
Z aktualno številko Solkanskega časopisa smo že 
krepko zakorakali v september, ko se je pričelo tudi novo 
šolsko leto in s tem nove naloge, ki jih bomo člani Sveta 
KS poskusili čim uspešneje izpeljati. Za nami je tradicio-
nalni krajevni praznik, ki je bil tokrat v nekoliko spremen-
jeni obliki, saj je potekal čez ves dan, ponudil pa je tudi 
več aktivnosti. Že na predvečer glavnega dogajanja je bilo 
uradno odkritje mozaične skulpture. Vsem, ki so pri tem 
sodelovali, se iz srca zahvaljujemo. Zapriseženi športniki 
so naslednjega dne zjutraj kolesarili ob reki Soči, šahisti 
so se s tretjim mednarodnim šahovskim memorialom po-
klonili spominu na našega pokojnega krajana in šahista 
Dušana Rusjana, lokalni ponudniki in obrtniki so predsta-
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Pod vinogradi v Ščədnah domuje že 88 let 
Solkanec Tonče Jakin v hiši, ki so jo leta 1925 
obnovili njegovi starši. Sam pravi, da so ne-
kdaj imeli veliko zemlje na različnih koncih 
Solkana, zdaj pa obdelujejo samo vinograd 
nad hišo in vrt okrog nje. Posebna privlačnost 
vrta je prekrasen nasad sončnic, ki obsega 
okrog petdeset kvadratnih metrov. Tonče 
pove, da se je odločil za sajenje sončnic pred 
desetletjem, ko je vrt postal prevelik in ga ni 
zmogel več obdelovati. Odločil se je, da bo na 
delu površine posejal sončnice, ker z njimi ni 
veliko dela, so pa čudovit in tudi uporaben 
okras. V prejšnjih časih je sejal sončnice na 
Solkanskem polju, kjer jih je bila kar cela 

njiva, v glavnem za hrano ptičem. Zdaj je 
polje nad Sočo oddal v najem, tako da so son-
čnice pristale v njegovi bližini. 

Sončnice poseje Tonče enkrat v juniju, 
letos pa je zrna raztrosil v začetku julija. Seme 
kupuje, ker se bolj zanese na njegovo kako-
vost. V polnem razcvetu se sončnice razboho-
tijo v avgustu in začetku septembra, ko 
bahavo obračajo svoje bujne zlatorumene 
glave proti soncu. Ker sem ljubiteljica cvetja 
in imam tudi v svojih gredah nekaj sončnic, 
sem bila posebno pozorna na dolga, čvrsta 
stebla s težkimi, bahavimi cvetovi, ki se dvi-
gujejo eden nad drugega in kar tekmujejo, ka-
teri bo segel najvišje. S Sabotinom v ozadju 
ustvarjajo idilični pogled, ki naznanja bliža-
jočo se jesen z obiljem drugih plodov. In ko 
se cvetovi osušijo, jih z užitkom obletavajo 
ptiči, ki se do pozne jeseni gostijo s sončni-
čnimi zrni. 

Ob krajevnem prazniku, ki poteka vsako 
leto v septembru, je Tonče Krajevni skupnosti 
Solkan vrsto let poklanjal svoje sončnice, iz 
katerih je nekdanja članica Sveta KS Dorica 
oblikovala bogate aranžmaje ob osrednji slo-
vesnosti, ki se je včasih odvijala na solkan-
skem Placu, največkrat pa na pokritem 
kotalkališču pri karavli. 

Letos pa je Tonče podaril svoje sončnice 
gospe Dorici Golob za aranžmaje, ki jih je 
pripravila ob poroki vnuka Jakoba s Šeilo. 
Zgodilo se je prvič, da se je poroka odvijala v 
očarljivem okolju Solkanskega mosta. Ob tem 
pomenljivem obredu je beseda pripadla Go-
razdu Humarju, ljubitelju kamnitega lepotca, 
ki mu posveča svojo dušo z govorjeno in pi-
sano besedo.

Draga Šeila, dragi Jakob,  
  kot nekakšen skrbnik in čuvar Solkan-

skega kamnitega velikana vama želim ob da-
našnjem slovesnem dnevu nameniti nekaj 
besed in misli. 

Najprej moram povedati, da me je iz-
jemno navdušila novica, da si kot prva name-
ravata obljubiti zvestobo prav pod tem 
kamnitim lepotcem. Solkanski most je beležil 
v svoji 113-letni zgodovini že marsikaj, tako 
veselega dogodka pa zagotovo ne. 

Mostovi niso le gradbene ali inženirske 
konstrukcije, v ljudski zavesti so tudi nosilci 
številnih simbolov in sporočil. Spomnili se 
boste, da se papeža poimenuje tudi Pontifex 
ali Pontefice, kar pomeni graditelj mostov. To 
ime so nosili verski poglavarji že v pred-
krščanskem Rimu. Ali veste, da je na najbolj 
znani sliki Leonarda da Vincija Mona Lisa 
tudi most! In ne brez pomena. Z mostom ob 
njenem levem ramenu naj bi Leonardo Mona 
Liso kot božansko bitje simbolno, kot s pop-
kovino povezal z realnim svetom.  

In da ne pozabim omeniti nobelovca Iva 
Andrića, ki je v romanu Most na Drini o mo-
stovih  zapisal nekako tako: 

Od vsega, kar človek v svoji življenjski 
želji gradi, ni v mojih očeh nič vrednejšega od 
mostov. Oni so pomembnejši od hiš in so bolj 
sveti od hramov. So od vseh in so do vseh 
enaki in koristni in ne služijo ničemur, kar je 
tajno ali zlo. 

In če povzamem Andrića, sta si za poročni 
DA izbrala pravo in najbolj sveto mesto.  

Draga Šeila in dragi Jakob, naj vama lok 
Solkanskega mostu predstavlja velik poročni 
prstan s smaragdom hčere planin, ki se v loku, 

največjem na svetu, vije nad bistro Sočo. Naj 
vama pogled nanj vedno sporoča besede lju-
bezni in osebne sreče. Je tako velik, da ga ne 
moreta zgrešiti ne s pogledom ne z mislijo. 

Pogumno se danes od tega svetega mesta 
odpravita v novo življenje! 

Pomenljive besede so se sredi sončnega 
septembra stapljale z žarečimi cvetovi zlato-
rumenih sončnic, ki so mladoporočencema 
prinašale svetlobo in veselje ob njunem pre-
lomnem dogodku. 

