornberškem dialektu. 

Takrat je bilo zelo malo dostavnih vozil, 
potrebe po prevozih manjšega tovora pa ve-
liko. Cvere se je takrat vozil v starem Ford 
Transit kombiju z zelenimi črtami ob straneh 
in s sprednjimi izbočenimi lučmi. Rad je 
ustregel vsem, ki so potrebovali prevoz. 
Nekaj let je stanoval v Solkanu, zaposlen je 
bil v trgovini s Hi-Fi napravami Daimond s 
sedežem v hotelu Sabotin. Večkrat nas je pre-
senečal z novimi pričeskami v barvnih odten-
kih, še bolj z informacijami o glasbenih 
trendih v londonskih diskotekah in tematskih 
sejmih v Riminiju in Frankfurtu. Predvsem po 
njegovi zaslugi je bila predvajana glasba na-
stajajočih disko klubov v okolici na nivoju 
dobrih italijanskih diskotek. Odeon, KGB, 
Cream, Bugatti, Alkatraz, Faraon, Captain 
Hook, Marco Polo so imena lokalov, kjer ni 
samo pustil svojega prstnega odtis na vinilnih 

v nočni bar. Glasbene klubske zvrsti so se po-
lagoma razčlenjevale, tehnologija opreme in 
tehnike predvajanja še bolj. DJ je poleg fi-
zičnega dela z izbiranjem in miksanjem ana-
lognih plošč, vrtenjem CD-ploščkov, 
manipuliranjem in dodajanjem digitalnih za-
pisov dodal lasten pristop, postal je soavtor 
in/ali avtor. Cvere je bil v tem pogledu celo 

17. oktobra smo se pri Čolnarni v Sol-
kanu od njega poslovili njegovi stari  
sodelavci in znanci ter prijatelji DJ-ji z dru -
ženjem, ki se ga je udeležilo mnogo do-
mačih in tujih gostov. Glasbo so vrteli DJ 
Milan, DJ Adriano, DJ Nikki, DJ Enrico.   

Miran Brumat, besedilo in foto
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Œas nekdanji

Če smo že pisali o solkanskih mizarjih, 
kmetih, krojačih, brivcih, gasilcih in drugih, 
je prav, da pišemo tudi od šuəštarju, saj so 
nam s pogostimi popravili prihranili nakup 
dragih čevljev. Tako se nam je zdel korak za-
radi pridnih rok čevljarjev kar bolj lahkoten. 

V solkanskih župnijskih knjigah je prvič 
omenjen poklic mizar 27. nov. 1799. Še ve-
liko pred tem je v njih omenjen poklic man-
zolo, kar pomeni v tržaškem narečju čevljar, 
ki nastopa kot poročna priča domačinu v sol-
kanski cerkvi. 

 Otroci smo radi hodili po popravljene 
čevlje. Ob tem smo slišali pripoved o 
čevljarju, ki je pretental smrt, tako da ji je 
rekel, naj dopusti, da dokonča popravilo še 
zadnjih čevljev. Smrti je rekel, naj se ta čas 
spočije in usede na stol, ki ga je skrivaj na-
mazal s smolo. Smrt se je prilepila na stol, 
čevljar se ji je umaknil in se zaenkrat rešil 
pred njo. 

   
Spominski zapisi o solkanskih čevljarjih 

 

Jožef Bone - Pepo (1874 - 1980)  
smo mu tudi Pepo od Nancə ali Valentene, 
kot smo Solkanci klicali tatu od Ivankicə Pal-

bil tudi po tem, da je posojal nove čevlje za 
udeležbo na porokah tistim, ki si jih niso 
mogli privoščiti. 

Min je imel izredno lep in močan bariton. 
Govorili so, da ko je zapel, so v gostilni 
zažvenketali kozarci na mizi. Pel je v opere-
tah Kovačev študent in Pri belem konjičku. 
Vsestransko se je razdajal na kulturnem po-
dročju, igral na ljudskem odru ipd. Petintri-
deset let je pel v solkanskem cerkvenem 
pevskem zboru. V bližnji gostilni od Ma-
ruščavih je bil vsako soboto in nedeljo stalni 
gost, tu se je srečeval s prijatelji na pijači in 
klepetu. Od usodnega 12. septembra 1943, ko 
je  bila povzročena usodna tragedija njegovi 
družini in je izgubil 40-letnega sina, ni več 
zapel in ni več prestopil praga gostilne. Zaprl 
se je vase in v svojo skrčeno družino.  

 

Franc Mlakar (1904–1976) 
Stanovanje in delavnico je imel na Soški 

cesti 8, v izpraznjeni gostilni Marušič. Po pri-
ključitvi k Jugoslaviji je opustil čevljarski po-
klic in se priučil fasadarstva. Zaposlil se je 
pri gradbenem podjetju SGP Gorica in je tako 
v državnem podjetju pridobil pravico do 
otroških doklad za svojih pet otrok. Obrtni-
kom in lastnikom kmetijskih zemljišč takrat 
otroške doklade niso pripadale, češ da so pre-
več oddaljeni od delavskega razreda.  