Tončetu sem bila tudi sama zelo hvaležna 
za nekaj prelepih cvetov, ki so več dni prina-
šali žarenje v moj dom. Nič čudnega, da so 

Tonœe med sonœnicami - v ozadju Sabotin, foto: K. V.

Drage bralke, cenjeni bralci! 
 Pred vami je septembrska številka Solkan-
skega časopisa, pod katero sem sicer že dru-
gič podpisana kot nova urednica. Želim si, da 
bi se v čim večjem številu odločali za pisanje 
v Solkanski časopis, saj nam bo le tako uspelo 
ohranjati tradicijo kraja, sočnost solkanske 
govorice, obujati dragocene spomine na pre-
teklost, iz sebe izvabiti literarne in fotograf-
ske talente, pripovedovati o dogodkih, ljudeh 
in ne nazadnje o aktualnih problemih, rešitvah 
in spodbudah s pogledom v prihodnost. Kar 
pa se mi zdi najpomembneje, edinole skupaj 
bomo lahko naredili časopis dostopen vsem 
generacijam v kraju, ki bo krajankam in kra-
janom v veselje in ponos.  

 Svetlana Bušen, urednica

Sončnice Tončeta Jakina

 Foto: Mia Blaæica

Mladoporočenca s pričama, foto: David Verlič

sončnice zamikale velike slikarje, kot je Vin-
cent van Gogh, saj so s svojimi bujnimi cve-
tovi ene od najlepših cvetlic. 

Tončetu səs Ščədən želimo še veliko vese-
lja s sončnicami, saj z njimi bogati sebe in še 
mnogo drugih v svoji bližini.   
 Katarina Vuga 

Adrenalinski polet pod mostom ob 110. obletnici prvega poleta E. Rusjana, foto: Erika Grosar

Spoøtovane krajanke, cenjeni krajani !

vljali svoje izdelke na stojnicah. Popoldne sta solkanske otroke zabavali Damjana Golavšek in vrhunska športna skupina Twist.  
Večer se je začel z uradnim programom, na katerem sta priznanji zaslužnim krajanom KS Solkan prejela Flavij Nardin in 

Zdravko Gruden. Krajši kulturni program so popestrile pevke Ženske vokalne skupine Zimzelen s slovenskimi pesmimi, 
obiskovalce zabavnega dela večera pa je »pokonci držala« glasbena skupina Zvita feltna. Da bi se obiskovalci praznika počutili 
čim bolje, smo izboljšali tudi okolico prireditvenega prostora, saj smo s pomočjo sponzorja, solkanskega samostojnega podjet-
nika, uredili in utrdili peščeno območje pred objektom bivše karavle, lokalni mizar pa je poskrbel, da imamo v bližini pokritega 
kotalkališča dve lični novi klopci.  

Sredi poletja se je upokojila dolgoletna tajnica KS Solkan. Ker nam pristojne službe niso omogočile zaposlitve drugega 
uslužbenca, smo bili primorani sami poiskati primerno zamenjavo. Finančna sredstva, s katerimi razpolagamo, so močno ome-
jena, zato je nova poslovna sekretarka v prostorih KS Solkan le ob uradnih urah. Še enkrat prosimo vse krajane Solkana, da se 
z vprašanji, prošnjami, pobudami obračajo nanjo v času uradnih ur oziroma po elektronski ali običajni pošti, naslovljeni na KS 
Solkan.  

Na vse zadeve, ki bodo naslovljene na naš naslov, bomo poskusili v najkrajšem možnem času odgovoriti. Ker poskušamo o 
vseh naših nalogah in namerah sproti obveščati krajane, vas prosimo za sodelovanje, mnenja, pripombe. Svet KS namerava v 
sodelovanju s pristojnimi službami dokončno urediti območje v okolici znamenitega Solkanskega mostu. Ker predvidoma to 
zajema tudi nadaljevanje poseke (če se območja ne bi uredilo, se tudi preleta letala pod mostom ne bi videlo), ki je v preteklih 
mesecih predstavljala predmet perečih debat, tudi kritik, vas prosimo, da na KS Solkan naslovite morebitne predloge in mnenja 
glede nadaljevanja poseke obstoječega rastja in nadaljnje ureditve prostora. Ker KS Solkan lahko o tovrstnih posegih mnenje 
le izrazi, o samih posegih pa seveda odločajo strokovno usposobljene pristojne službe, krajane prosimo, da nam svoje predloge 
pošljejo na KS Solkan. Ideje bomo lahko predstavili pristojnim in bodo vsi ukrepi v zvezi s tem transparentni. 

 Člani Sveta KS vam želimo lepo jesen.
 

Jana Herega, predsednica  
Sveta Krajevne skupnosti Solkan
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Eko kotiček
Pred kratkim sta bila posta-

vljena dva zabojnika za pasje iz-
trebke na pešpoti med OŠ Solkan 
in naseljem ob ulici Borisa Ka-
lina.

Na karavli pri pokritem kotalkališču 
imamo novi pridobitvi – klopci, ki nam jih je 
izdelal in podaril solkanski mizar Damjan Ši-
nigoj iz podjetja Mizarstvo Damjan Šinigoj 
s.p., Cesta IX. korpusa 73, Solkan, telefon: 
041 593 824.

Radovan za orglami, za novo  maøo v Solkanu, leta 
1999, foto: Foto atelje Pavøiœ Zavadlav

Skupaj nam je lepo
Meseca maja smo se sošolci, ki smo v 

letu 1966 zaključili šolanje na OŠ Solkan, 
odpravili na izlet. Letošnji je bil že deseti 
po vrsti. 

Šestnajst se nas je zbralo 21. maja na 
nekdanjem OKAP, od koder nas je sošolec 
Marinko Pintar odpeljal s svojim malim 
starim avtobusom najprej v Žiri, kjer nas je 
pred Staro šolo – Muzejem Žiri že čakal 
kustos. Predstavil nam je kraj in okolico od 
pradavnine do danes. Kmetijstvo je proti 
koncu 19. stol. izpodrivala čevljarska indu-
strija. Ustanovljena je bila Tovarna športnih 
čevljev Žiri, ki je postala kasneje bolj po-
znana kot Alpina. Medtem ko je čevljarska 
industrija zaposlovala v glavnem moško 
delovno silo, so se ženske ukvarjale s kle-
kljanjem.  