Te prostore je potem zasedla obrtna 
čevljarska zadruga. V njej se je zaposlil tudi 
nek Italijan, ki smo ga klicali kar Fratellanza. 
Vedno je bil obut v rjave škornje, v katere je 
vtaknil hlače na pršut. Pogostokrat je nosil 
okrog vratu rdečo ruto, kot so jo nosili gari-
baldinci. Takrat je bil čas pogostih proslav, 
na katerih je bil vedno zraven. Po nekaj letih 
se je odselil in prenesel čevljarsko obrt na 
Reko. Čez čas pa je prevzel trgovino s 
čevljarskimi pripomočki v Gosposki ulici v 
Gorici. 

Solkanci, ki smo svojčas imeli stalno na 
razpolago štiri do pet čevljarjev, se danes za-
tekamo k čevljarju v Novi Gorici, nekateri pa 
odhajajo celo v Gorico. 

Ko smo obiskovali Ekonomsko srednjo 
šolo za odrasle v Novi Gorici, se je profesor 
kemije Viljem Nemec, ki je že »premogel« 
fičkota, potožil profesorju matematike Mar-
janu Kastelicu, da ima težave z mehanikom 
pri popravilu avta. Prof. Kastelic mu je od-
govoril, da nima nobenih težav, ker se po-
služuje čevljarja. »Kako to misliš?« je bil 
radoveden prof. Nemec. »Za premike iz kraja 
v kraj uporabljam PEKO 42,« mu odvrne 
prof. Kastelic. 

 

ki če odrjəžem premejhən kuəs potplata, ga 
dam na kopito, potučem səs kladvəm in ga 
nardim takiga, ku mi paša.« 

 
Franc Petrovčič - Ciciban (? –1950) 

Najpogosteje smo Černetovi nosili čevlje 
v popravilo k Cicibanu, saj nam je bil naj-
bližje. Stanoval je v zidani baraki na današnji 
Cesti IX. korpusa 46, kjer je danes nova hiša. 
Imel je več otrok. Znana je pripoved, da je 
rekel: »Otroci, kdor se odpove današnjemu 
kosilu, dobi 50 čintežmu.« Ko je bil čas 
večerje, jih je presenetil z besedami: »Tisti, 
ki bi rad večerjal, mora plačati 50 čintežmu.« 

 

Jušt Zavrtanik - Juštinč (1894–1957)         
Delavnico je imel na Cesti IX. korpusa 

21. Bil je debelušne in majhne postave. Ko 
so po drugi svetovni vojni prirejali tombolo 
na solkanskem placu in z balkona na Dročevi 
gostilni klicali izžrebane številke, so za šte-
vilko ena zaklicali Juštinč. 

Ob klanju prašiča pri Komandjavih je 
Juštinč izpulil prasetu več šopov ščetin, pre-
den so ga oparili ali osmodili. Te ščetine je 
vdelal v vsak konec drete, preden jo je osmo-
lil, da jo je lažje vtikal v luknje, ki jih  je na-
pravil s šilom. Tako je lažje in hitreje zašil 
čevelj. Takrat so se iz čevljarske delavnice 
širile posebne vonjave po smoli, strojilih ali 
po acetonu, kadar je barval rob podplata. 
Danes se iz čevljarske delavnice širijo von-
jave le po lepilih za lepljenje podplatov. Nek-
daj je čevljar pribijal nove podplate na 
ponošene čevlje z lesenimi žebljički, ki jih je 
zabijal v luknje, zvrtane s šilom. Vsak čevelj 
s podplatom  je bil takrat zaščiten z železno 
podkvico na peti in špici, tako da je čevelj 
napravil več korakov do obrabe. 

 

Emil Škrlj (1934–2011) 
Leta 1969 je odprl čevljarsko delavnico 

v Panjakovem. Prihajal je iz Zagorja pri 
Grgarju. Pred tem je bil zaposlen v obrtni 
čevljarski zadrugi v nekdanji Mlakarjevi de-
lavnici. Bil je vsestranski čevljar, saj smo k 
njemu nosili urejat tudi šolske torbe, na-
hrbtnike ipd. Lepo je bilo kdaj pa kdaj v nje-
govi delavnici posedeti ob prijetnem klepetu. 
Delavnica je obratovala celih 34 let, vse do 
leta 2004, ko se je upokojil. 

 

Janez Kralj  
Pred leti je v prostorih nekdanje karabin-

jerske postaje na Cesti IX. korpusa – poleg 
Avto-moto zveze - odprl čevljarsko delav-
nico Janez Kralj, ki je bil dotlej zaposlen v 
ortopedski delavnici Soča v Ljubljani. Lju-
bezen ga je pripeljala iz Planine pri Postojni 
na Primorsko. Dohodki od popravil čevljev 
mu niso pokrili stroškov, ki jih je imel z na-
jemnino in vsem drugim, zato je moral de-
lavnico zapreti. 

 

Jakob Pellegrini - Min (1866–1961) 
Min je imel delavnico v hiši na Cesti IX. 

korpusa 6. Znan je bil po tem, da je šival in  
popravljal sandale patrom frančiškanom 

s Svete Gore, Kapele in Strunjana. Večkrat je 
bil vabljen v Strunjan za kak mesec, da bi jih 
oskrbel z novimi sandali in popravilom sta-
rih. Vendar se je temu odrekel, saj je bil zelo 
navezan na Solkan. Rad se je pošalil, da mu 
kdo prinese v popravilo čevlje, ki so tako 
izrabljeni, da ne veš, kje je peta in kje špica. 
Usnje in podplate je kupoval ob pogostih sej-
mih pri Sv. Luciji (Most na Soči).  Znan je 

Čevljarji v Solkanu

javə, ki nam je po drugi svetovni vojni nali-
vala mleko v kanglico v trgovini od Ger-
bičukə – nasproti hotela Sabotin. Med 
angloameriško vojaško upravo je Valentene 
imel čevljarsko delavnico v prvem nadstropju 
Lenassijeve vile. Po priključitvi k Jugoslaviji 
se je v te prostore naselila Ljudska milica z 
zapori. Pepo se je nato preselil v barako, ki je 
bila v Poberajevi brajdi za solkanskim mli-
nom. K njemu smo nosili flikat podplate na 
čevljih, ki so razpadali. Popravljal je groba 
kmečka obuvala, pa tudi fine ženske čevlje ali 
sandale z visokimi petami. Posebnim ženskim 
čevljem smo takrat rekli piedi felici. Kasneje 
je delal v baraki za dvoriščem od Krpance. 
Rad je poklepetal z vsemi, ki so mu prinašali 
obuvala v popravilo. Bil je prav hudomušen. 
Delal je od jutra do večera, v mrazu in vročini, 
in se nikoli ni pritoževal. Kljub vsemu je 
dočakal celih 106 let, kar je bila za tisti čas iz-
jemna starost.  

Znana je pripoved, zakaj se je izučil za 
čevljarja. Tako je povedal: »Grbənč je šou za 
grzuəna. Kər je enkat odžagu previč kratku 
stažu, je dobu od muəjstra dvjə po uhah. An 
səm si reku, da grəm rašiI za šuəštarja, zatuə 

Joæef Bone Pepo je bil vedno nasmejan.

Praneœak Toni Gomiøœek, Min in praneœakinja 
Suzi Zorn

Ob æuboreœi Soœi na Jezu izmenjujeta Andrej in Katarina zamisli o øuəøtarjah.

Anja Øtefan: Tristo zajcev, ilustracija: 
Anja Zavadlav, Najlepøe slovenske ljud-
ske pravljice iz zapuøœine Milka Matiœe-
tovega, MK 2019
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Andrejeve anekdote

Biščadar  
Stanko Božjak je jəmu rad tičə, zatuə ki lepuə 
pojejə. Doskat jəm je nastaulju biščadə, jəh 
obruəčku an jəmu diškorš səz nim ornito-

logəm u Ljubljəni. Sporočavu mu je, ki je 
ulovu al pa spustu, komu je dau na tačku rin-
kicu an ga poslu nazaj u zrak. Na Avtopro-
meti je djəlu u nim prostuəri səz oknəm, ki je 
glədalo pruəti Sabutini an Sveti Gori. Pod 
oknəm je bla teraca od arhiva, narəta səz 
udarniškim, ma ni bla prou glihna. Poljəti je 
Stanko doskat zlivu kotəlčə uədə po teraci, da 
s’sə tiči səs petih kopriucu, ki sə rasli tam 
polok, lohkor ofrišali. No jutro je pəršu h 
Stankoti na obisk Aleš Komauc, kapo od tu-
rističnə agencijə səz Novə Goricə. Ku je odo-
pru uratə, je pozdravu an ga prašu: »Kəkuə, 
Stanko, si ulovu dənəs kajšniga tiča?« Stanko 
pa: »Ja, zjutro u hlačah, kar səm šou scat.« 
 
Špacakaminar po furlansko 
Səz ženu smo sə əndən ustavli u bjəreriji 
Mahnič na Kozini, kəmər sə huədjə basat 
skora səmi Taljani. Kər čakamo na kelnarja, 
da kej naročimo za jəst, prpeljeta usak səs 
sojim motorjəm dva Furlana. Usədesta sə h 
mizi polok nas. Təstarši je reku təmlajšimu:« 
Čo, vjəš, ki mə je prašu Džovanin na pompi, 
kər səm šou po benzinu?« » Povi, povi…!« 
»Prašu mə je, če vjəm, kəkuə sə reče po fur-

nardu kar səz ljəskavih palc, ki jəh je zvəzu 
oku ostənka nogə. Na konci je zvəzu na nogu 
visok šuələn. U štali sə je uləgu polok kravə. 
Ljəskavə šibə sə mjələ še perje, ki ga ni 
utəgnu posmukat. Krava mu je začənla smu-
kat perje, pekljač ji je še bol prbližu nogu an 
reku: »Na jej, jej an mi posmukni use perje, 
da bom jutre lohkor speklju kak šold za moje 
zmjərəm bol suho grlo.« 
H pekljačəm še adna: Tišljerji u kombinati 
s’sə zjutro radi pogrjəli pər špargeti, čjer sə 
kuhali an grjəli lim, opudən pa pogrjəli ku-
silo. Adən od djəlucu je reku Vencetu Ka-
melčavimu:  »Vence, kəkuə da zdej ni več 

lansko tistimu, ki čisti kaminə. Matər, səm ga 
preoštju, da djəla mənə, čistiga Furlana, za 
bublota.« U tistəm pride kelnar prašat, ki 
čemo, təkuə da nisəm vjədu, pər čem səm. 
Tuə səm povu mojmu dobrimu pərjatlu Al-
binu Skubinu. On je šou u bar Piemontese u 

pekljaču ku enkat?« »Səvjəda jəh dənəs na 
vidiš več, zatuə kər smo zdej usi pekljači,« 
mu zabrusi Vence. 
 