Žirovke so se naučile klekljati v Idriji, 
vendar je žirovska čipka drugačna od idrij-
ske. Med Žirovci so še posebej poznani 
tudi likovniki, in sicer »veliki štirje žirov-
ske naive«. Očaral nas je lepo ohranjen 
plavž za taljenje železove rude. Staro trško 
jedro Železnikov z zamreženimi okni, ko-
vanimi polkni, skrlami na strehah ima še 
vedno značaj nekdaj močnega fužinarskega 
središča. 

Obiskali smo tudi Muzej Železniki, ki 
hrani bogato dediščino kovaštva. Posebej 
cenjen izdelek tamkajšnje proizvodnje so 
bili ročno kovani žeblji. Delujoče makete 
so nam pričarale kovaški vsakdan. Na 
ogled je tudi dragocena klekljarska dedi-
ščina Selške doline. Posebna znamenitost 
kraja so še dražgoški ali mali kruhki, ki so 
ročno oblikovani iz medenega testa in bo-
gato okrašeni. En prostor  v muzeju je na-
menjen NOB. V Železnikih smo se ustavili 
še na poznem kosilu v Gostilni Trnje, kjer 
smo se okrepčali s pristno domačo hrano in 
nazdravili s kozarčkom žlahtne kapljice. 
Nazadnje smo se odpeljali v idilično vasico 
Sorico in vstopili v rojstno hišo Ivana Gro-
harja – enega od pomembnih slovenskih 
impresionistov. Zadovoljni in polni vtisov 
smo se nato preko Petrovega Brda odpeljali 
proti domu.  

Hvaležni smo Ediju in Dorici za orga-
nizacijo izleta, predvsem pa Marinku, ki je 
pripravil program in nas odpeljal v tako ču-
dovite kotičke naše domovine.  

 
Vidojka Harej Pred Muzejem Žiri, foto: Vidojka Harej

V okviru krajevnega praznika je bila v 
petek, 13. septembra, na Soški cesti krajša 
slovesnost ob postavitvi mozaika, posve -
čenega Soči in Solkanskemu mostu. 

Kip je delo študentov šole mozaika iz 
Spilimberga ob sodelovanju prof. Jurija 
Smoleta z Akademije za kiparstvo Ljubljana, 
SKULTURE iz Štandreža in prizadevnega 
g. Marjana Breščaka (na sliki). 

Kamnite bloke je že pred časom poda -
ril kamnolom iz Solkana, postavitev kipa pa 
je koordiniral Branko Belingar. 

Uredništvo

Solkan bogatejši za mozaično skulpturo Sveta maša za 
Radovana 
Kokošarja  

(1966–2019) 
 

V nedeljo, 15. 9. 2019, se je v cerkvi sve-
tega Štefana v Solkanu darovala sveta maša 
za pokojnega Radovana Kokošarja. 

Prezgodaj preminuli dirigent, organist, 
skladatelj in aranžer je bil solkanski rojak in 
naš glasbeni sopotnik. Naše pevsko sobivanje 
je trajalo leta, saj je Radovan na kor začel pri-
hajati že v srednji šoli in z nami ostal, vse do-
kler se ni odselil v Medano. Lepi in glasbeno 
bogati časi. Solkanski pevci smo ob tej pri-
ložnosti medse povabili tudi cerkvene pevce 
iz Medane. Skupaj smo prepevali, povezani z 
glasovi in s srci. 

Posebej čuteče in pomenljivo smo po-
skušali prebirati in odpeti note »Maše za 
deški glas in mešani zbor«, ki je Radovanovo 
delo. Za orglami je sedela Uršula Belnigar, 
dirigirala pa je naša zborovodkinja Milena 
Prinčič. Mladi glasovi so blago odzvanjali v  
cerkveni prostor, kar je še posebej obogatilo 
začetek katehetskega leta. Radovan je med 
drugim napisal številna dela za bogoslužno 
petje, posebno mesto pa gotovo zavzema 
maša, ki jo je zložil za novo mašo v Solkanu 
leta 1999. 

Dragi Radovan, vse to globoko cenimo in 
smo neizmerno hvaležni. Tvoje note ostajajo 
med nami tudi za naslednje rodove. 

  Hvala za vse. Počivaj v miru. 
  Solkanski cerkveni pevski zbor MTD 

Obe foto: arhiv KS Solkan
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Prijateljsko druženje v Prlekiji

V soboto, 31. avgusta 2019, so se člani 

Kulturnega društva Slavec iz Solkana odpra-

vili v Prlekijo na prijateljsko srečanje s KD 

iz Ivanjkovcev. Med drugim so se udeležili 

Bogračfesta v Lendavi, kjer so članice sekcije 

»Kitara za dušo« nastopile na glavnem prizo-

rišču dogajanja.  
Člani KUD Slavec Solkan so nedeljsko 

popoldan popestrili z bogatim programom. 

Nastopili so MePZ Slavec pod vodstvom 

zborovodja Mirana Rustja, članice sekcije Ki-

tara za dušo pod vodstvom Janje Bužinel in 

dramska skupina Face s komedijo Evrofax 
3000 v režiji Milana Vodopivca.  

V programu so s kratko točko nastopili 
tudi pevci in muzikantje gostiteljev. Pred slo-
vesom je sledila še pogostitev z domačimi 
dobrotami in izmenjava daril. Predsednici 
društev, Olga Srebrnič in Marija Kerndl, ki 
sta najbolj zaslužni, da je do srečanja prišlo, 
pa sta si obljubili, da bosta društvi sodelova-
nje še naprej krepili in razvijali.  

 
Marica Faletič

Po daljšem razstavnem premoru je pet-
najst članov društva RIRDS sodelovalo na 
vseslovenski razstavi v Zgornji Kungoti, ki jo 
je organiziralo tamkajšnje rezbarsko društvo 
Kungoški detli. Odprtja razstave se je 31. 
maja udeležilo 26 članov s svojci. 

Le nekaj minut pred odprtjem rezbarske 
razstave smo prispeli do občinske dvorane, 
kjer je bilo lično razstavljenih 290 izdelkov 
dvainosemdesetih avtorjev iz društev: Kanja 
iz Trzina, Karinta iz Prevalj, likovniki iz Stu-
dencev, Kungoški detli in RIRDS Solkan. 

Ob 18.00 se je pričel kulturni program. 

Pavletič v mesecu septembru izpeljal veselo 
medgeneracijsko druženje s pripovedovanjem 
pravljic. 