Na paradi prviga maja 
Ljəta 1954 səm biu 1. maja polok na paradi 
u Beogradi pred maršaləm. Ku vojaki pi-
jonjərskiga bataljuəna smo na amerikanskih 
džemsih sedjəli na stolah an držali med no-
gami pokonci aparatə za jəskat minə. Zjutro 
smo, brez da bi prej vjədli, ustali dvjə uri prej 
ku ponavadi. Otpeljali sə nas uən səz Beo-
grada na no puəljə. Tam sə bli zbrəni səmi ka-
petani prvə klasə. Preglədali sə nam fišekljə, 
arštə an pušə, da bi na mjəli kajšnə patronə. 
Drugi dən po praznikah smo mogli uərənt 
novə obljəkə an use, kar smo dobili za pa-
radu. Kapetan Pantelić, ki je kontroljəru, kər 
sə vojaki štjəli lončkə od burač, je vidu na 
nim lončki, da je z nuəžəm spraskana farba 

an je blo videt narisano srce, u njəm pa črkə 
M an K. Skoču je pokonci an zatulu: »Ko je 
to uradio, ajde, javi se!« Začnu je brsat, duə 
jəma tako ime, a ni pršu dalč, zatuə, ki sə no-
bedən ni klicu təkuə. Da səm tuə nardu, səm 
kopjəru ot taljanskih vojaku, ki sə na gavetah 
səz bajonetəm napisali kej. M pa je pomjənlo 
ime Marčela, K pa Karluča. Tuə sə ble dvjə 
ljəpə an pridnə pupə, ki sə šlə u spomini səz 
mənu h vojakəm u Beograd. Səz mənu sə blə 
na paradi an še ən ljəp cajt, use do dneva, kər 
səm sreču Črnogorku Milanku. 
 
An še adna 
Anton Mozetič - Tonca, təbujši fucbaler 
Železničarja səs Šumpetra, drgači pa domə 

səz Mjərna, mi je enkat pravu: »Ja, pupə me 
sprašavajə, čjə sem biu jəst pər vojakah. 
Reku sem, da tənarljəpši grəjə u Beograd. 
Onə pa: »Že rjəs, ma čjə si bil pa ti?« Jəst pa: 
»Səm vam že enkat povu, kəm grəjə 
tənarljəpši vojaki.«  
 Potle pa je doložu: »U Beogradi səm kar 
njəki mjəscu trenjəru fucbal pər Partizani 
Beograd. Da na buə zglədalo, da səm sə tudi 
jəst mjəu za ljəpiga, nej povjəm, da sə šli u 
Beograd tudi dobri an pridni vojaki, kar 
povjə konštatacija, ki ju je zapisu u vojaškə 
bukvicə muəj komandjər četə, kapetan I. 
klasə Cimbaljevič Vladimir, an ju dodajem. 

Andrej Černe 
Gorazd Perko, karikature 

Goricu an prašu tistiga, ki prijama šoldə za 
jəgrat totocalcio. Ta mu reče, nej pride u sa-
buətu oku petə urə popudən, kər pride šef od 
financ Furlan jəgrat totocalcio. Drugi dən po 
nedjəlski məši mi Albin povjə, da sə reče špa-
cakaminarju po furlansko spachenapis, kar bi 
po naše rekli pucač nəp. 
 
Dvjə ot pekljaču 
Narveč pekljaču smo srečavali po prvi uəjski, 

kər smo hodili na Svetu Goru. Stali sə ob 
cjəstah an pekljali. Təkuə je adən ot pekljaču 
pred velikim cerkvenim praznikəm pərcjun-
kula prespau u štali Janeza z Uədə (Bašinča). 
Biu je brez adnə nogə. Lesenu nogu si je 

Hotel Sabotin

lahko zelo ponosni, saj z njo ohranjamo konti-
nuiteto našega dela, obiskovalcem pa omo-
gočamo, da pobližje spoznajo bogastvo 
narave,« je povedal Ivan Bratuž, predsednik 
Gobarskega društva Nova Gorica. Poleg stal-
nic razstave, tistih najbolj prepoznavnih gob, je 
letos veliko zanimanja požela zimska pan-
jevka, ki navadno začne rasti šele konec no-
vembra. Na razstavi je doslej še ni bilo, gobarji 
pa so jo najverjetneje prinesli iz višjeležečih 
predelov. Razstava gob je na obisk pritegnila 
tako otroke iz okoliških vrtcev kot tudi izkušene 
lokalne gobarje, pa tudi druge obiskovalce, ki 
so v restavraciji Hotela Sabotin uživali v oku-
snih jedeh z gobami in jesenskimi sadeži. 

 
Nove razstave članov društva KUD  

Goriška paleta   
Razstave, ki so že vrsto let stalnica v Hotelu 

Sabotin so zanimive predvsem za turiste, ki na 
drugačen način spoznavajo našo deželo in 
umetnost. Poleg KUD Goriška paleta sta se v 
letošnjem letu predstavila še FOTO KLUB 
Nova Gorica in Slikarska sekcija društva KUL-
TU-RA Renče. 

Razstava Preteklost, ki smo jo lahko 
občudovali v prvi polovici septembra, je bila 
prva od treh skupinskih razstav keramik, slik in 
fotografij, ki se bodo zvrstile to jesen. Sledila 
je razstava, ki je z naslovom usmerila v razmi-
slek o Sedanjosti, od 13. oktobra dalje pa je na 

Barvita, navdihujoča in okusna jesen
Po pestrem poletnem dogajanju, ki je bilo 

predvsem športno obarvano, se s krajšimi jesen-
skimi dnevi v Hotel Sabotin vračajo tradicio-
nalni kulinarični dogodki, povezani z darovi, ki 
nam jih narava radodarno namenja v tem let-
nem času. Prav tako pa jesen vliva nov navdih 
številnim lokalnim umetniškim ustvarjalcem, ki 
svoja dela predstavljajo na razstavah v prostorih 
Hotela Sabotin.   

Lavra Peršolja Jakončič 

ogled tretja razstava del z naslovom Prihod-
nost. 

Svet’ Martin z mošta nar’di vin’ 
Martinovo v naših krajih velja za pomem-

ben praznik. Tudi v Hotelu Sabotin, ki stoji na 
križišču primorskih vinorodnih poti, se bodo s 
posebno kulinarično ponudbo poklonili temu 
dnevu, ki je vsem vinogradnikom in ljubiteljem 
vin v pravo veselje.  

Poleg praznovanja nove vinske letine ima 
martinovo tudi svoje značilne jedi. V Hotelu 
Sabotin bodo zato med 11. in 14. novembrom 
gostom ponudili tudi piščančjo rolado z domačo 
klobaso, prekajeno slanino na bučnem pireju in 
pesinim čipsom, na krožnikih pa bo zadišala 
tudi pečena račja kračka z vinsko omako, ko-
stanjevim štrukljem in glaziranim korenčkom. 
Ste že pokusili odlično hišno sladico – solkan-
ske štruklje? Res so slastni, naj vam teknejo! In 
seveda – na zdravje! 

Recept za »frtaljo« z mešanimi gobami 
in jesensko solato 

Za okusno in hitro pripravljeno jed je po-
skrbel Vasja Bernik, vodja kuhinje v Ho-
telu Sabotin.  

Sestavine za solato: 10 g janeža, 10 g 
kuhane rdeče pese, 10 g surovega korenčka, 
10 g motovilca, 15 g kuhanega kostanja - vse 
sestavine premešamo, začinimo s soljo, po-
prom, dodamo par kapljic olja in po želji kisa.  

Sestavine za frtaljo: 3 jajca, 15 dag 
moke, 20 dag mešanih gob, 2 dl mleka, 15 
dag masla, sol, poper. Vse sestavine (razen 
masla) zmešamo in dobimo maso za frtaljo.  

Mešane gobe prepražimo. Prepražene gobe 
vmešamo v maso za frtaljo. V ponvi segrejemo 
maslo in v ponev vlijemo maso za frtaljo. 
Pečemo najprej na eni strani, nato frtaljo 
obrnemo in pečemo še na drugi strani. Frtaljo 
najlažje obrnemo s pokrovko. Pečeno frtaljo 
zrežemo na trikotnike, položimo na jesensko so-
lato in pokapamo z olivnim oljem ter kislo sme-
tano. 

Namig: Če želimo, da bo frtalja bolj 
rahla, trdo stepene beljake v maso vmešamo 
posebej, čisto na koncu, pred pečenjem.

Že 24. tradicionalna razstava gob 
Začetek meseca oktobra že tradicionalno 

kliče po gobah. Tudi letos so v Hotelu Sabotin v 
sodelovanju z Gobarskim društvom Nova Go-
rica organizirali razstavo gob. Gobarji so kljub 
daljšemu sušnemu obdobju, ki je zaustavilo rast 
in razvoj gob, z veliko mero vztrajnosti uspeli 
nabrati in predstaviti kar sto različnih primerkov 
gob. »Na letošnjo razstavo smo upravičeno 
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V spomin

Aleš Komavec se je rodil februarja leta 
1933 v kraju Sterzing/Vipiteno sodni uradnici 
Avgustini Klemenčič iz Solkana in Albertu 
Komavcu, sodniškemu svetniku iz Štandreža. 
Družina Komavec je živela na Južnem Tirol-
skem v času, ko je fašistična oblast pregnala s 
svojih domov slovenske izobražence in za-
vedne vplivne ljudi, da bi poitalijančila slo-
vensko prebivalstvo. Aleš je na Južnem 
Tirolskem preživljal srečno otroštvo kot najm-
lajši otrok ob sestrah Maši in Marti ter bratu 
Vasiliju. Že v zibelko mu je bilo položeno 
večjezično in večkulturno okolje, kar je ka-
sneje razvil v neizmerno ljubezen do jezikov 
in različnih kultur. To ga je spremljalo vse 
življenje in izpolnjevalo večji del njegove pro-
fesionalne življenjske poti.  