Pravljice so spremljevalke otroštva, 
njihovo sporočilo pa sega tudi v odraslo dobo.  

O pomenu pravljic za otroke in odrasle je 
spregovorila dr. Megi Rožič, z avtorsko 
pravljično besedo pa so nastopile: Vida 
Mokrin Pauer, pesnica, Darinka Kozinc, 
pisateljica, Sabina Vostner, kantavtorica in 
pesnica, ter Ljuba Krušič, vzgojiteljica in 
pravljičarka. Na srečanje so bili povabljeni 
tudi dedki in babice, vendar  se povabilu niso 
ravno odzvali. 

Dvorišče Mostovne je v lepem petkovem 
dopoldnevu malčkom ponudilo tudi varno 
sprostitev v igri z baloni.  

 
Uredništvo

Morda so prav nam na čast pričeli peti pesem 
»Naša mati kuha kafe«. Seveda smo jim z ve-
seljem pritegnili. 

Med programom nas je pozdravila in na-
govorila tudi županja Občine Kungota, ki je 
predstavnikom sodelujočih društev podelila 
zahvale za sodelovanje na razstavi in jo odprla.  

Prireditvi in ogledu razstave je bilo veliko 
občanov, prireditelji pa seveda niso pozabili 
na pogostitev.  

Zadovoljni in dobre volje smo se pozno 
zvečer vrnili v Solkan. 

 Drago Štefanič

Foto: Marica Faletič

Solkanka Zarja Trkman, avtorica knjige 
DOŽIVETA, je bila od začetka januarja do 
aprila potnica na križarki Luminosa, ki je 
obkrožila svet. Kljub temu, da je invalidka 
na vozičku, se je sama odpravila na dolgo 
pot.  

Bila je edina Slovenka in edina na ladji, 
ki je potovala sama. Svoja doživetja s po-
potovanja je strnila v zapise svoje druge 
knjige.  

Sredi junija sta v Srečni hiši v Novi Go-
rici knjigo predstavili pesnica in pisateljica 
Vida Mokrin Pauer in nekdanja igralka 
SNG Nevenka Vrančič.  

 Uredništvo 

Œlani RIRDS-a in svojci na Øpiœniku, foto: Marjan Polanc
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Razstava v Zgornji Kungoti

Naj bivanje postane užitek.

fasadni
sistem

sistem
polaganja
tlakov in
oblog

sistem
obnove
zidov

polyglass trgovina izvedba

POTREBUJETE
NASVET
PRI IZBIRI MATERIALA?
OBIŠČITE NAS V TRGOVINI
V INDUSTRIJSKI CONI
V ŠEMPETRU PRI GORICI

POKLIČITE NAS 05 30 32 140 ali 041 366 768

STE SAM SVOJ MOJSTER?

RIRDS 
VABI 

NA DELAVNICE 

 Rezbarsko, intarzijsko in restavra -

torsko društvo Solkan vabi svoje člane in 

vse druge zainteresirane na delavnice 

rezbarjenja, intarzije ter pirografije, s 

katerimi bomo po poletnem predahu 

znova pričeli v torek, 1. oktobra 2019, ob 

16.00 v prostorih »Mizarske muzejske 

zbirke« v Solkanu, pri pokopališču. 

Program delavnic bo v letu 2019/2020 

potekal vsak torek od 16.00 do 17.30. 

 
 
Predsednik RIRDS-a Jožko Markič

STALNA RAZSTAVA 
POHIŠTVA 

SOLKANSKIH MIZARJEV 

 

V društvu RIRDS skupaj z MO Nova 
Gorica, KS Solkan in Goriškim muzejem 
pripravljamo v Solkanu stalno razstavo 
pohištva, ki so ga izdelali solkanski mi-
zarji. Razstava bo postavljena v okviru 
muzejske zbirke v »Mizarski hiši« na 
Soški cesti 31 v Solkanu. V ta namen iš-
čemo izdelke, ki še obstajajo v domovih 
Solkancev in drugje v našem okolju, in 
sicer: komplete spalnic, kuhinj in dnev-
nih sob, omare, kredence, skrinje, fote-
lje, mizice, stole … 

Za sodelovanje se vam vnaprej lepo 
zahvaljujemo. 

Podrobnejše informacije dobite pri 
Jožku Markiču (041 617 867)

Pravljice – spremljevalke otroštva

DOŽIVETA – druga knjiga 
Zarje Trkman 

Veselje ob izidu, foto: arhiv Zarje Trkman

Goriški literarni klub GOvoRICA, ki  je v 
začetku leta prevzel v svojo rabo knjižnice 
Babel na Mostovni, je za otroke Vrtca Julke 

Foto: Darinka Kozinc
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OØ Solkan - Vrtec

Na Osnovni šoli Solkan strokovni delavci 
sledimo novostim in sodobnih trendom 
učenja in poučevanja ter vzgojnega delovanja 
z učenci.  Pri tem v ospredje ne postavljamo 
samo pridobivanje znanja, ampak tudi razvi-
janje veščin, čemur smo več let posebno po-
zornost namenili v okviru pouka in 
dejavnosti, med katerimi izpostavljamo Fes-
tival Labirint, POPRI, Poganjki projektov, 
tehniških dnevih “Podjetno do uspeha”.  

V šolskem letu 2017/18 smo se na šoli 
odzvali povabilu Zavoda RS za šolstvo in se 
z namenom nadgradnje obstoječe dobre 
prakse pri delu z učenci vključili v petletni 
projekt Krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med izo-
braževanjem in okoljem v osnovnih šolah ali 

na kratko projekt POGUM, in sicer kot ena 
od 30 razvojnih šol v Sloveniji.  Cilj projekta 
je razvoj kompetence podjetnosti s pomočjo 
vsebin v učnem načrtu.   

Zaradi preteklih izkušenj in usmerjenosti 
šole smo v okviru projekta izbrali vsebinsko 
področje Trajnostni razvoj in nove 
tehnologije. Področje nam nudi vsebinsko 
oporo, s pomočjo katere učenci in učitelji 
razvijamo kompetenco podjetnosti.  

V projektu sledimo smernicam, ki se na-
našajo na vključevanje šole v okolju, ozaveš-
čenosti o trajnostnem razvoju in samooskrbi, 
sodelovanja in timskega dela, spoštovanja ra-
zličnosti in enakih možnosti, medgeneracij-
ske pravičnosti in solidarnosti, globalne 
odgovornosti, osebnostne rasti, empatije do 
(so)človeka in okolja ter etičnega razmišlja-
nja in delovanja.  