Družina Komavec se je leta 1940 vrnila na 
rodno Primorsko, saj so morali tudi Tirolsko 
zaradi vse bolj napetih političnih pritiskov za-
pustiti. Preselili so se v Solkan. Vojna in burna 
povojna leta je družina preživela v Solkanu, 
aktivno je sodelovala z odporniškim gibanjem.  
V Solkanu je Aleš obiskoval osnovno šolo, 
nato nižjo in višjo gimnazijo v Novi Gorici in 
Šempetru pri Gorici. Ob šolanju je svojo mla-
dostno energijo usmerjal tudi v šport, še po-
sebno v soško kajakaštvo, in glasbo. Po maturi 
se je leta 1952 odpravil na študij elektroteh-
nike, ki jo je kmalu zamenjal za germanistiko 
in romanistiko. na ljubljanski Filozofski fakul-
teti. V Ljubljani je bil kot zaveden Primorec 
dejavno vpet v aktivnosti primorskih študen-
tov. Bil je soudeležen ob ustanovitvi Akadem-
skega pevskega zbora Vinko Vodopivec, na kar 
je bil zelo ponosen. 

V študentskih letih se je prostorih nekdanje 
pekarne Boškin Aleš rad družil z znanimi Sol-
kanci, kot so bili Kamilo in Anton Boškin, Julij 
Srebrnič, Štefan Cigoj, Otokar Perko, Julij Go-
mišček, Toni Minčca, Šuštič Leban, Marjo 
Droč, zadnja dva še edina živa. Ko sta si Aleš 
in Kamilo ustvarila družini, so se še bolj 
zbližali. Vsako leto so skupaj silvestrovali, 
zdaj pri Boškinovih, zdaj pri Komavčevih. 

Aleša je kot uslužbenca Kompasa direktor 
Avtoprometa Gorica Stane Štok zvabil v Novo 
Gorico, kjer je osnoval turistično agencijo, ki 
še danes uspešno posluje na Kidričevi ulici. 
Aleš je izletnike vedno navdušil z odličnim 
poznavanjem kulture posameznih področij. 
Obe družini sta se večkrat udeleževali izletov, 
predvsem po Italiji, ki jo je posebno dobro 
poznal. 

»O Alešu Komavcu sem slišala marsikaj, 
preden sem ga spoznala,« je povedala Neva 
Hönn. »Solkanec, svetovljan z odličnim poz-

navanjem zgodovine, je bil med drugim tudi 
turistični vodič izbranim skupinam, saj je 
odlično obvladal italijanščino, nemščino, an-
gleščino. Pred več kot tridesetimi leti nas je 
popeljal po slovenskih krajih Koroške, ki je po 
plebiscitu pripadla Avstriji. Vem, da je bil dan 
deževen, neprijazen, vendar ga je Aleš napolnil 
z izjemnim predstavljanjem krajev, od obiska 
Gospe svete do vojvodskega prestola. Spom-
nim se tudi sprejema v celovški občinski hiši, 
kjer smo se seznanjali s težkim položajem Slo-
vencev na avstrijski Koroški. Aleš je s svojo 
prirojeno priljudnostjo in vsevednostjo po-
skrbel za nepozabna doživetja v kraje, ki jih je 
spletkarska politika po prvi svetovni vojni do-
delila Avstriji. 

Kot človek s široko razgledanostjo je obi-
skoval različne kulturne prireditve in tako smo 
se srečevali z njegovo soprogo Marjano tudi v 
kromberškem gradu, gledališču, knjižnici... 
Kot prijeten sogovornik je rad pripovedoval o 
svojih potovanjih v Izrael k hčerki, pa k drugi 
hčerki v Švico. Bil je skrben, predan nono, po-
gosto ga je spremljal kakšen vnuk, zato se mu 
je po nakupih mudilo domov. Zelo je bil hva-
ležen soprogi Marjani v skrbi zanj in za 
družino. 

Pred dobrim letom, ko sem čakala moža, 
da opravi pregled pri zdravniku, sva se srečala 
na Gregorčičevi v Novi Gorici. V mrzlem fe-
bruarskem dnevu me je povabil na čaj domov. 
Pogovarjali smo se o likovni umetnosti, saj je 
njihovo stanovanje prava mala galerija. Govo-
rili smo tudi o zdravstvenih težavah, ki jih neu-
smiljeno kopičijo leta, a njegov duh je bil še 
neverjetno živahen in veder. Pogrešala bom 
njegovo izjemno zgovornost, prijaznost, raz-
gledanost, širino.« 

Z Alešem (avtorica) sva se zbližala pred 
dobrimi desetimi leti, ko sem začela resno zbi-

rati solkansko besedišče. Solkanski govor je 
dobro poznal, prispeval je marsikatero besedo 
v slovar, ki je izšel v drugem zborniku Su-
kenščina še živi leta 2017. Največje delo je 
opravil, ko je kot odličen poznavalec itali-
janščine, furlanščine, nemščine …. poiskal 
izvor solkanskih besed, za kar sem mu še po-
sebej hvaležna. Pa tudi marsikateri manj znani 
slogan je prispeval; posebno se mi je vtisnil v 
spomin Orna ni porna, zatuə ki je nuətərka 
uəda morna. (Čeber ni prazen, ker je notri 
mlačna voda). Seveda zgubi v knjižni slo-
venščini frazem vsako izvirnost, saj se izgu-
bljata ritem in rima, ki ju premore narečna 
govorica. 