V skladu z načeli in stališčem, da je šola 
prostor, kjer imajo učenci in učitelji prilož-
nost spoznavanja ekološke naravnanosti in 
njenega pomena za ohranjanje kakovostnega 
sobivanja z naravnim okoljem,  smo si posta-
vili tri ključna raziskovalna vprašanja:  

 1. kako izkazovati ekološko naravnanost 
v šolskem prostoru, 

2. kako spodbujati medgeneracijsko sode-
lovanje z namenom spodbujati etično in traj-
nostno naravnanost do okolja ter sočloveka, 

3. katere veščine potrebujemo pri prenosu 
trajnostne naravnanosti iz šolskega v lokalno 
okolje.  

Razvijanje kompetence podjetnosti na 
šoli poteka pri učencih od 1. do 9. razreda in 
pri učiteljih. Prednostno razvijamo naslednje 
štiri veščine:  

1. sodelovanje, 2. motiviranost in vztraj-
nost, 3. kreativnost ter 4. etično in trajnostno 
mišljenje.  

Poleg navedenih pa vzporedno še vse 
ostale. Aktivnosti, v katere so učenci po mo-
delu vzvratnega načrtovanja in formativnega 
spremljanja učenja vpleteni v celoten proces, 
od načrtovanja, izvedbe aktivnosti in evalva-
cije, potekajo znotraj obveznega programa (v 
okviru učnih ur, dnevov dejavnosti, razrednih 
ur), razširjenega programa (v okviru podalj-
šanega bivanja in interesnih dejavnosti) ter v 
okviru drugih aktivnosti (prireditev Šepet po-
mladi).  

Tematsko učenci razvijajo kompetenco 
podjetnost s pomočjo učnih vsebin po tria-
dah. Tako se v 1. triadi učenci poglobijo v 
temo papir, v 2. triadi v temo voda in v 3. 
triadi v temo energija.  

Pri izvajanju aktivnosti sodelujemo s 
konzorcijskim partnerjem projekta, Inštitu-
tom Jožef Štefan, in partnerji iz lokalnega 
okolja.  

Naša šola je svoje delovanje v okviru pro-
jekta POGUM predstavila tudi na nacionalni 
konferenci v Laškem, 7. in 8. marca 2019. Tu 
smo svoje delo in izkušnje s projektom prvič 
predstavili devetdesetim implementacijskim 
osnovnim šolam, ki so se v projekt vključile 
v tem šolskem letu.  

Projekt POGUM 

Obvezni izbirni predmet Likovno snovanje, 
Recikliranje v modi, foto: arhiv OØ Solkan

Medgeneracijsko sodelovanje - tehniøki dan 3. in  
9. razredov, Papir in energija,foto: arhiv OØ Solkan

Za konec še razmišljanje učiteljice v pro-
jektu POGUM.  

 
Nuša Furlani, učiteljica naravoslovja in 

gospodinjstva, dodaja naslednje:  
»Razvoj kompetence podjetnost na šoli v 

sodelovanju z zunanjimi partnerji poteka tako 
med učenci in kolegi, ki v projektu vidijo 
možnost večje plastičnosti VIZ dela z učenci 
v celotni devetletki. Zagotovo je tu potrebno 
omeniti večjo vlogo učencev, ki niso več ob-
časni akterji ali poslušalci, ampak se aktivno 
vključujejo v izobraževalni proces preko ve-
ščin sodelovanja, motiviranosti, kreativnosti 
in vztrajnosti ter etičnega in trajnostnega mi-
šljenja.« 

 
Barbara Stožir Curk, psihologinja in 

vodja šolskega razvojnega tima  
 

Izdelki uœencev (5. a, 5. c in 4. b) iz odpadnega ma-
teriala. Nastali v œasu PB, foto: arhiv OØ Solkan

Konec avgusta je projektna skupina dva-
najstih učiteljic solkanske šole obiskala par-
tnersko osnovno šolo v Prekmurju. Skupaj z 
Osnovno šolo Prežihov Voranc v Srednji Bi-
strici ter osnovno šolo na Finskem sodelu-
jemo v dvoletnem mednarodnem eTwinning 
projektu z naslovom »Igre širom Evrope«. V 
preteklem letu smo si izmenjali igre, ki so se 
jih nekoč igrali naši stari starši. V letošnjem 
šolskem letu pa se bomo posvetili umetnosti 
in umetnikom našega kraja. Lansko šolsko 
leto smo na naši šoli gostili partnerje iz Prek-
murja, letos pa smo obisk vrnili. Obisk smo 
izkoristili tudi za kratek sestanek za nadaljnje 

delo in skupno sodelovanje. Slikovito so nam 
predstavili zgodovino kraja in šole ter obe-
leževanje pomembnega praznika za njihov 
kraj.  

Dan so nam popestrili z ogledom prazgo-
dovinske naselbine Gradišče s prikazom 
življenja in dela ljudi izpred 5500 let. 
Druženje s partnersko šolo smo zaključili s 
sprehodom po »Otoku ljubezni« v Ižakov-
cih, ki se ponaša s plavajočim mlinom na reki 
Muri, in brodom, ki ohranja starodavni način 
prečkanja reke Mure. Polni novih načrtov in 
lepih vtisov smo se vrnili v svoj domači kraj.  

Erika Grosar

Solkanski petošolci ter njihovi vrstniki s 
podružnične šole Grgar so šolsko leto začeli s 
petdnevno šolo v naravi v Ankaranu.  

Osvojili so veliko novih plavalnih veščin 
in tehnik; učne vsebine Obsredozemskih po-
krajin so pridobivali ob neposrednem stiku z 
morjem in naravo, podrobno so spo zna -

Z 2. septembrom so ponovno oživele šol-
ske klopi, zazvonil je šolski zvonec in nazna-
nil novo šolsko dogodivščino za 591 učencev 
matične in podružničnih šol. 

Po hodnikih se je spet zaslišal vrvež ve-
selih šolarjev, ki so se polni prijetnih počit-
niških spominov vrnili v hram učenosti. 

Kot vsako leto so se učenci najprej zbrali 
na športnem igrišču, kjer jih je pozdravil go-
spod ravnatelj. Skupaj z učiteljicami in 
učitelji so prestopili šolski prag ter zasedli 
matične učilnice. 

Sledil je slavnostni sprejem prvošolcev v 
avli. Prisrčen program so jim pripravili 

učenci 2. razreda skupaj z učiteljicami. Starše 
in bodoče prvošolce je poleg ravnatelja na-
govorila tudi podžupanja MONG gospa 
Elena Zavadlav Ušaj. 

Povedala je, da je tudi sama obiskovala 
solkansko šolo in da se je v času šolanja pri-
jetno počutila. Enako je zaželela tudi vsem 
učencem in delavcem šole ter veliko uspehov 
in ustvarjalnosti preko celega šolskega leta. 

Lepim mislim se pridružuje tudi kolektiv 
OŠ Solkan, ki vsem učencem želi veliko ve-
doželjnosti in zagnanosti z novimi dosežki in 
idejami. 

Erika Grosar

Zazvonil je šolski zvonecStrokovna ekskurzija v Prekmurje

Šola v naravi Druženje s taborniki 

li srednjeveško mesto Piran, pestro in pou -
čno šolo v naravi pa so zaključili z ogledom 
Kobilarne Lipica. 

Učenci so ob prihodu domov ocenili šolo 
v naravi kot "čisto desetko". 

 
Učiteljice 5. razredov OŠ Solkan 
Foto: arhiv OŠ Solkan

Veliko vrtcev za svoje malčke priredi tudi 
nekoliko drugačne dogodke od običajnih, kot 
je, denimo, dan preživet s taborniki.  

V vrtcu pri OŠ Solkan smo že drugo leto 
obiskali tabornike »Rod odpornih želv«. 

Z avtobusom smo se odpeljali v Deskle, 
kjer so nas pričakali vodniki. Razdelili so nas 
na dve skupini. Mlajši otroci so odšli skozi 
vas, med hišami po ozkih potkah, mimo ko-
košnjaka, zajčkove hišice, pa vse do tabor-
niškega prostora. Starejši otroci so imeli 
daljši pohod skozi gozd, mimo hišice »Janka 
in Metke« in potočka. Po poti so jih pričakale 
prav posebne naloge (skakanje kot žabice, 
žvižganje, iskanje zaklada …). Take, kot jih 
opravljajo čisto pravi taborniki, ko gredo v 
gozd. 

Vodniki so nam na taborniškem prostoru 
pripravili naloge, in sicer poligon (hoja po 
klopi, plazenje, ciljanje žogic v vedro, pre-
skakovanje veje, valjanje – zavijanje pa-
lačinke …), spretnost v nošenju žogic, 

vijuganje med količki, skakanje v vreči, cil-
janje čisto prave tarče, spretno izmikanje 
»pajkovi mreži« in igro, kot je ristanc. 

Cilj obiska je bil tudi preživljane prostega 
časa v naravi, graditev skupinskega duha, 
razvijanje občutka medsebojne pomoči in 
spoznavanje ter druženje z vrstniki iz vseh 
treh enot vrtca.  

Urška Komel,  
pomočnica ravnatelja za vrtec
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Œas nekdanji

Otroške igre iz naše mladosti
Bil je čas, ko so bile igre na prostem naj-

večja družabna sprostitev za otroke. Odvijale 
so se na travnikih, večjih dvoriščih (brjači), 
ob bregovih Soče, okrog šole. To je bil čas, 
ki se ga vsi radi spominjamo.  

Andrej Černe je naštel, kaj vse smo 
igrali: fajko, kuto, pirulo, skrivanje, tjədən, 
kafe, kago, oe, svjət … Nekaj iger je opisal. 

V igri fajka ali toč eden lovi otroke, ki se 
razbežijo na vse strani. Ko se enega dotakne, 
začne ta loviti dalje druge otroke. To je ena 
najstarejših otroških iger na prostem, ki so se 
jih igrali že pod Avstro-Ogrsko, kot mu je po-
vedal tata. 

Za kago je bila potrebna prazna piksna z 
majhno luknjico na vrhu. V zemljo smo vko-
pali jamico, vanjo dali košček karbida in ga 
polili z malo vode. Pokrili smo ga s piksno, 
okoli zatlačili blato, in s prstom mašili lu-
knjico, da plin ni uhajal. Ko je plin napolnil 
piksno, smo z dolgo palico z žveplenko na 
koncu prižgali konzervo; močno je počilo – 
v veliko veselje vseh pobalinov. 

Pirula: Namoči se pesek in iz njega na-
redi primerno veliko pogačo. Vanjo se prične 
zabadati kakih 15 cm dolgo žico, ki je na 
vrhu zakrivljena v ušesce. Začne se s tem, da 
se žica, ki jo držimo med kazalcema, zavrti 
v zraku in se mora zapičiti s špico v pogačo. 
Sledi poskus zapičenja s komolca, nato z 
rame in ob ustih, kjer se mora trikrat zapičiti. 
Igralec, ki mu uspe vse to opraviti brez na-
pake, je dolžan skriti v pogačo žico, pri tem 
pa mu sotekmovalec naroči, kako naj to stori: 
z roko, prstom ali pestjo. Sotekmovalec pa 
mora poiskati žico tako, da trikrat popiha v 
pesek; če mu ne uspe, lahko poskusi trikrat z 
brado, na koncu pa še trikrat z usti. 

Skrivanje: Eden se je postavil ob zid ali 
drevesno deblo in si zakril oči. Drugi otroci so 
se poskrili. Mižeči je štel do deset ali več, 
potem je odprl oči in zavpil: »Iščem!« Ko je 
odkril kakšnega skrivača, je stekel do zidu ali 
debla in zakričal: En, dva, tri in ime tistega, ki 
ga je našel. Reši se tisti, ki je hitrejši od iskalca 
in steče pred njim k zidu, udari po njem in za-
kriči: »Adən dva tri za mənə.« Ostali so se tudi 
zatukli, kot smo radi rekli takrat, če je bila si-
tuacija primerna, da pridejo iz skrivališča pred 
tistim, ki je mižal, preden jih je našel. Zadnji 
je v naslednjem skrivanju mižal. 

kamenček ali košček votlaka, z eno nogo 
skočimo v prvi kvadrat in potiskamo špljaku 
v naslednji dve polji. Ko pridemo v polkro-
žno polje, se lahko odpočijemo na obeh 
nogah. Nato potisnemo špljaku še v preostala 
tri polja. Igralec je izločen, če v kvadratu 
stopi na dve nogi ali če potisne kamenček 
preko dveh polj. 