Z Alešem in ženo Marjano smo se nekaj-
krat srečali na Kapeli; in po večkratnih napo-
vedih sta pred dobrim letom končno uspela 
priti na obisk v Kromberk. Klepet je stekel kot 
namazan, dotikal se je solkanščine, Solkan-
skega časopisa, aktualnih dogodkov… Komaj 
je ostalo nekaj časa za ogled cvetličnega skal-
njaka za našo stanovanjsko hišo in gredic, ki 
so bile v polnem razcvetu. In tudi to ju je zva-
bilo v Kromberk. 

Ob njegovem odhodu 12. aprila 2021 je za-
beleženo na spletu: »Zapustil nas je dolgoletni 
član kluba Aleš Komavec. Član Lions kluba 
Nova Gorica je postal leta 1994 in je do 2001 
ostal nepogrešljiv tajnik in desna roka predsed-
nikov kluba v tem obdobju. Še vedno smo ga 
vabili na naša srečanja, ki se jih je rad udeležil 
s soprogo Marjano. Vedno nam je želel veliko 
uspehov na naši dobrodelni poti in se nikoli ni 
pozabil zahvaliti za čast, kot je doživljal svoje 
poslanstvo v klubu.« 

Svoje zadnje zemeljsko počivališče si je 
Aleš izbral na Sveti Gori nad Solkanom. Naj 
na tej veličastni Gori počiva v miru! 

 
Katarina Vuga

Drobci iz spominov na Aleša Komavca 

izhajala v Gorici kot mesečnik od aprila 1938 
do decembra 1939 kot edino slovensko 
glasilo, drugič spet v Gorici od leta 1957 do 
67).  

Prav kmalu je bilo svečano odprto novo 
parkirišče pod svetiščem, saj je ob večjih 
praznikih prihajalo na Sveto Goro vse več 
obiskovalcev. Pod strokovnim vodstvom 
zadnjega Plečnikovega učenca Danila Fürsta 
je bila obnovljena kapela prikazanja, urejena 
razsvetljava in okolica bazilike, speljana 
klančina za invalide do svetogorske bazilike; 
dograjen je bil Mladinski center TAU, 
urejena pot do Frančiškovega hriba in na 
njem postavljen spomenik sv. Frančiška. 
Vrata je odprl Marijanski muzej, ki hrani 
stare spominske rekvizite, obnovljena je bila 
kapelica Treh kraljev po zamisli arhitekta 
Veljka Valenčaka, ki je naredil načrt za atrij 
(klančina, kapelica za prižiganje sveč, 
lapidarij). Pa še veliko drugega … 

V tem času se je začela tudi razdalja med 
Sveto Goro in Krajevno skupnostjo Solkan 
krajšati. S svojim umirjenim značajem in 
modrostjo je p. Pashal znal navezovati stike 
ne samo z verniki, ampak tudi s tistimi, ki so 
se občasno zadrževali na Sveti Gori. Ob 
veliki noči in za božič je prostovoljce, ki so 
vsak po svoje prispevali v svetogorski 
mozaik dobrih del, vedno razveselil z 

drobnim, izvirnim darilcem, ki ga je izročal 
največkrat osebno.  

Veliko priljubljenost med ljudmi je bilo 
opaziti ob njegovem odhodu s Svete Gore 
sredi poletja 2004, ko so se od njega poslovili 
številni prijatelji, s katerimi je vzpostavil 
stike prav v tem svetišču. Krajevna skupnost 
Solkan in Mestna občina Nova Gorica sta mu 
za vse, kar je dobrega naredil za svetišče in 
ljudi, podelili posebno Priznanje. To je bilo 
prvič, da je posvetna oblast opazila 
pomembnost svetogorskega svetišča in 
prizadevanje za njegovo urejenost, saj je to 
eno najlepših Marijinih svetišč, ki se ga 
spominjajo mnogi pomembni zapisovalci. 

In naneslo je, da sva na pobudo 
svetogorskega predstojnika p. Bogdana 
Knavsa dan pred kulturnim praznikom leta 
2020 s p. Benediktom obiskala 86-letnega p. 
Pashala Gorjupa v frančiškanskem samo -
stanu v Kamniku, kjer je služil Gospodu 
zadnja leta. Obiska se je zelo razveselil. Rad 
je obujal spomine na Sveto Goro, kjer je 
preživel najbolj plodna leta službe božje. S 
posebnim zanimanjem je redno prebiral 
Svetogorsko Kraljico in se veselil njene 
nadgradnje. Bil je zelo zgovoren in odličnega 
spomina, zato nas je njegov odhod v začetku 
julija kar presenetil in pretresel. 

P. Stanislav Zore, zdaj nadškof lju bljan -
ski, je na pogrebni maši 9. julija 2021 v 
cerkvi sv. Jakoba v Kamniku med drugim 
povedal: 

Ko sva nekaj let preživela skupaj na Sveti 
Gori, sem lahko od blizu spoznal njegovo 
vero, zaupanje v Marijino pomoč in tudi 
nekaj tiste svete naivnosti, ki mu je 
pomagala, da zanj ni bilo nobenih ovir pri 
uresničevanju načrtov. Trkal je od vrat do vrat 
in predstavljal, kaj ima v mislih in kako bo to 
pripomoglo k razvoju kraja, pa vedno tudi k 
rasti Marijinega češčenja in njene slave. 
Nobena vrata niso ostala zaprta. Pa tudi 
nobena denarnica ne, če smem tako reči. Ob 
njegovem zaupanju v Božjo pomoč je bilo 
čutiti, da se izpolnjuje Jezusova beseda 
učencem, ki so bili pred demonom nemočni: 
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi 
rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se 
bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče« 
(Mt 17,20). P. Pashal je imel vero, ki ni 
premikala gor, premikala in odpirala pa je 
srca – za dobro, za lepo, za Marijo. 

 
P. Pashal, počivajte v miru na kamniških 

Žalah! 
 

Katarina Vuga

Poslovil se je p. Pashal Gorjup, devet let predstojnik svetogorskega svetišča 

Pod okriljem Kraljice Svetogorske je p. 
Pashal Gorjup preživel kot predstojnik 
samostana in rektor bazilike od leta 1995 do 
2004. Ta čas devetih let je bil posebno 
razgiban. Kot novi predstojnik svetogorskega 
svetišča je bil izjemno dejaven in je poskrbel 
za vrsto pomembnih novosti. Najprej je začel 
s ponovno izdajo glasila Svetogorska 
Kraljica, saj je prva številka izšla že ob 
božiču 1995. Decembra 2020 je doživela 
svojo 25-letnico tretjega rojstva. (Prvič je 
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Oglaøevanje v naøem œasopisu

Darovalci

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo 
izšla konec januarja 2022. Članke in fotografije 
od da jte najkasneje do 1. januarja na e-naslov: 
solkanski.casopis@siol.net. Besedil, ki niso v elek-
tronski obliki, ne bomo sprejemali. Slike oddajte 
ločeno v jpg formatu. Navedite tudi vsebino slike 
in ime avtorja fotografije. 
Naslov urednice: svetlanaplesnicar@gmail.com 
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke pri-
merno priredi tako po obsegu (do 7000 znakov s 
presledki) kot po izrazu. V 1001 solkanskem časo-
pisu se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom 
objavljajo tudi oglasna sporočila pod pogoji, nave-
denimi v ceniku.

Obvestilo

V skupnem znesku 425,00 EUR so za časopis 

v času od 1. 6. 2021–15. 9. 2021 prostovoljno 

prispevali: 

Bensa Kim, Beseničar Bizjak Barbara, Berce 

Mara, Bremec Marija, Černe Marija, Danjko 

Polona, Gomišček Franc, Hlede Anita, Jeron-

čič Matilda, Jug Darja, Kosor Aljoša, Makuc 

Antonija, Markič Jožef, Marušič Branko, Mo-

korel Rafael, Prijon Alma, Vipavc Alba, Volk 

Avgusta, Vuga Ivanuša, Zavrtanik Franko, Za-

vrtanik Rada 

V prejšnji številki je bila nenamerno izpuš-

čena darovalka Čelik Agata, ki nas je na to 

prijazno opozorila.  

Če ste v tem obdobju darovali za časopis, pa 

niste na seznamu, nas, prosimo, obvestite.  

Hvala za razumevanje.

  
Cenik oglaševanja  

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

manjši oglasi: 25 € 
 

Oblikovanje oglasa: 
dodatnih 50 %

Izdaja: KS Solkan 

Zanjo: Jana Herega, predsednica KS Solkan 

Urednica: Svetlana Buøen 

Uredniøki odbor: Jana Herega, Tomaæ Œerne, 

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

Boæa Hvala, Joæko Markiœ  

Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana − Gorica 

Naklada: 1.400 izvodov − oktober 2021

ISSN 2335-4143

Prispevke za časopis lahko 
nakažete na transakcijski račun 

Krajevne skupnosti Solkan 
 št.: 01284-6450831390.

Pri založbi ZRC je izšla knjiga 
Izza spominov: o dogodkih in ljudeh 
dr. Branka Marušiča.

V prejønji øtevilki œasopisa smo gospo Martino 
Madon (desno), vzgojiteljico v vrtcu Julke Pavle-
tiœ, nehote preimenovali. Spodrsljaj popravljamo.

 
Solkanske besede, ki še niso 
bile zabeležene: 

 
ažilo – vrtec 
bodi kučo – utihni 
budin – puding 
ceruc - omahljivec 
faštidja – nadležnost 
fuga – hiter tek 
lifrat – pošiljati 
maestra – vzgojiteljica 
mantelina – pelerina 
perfekta – paznica 
pičo – obešalnik 
pəržməgat – pristuditi 
kokojare –  kikilnor  

        kv 

Uspehi Ateja Zobca Urbančiča

Tekmovalni del kajakaške sezone se je 
zaključil v Celju, 2. oktobra, z državnim 
prvenstvom v kajaku na divjih vodah za 
člane in mladince. 

Atej Zobec Urbančič je dosegel izjemna 
rezultata, in sicer 1. mesto K1 mlajši mla-
dinci (u16) in 3. mesto K1 mladinci (u18). 
Evropski mladinski pokal v slalomu na divjih 

vodah se je zaključil v Bratislavi, 17. okto-
bra. Atej je v skupnem seštevku dosegel 3. 
mesto (u16). 

V letošnji sezoni je postal tudi član mla-
dinske reprezentance in nanizal odlične re-
zultate, za kar mu iskreno čestitamo in 
želimo srečno ter uspešno na njegovi poti še 
naprej. 

 BD Solkan

foto: Nina Jelenc