Marija Gomišček Belingar se spominja 
podobne igre – polža. Narisali smo krog v 
obliki puža, ga razdelili na posamezne dele 
in potiskali špljako z nogo. Če je špljaka šla 
na črto ali ven, je bil fuč in nastopil je drugi 
igralec. Zmagal je tisti, ki je potisnil špljaku 
do konca, ne da bi se ustavil. 

Pogosto smo igrali tudi OE. Žogo smo 
metali ob steno po določenih pravilih: brez 
gibanja, brez smeha, na eni nogi, z eno roko, 
s ploskom rok zadaj in spredaj, križem rok… 

Pri igri zemlja – svet smo napravili večji 
krog in ga razdelili na enake dele po številu 
igralcev. S palčko smo kradli eden drugemu 
kose zemlje. 

Pandulo so igrali predvsem fantje. To je 
bila paličica, dolga kakih 12 cm in debela 3 
cm, ošiljena na obeh koncih. Z daljšo palico 
si udaril po ošiljenem delu, da je pandula sko-
čila v zrak; in potem si udaril z daljšo palico 
še enkrat, da si pandulo pognal čim bolj daleč. 

Lintverje (zmaje) smo naredili sami. Pre-
križali smo dve različno dolgi palčki in nale-
pili nanje tanek papir; naredili smo verigo iz 
papirja in jo povezali z vrvico. V rokah pa 
smo imeli daljšo vrvico, privezano na zmaja, 
in stekli, da se je lintver dvignil. Marija se 
spominja slike z lintverjem, ki jo je naredil 
slikar Vladimir Makuc, nekdaj njen sosed. 
Morda bi se še kje našla. 

Zarja Trkman se spominja, kako so 
kago igrale punce. Na makadamski cesti, naj-
večkrat na Bregu ob poti k Soči, smo postavili 
nekaj večjih kamnov drugega nad drugim, na 
vrh pa pločevinko. Z daljave kakih deset me-
trov smo ciljali na tarčo, dokler se ni odvalil 
zadnji kamen s kupa. Ciljali smo z večjimi 
kamni, vsak si je izbral svojega. Nato smo 
zopet zložili tarčo in začeli znova. 

Kafe smo običajno igrali med šolskimi 
odmori. Prvi se je ob mrežo postavil eden, 
drugi ga je prijel okoli pasu in še tretji, če-
trti... Drugi smo se postavili v kolono, vzeli 

Ilustracija: Ana Zavadlav

Pod kakijevim drevesom na dvoriøœu pred hidrarno je bilo stalno zbiraliøœe otrok Marijica in 
Klementa v prvi vrsti od leve proti desni, zraven njune sovrstnice, foto: arhiv Marije Belingar

Kuto je bila igra preskakovanja ovir. Raz-
nožno smo preskakovali eden drugega. Nekaj 
se nas je postavilo v položaj, kjer smo upo-
gnili hrbet ter se prijeli za kolena, zadnji v 
koloni je začel skakati čez ovire in se na 
koncu postavil v kot. Lepa igra, ki je vsa-
kemu omogočila igranje, saj si lahko prilaga-
jal višino ovire, rekoč: Daj malo višje ali 
nižje. Meni je bila vsaka ovira prenizka. Vča-
sih so se morali soigralci prijeti za stegna in 
malo skloniti hrbet. 

Špljake smo igrali ob Soči, kjer smo pre-
življali vsak ljubi dan poletnih počitnic. Za-
plavali smo na jez, na drugi strani Soče je 
bila mivka, v katero smo položili okrogel 
kamen, ki je bil balinček. Izbrali smo si ploš-
čate kamne, se razdelili v dve ekipi, ki sta 
potem metali špljake čim bližje balinčku. 
Pravila so bila zelo podobna tistim pri bali-
nanju. Ko je kdo od ekipe približal svojo 
špljako bližje kot nasprotnik, je ta poskusil 
še bližje. Šteli smo točke, običajno smo se 
dogovorili, do katerega števila točk bomo 
igrali – igrali na dve zmagi. Potem pa smo se 
zagnali v valove Soče, se povzpeli na parapet 
in metali karte, največkrat briškulo. 

Ti loviš ali lovljenje visoko se je razliko-
valo od običajnega lovljenja, ker je tisti, ki je 
lovil, zavpil: »Lovim!« Drugi smo poiskali 
kak višji predmet, recimo zid, visok kamen, 
stopnico, vejo od drevesa, na katero smo se 
obesili, deblo, na katerega smo splezali … Že 
prej si se običajno odločil, kam boš šel na vi-
soko, tisti, ki ni našel primerno visokega, je 
bil ujet in je naslednjič lovil. 

Bile so seveda še druge skupinske igre, 
kot igra z gumijasto žogo med dvema 
ognjema, s katero smo se obmetavali na več-
jih domačih dvoriščih, pa tudi na nekdanjem 
dvorišču za solkansko šolo pred poukom ali 
med šolskimi odmori. 

Zabavali smo se tudi drugače. Marija se 
spominja travnika pred hidrarno, kjer sta s 
sosedo Klemento na travniku pred hidrarno 
delali prevále, skakali druga čez drugo, lezli 

skozi luknjo za vsipanje apna in se povzpeli 
na teraso, delali iz lesenih rokelčkov male 
tankiče in jih spuščali po terasi ... Pa še ve-
liko zanimivih igric bi bilo vredno opisati. 

Danes so vse te imenitne družabne igrice 
potonile v pozabo, saj sedijo otroci največ 
časa ob tabličnem računalniku. Morda pa bo 
ta zapis koga le pripravil do tega, da bi po-
novno obudil kakšno staro igrico, kar bi po-
magalo ohranjati telesno kondicijo, celo 
kakšen odvečen kilogram bi izgubil. V tistih 
časih ni bilo ne pic in ne hamburgerjev, pa 
tudi ne polnih hladilnikov. Bilo pa je druže-
nje, razigranost in klepet, kar danes nado-
meščajo mobilni telefoni. 

 
Igra besed po otroško 
Po kruh 
Kər je Agata səz Uəšljeka mjəla sina Ju-

rita, je mogla jət nazaj djəlat, kər je mjəu 
otrok šele dobra dva mjəsca, sa tiskat je po-
rodniški doru usiga 105 dni. Juritu je doskat 
rekla, da muəre jət po ljubi kruhek. Enkat, 
kər je biu Jurij bol velik an sə je Agata glih 
uštimala za na djəlo, ji je reku: »Mama, 
dənəs ti ni trjəba jət po kruh, sa səm vidu, da 
je u kašetini še na velika štrunca kruha.« 

Pər noni 
Kər je bla Agata na djəli, je Jureta varvala 

nona. Da bi Jure na zametavu kruha, mu je 
doskat govorila, da če sə bo metalo kruh proč, 
bo uəjska. Ǝn dən je Jure pəršu damu grozno 
objuəkan, zatuə ki sə je šaldu bau, da bo 
uəjska, sa je u grmoulji vidu ən kuəs kruha. 

Past səs figə 
Kər je pər Juliti, brati od Andreja Čer-

neta, pəršu na svjət Andrejček, sə je Andrej 
šaldu rad jəgru səz nim an ga je doskat tudi 
varvu, kər je biu fraj. Ma kər sə je pər Andreji 
rodu sin Marko, je rekla sestra Marica An-
drejčku: »Vjəš, zdej boš pa padu səs figcə.« 
Otrok pa po soje: »Ne, ne, na bom padu, sa 
sə bom primu za vejə!« 

 
Po zapisih poimenovanih avtorjev prire-

dila Katarina Vuga

Za skrivanje je bil idealen prostor na 
brjači od Doljaka, kjer so delali tišljerji: tam 
so bile cele skladovnice žagənc kot nalašč za 
skrivanje. Barječ je bil tudi stalno zbirališče 
otrok iz Dolenjega konca. 

Teden: Na ravno površino, betonsko 
ploščo ali asfalt s kredo narišemo trikrat po 
dva kvadrata, ki se držita skupaj, na vrhu pa 
ju povežemo s polkrožnim lokom – 6 dnevov 
in nedelja. V prvi levi kvadrat vržemo ploščat 

zalet, in eden za drugim skakali na posta-
vljeno kozo. Če kdo ni zmogel skočiti, je 
objel zadnjega okoli pasu in s tem kozo po-
daljšal. Včasih je koza s skakalci postala zelo 
visoka in je zadnji skakalec imel priložnost 
skočiti na vrh. Ker sem bila že v otroških 
letih dobra športnica z odličnim odrivom, 
sem se običajno v kolono postavila zadnja in 
sem izzivu bila največkrat kos. Običajno so 
kozo oblikovali manj spretni športniki.  

IMPAGINATO september 2019_Layout 1  27/09/19  08:10  Pagina 5



Œas nekdanji

1001 - solkanski œasopis september 20196

Iz razpoložljivih pisnih virov izhaja, da v 
Solkanu ni bilo nobene »kasarne« že od Napo-
leonovih časov naprej. Msgr. Vinko Paljk je v 
zborniku »Jako stara vas na Goriškem je Sol-
kan« opisal, kako so od leta 1797 dalje Napo-
leonovi vojaki prenočevali po solkanskih hišah. 
Podatke je črpal iz krstne in mrliške knjige, ki 
jo je pisal solkanski župnik Franc Anton Štanta 
(1755–1822). Oficirji so prenočevali v župnišču 
in v hišah premožnejših ljudi, vojaki pa pri kme-
tih. Ti so jim morali dajati kruh, en bokal vina, 
meso, sočivje. General Bernadotte, ki je pove-
ljeval Francozom na Kranjskem, je izdal dekret, 
v katerem med drugim pravi: »Vi bote nam živež 
perpravili, katerega smo mi potrebni. Jest pa 
očem vašo vero, zaderžanje, vaše premoženje 
varvati. Vam na bom nobeniga kontribuciona 
naložil /…/« 

Prav tako ni podatkov, da bi pod Avstro-
Ogrsko v Solkanu obstajala kakšna »kasarna«. 
Omenjeno je le, da je bila v času prve svetovne 
vojne v današnji Šolski ulici, v prostorih ta-
kratne pošte in v bližnji palači Riccabona, vo-
jaška bolnišnica. 

Ko pa je naše kraje zasedla italijanska voj-
ska, so se razmere spremenile, zato bom na 
kratko opisal, kje vse so bili nastanjeni italijan-
ski vojaki, kasneje tudi vojaki od drugod.  

Na začetku so vojaki prihajali na vojaške 
vaje iz goriških kasarn, in sicer so jih izvajali na 
Humu, Žənčah in drugih predelih severovz-
hodno od solkanske cerkve. V dolini pod Peči-
novim vrhom (Kramarco) so si uredili strelišče. 
Po vajah so se utrujeni in prepoteni spustili na 
solkanski Plac, kjer so v vrsti čakali, da se od-
žejajo z vodo, ki je tekla iz cevi, napeljane iz 
studenca v Zagradu. Ta cev je še vedno vzidana; 
korito, v katerem so napajali solkanski kmetje 
živino, pa je danes zasajeno z rožami. Placarski 
otroci so vodo natočili v kjantarce in kotliče ter 
jo ponujali vojakom, češ da bodo tudi njihovi 
očetje med služenjem vojaškega roka nekje v 
Italiji potrebovali podobno pomoč. 

Sčasoma pa so začeli italijanski vojaki Sol-
kan poseljevati. Zasedli so prostore in zahtevali, 
da so jih lastniki izpraznili. Na kratko jih bom 
naštel in jih imenoval »kasarne«. 

 Kasarna na Prvomajski cesti 
Stavba v obliki črke L je stala nasproti da-

našnjega Piano bara. Pred tem so v njej bivali 
delavci, povečini furlanske narodnosti, ki so bili 
zaposleni v opekarni »Fornace Goriziana di la-
terizi« na Ošljeku. Lastniki, ki so prihajali iz 
Benetk, so opekarno odprli leta 1922. Severni 
krak stavbe je kasneje Mile Valentinčič preure-
dil v stanovanjsko hišo z mizarsko delavnico 
(danes Ulica Milojke Štrukelj 1). Južni prečni 
del je bil porušen, na njem pa je bila sezidana 
stanovanjska hiša (danes Prvomajska ulica 116), 
ki jo je sezidal Lojze Zagomiuc (Alojz Gabrijel-
čič). Del opeke od porušene zgradbe je uporabil 
Alojz Nibrant, ki si je sezidal hišo nekoliko se-
verneje, ta pa je bila znana po tem, da je veliko 
let na njenem pročelju z modro barvo pisalo 
»Hišica bradstva« (Napis je bil zanimiv, saj se 
je govorilo, da v tej hiši živijo ljudje z bradami, 
op. avt.). V stavbo delavcev opekarne so se 
okrog leta 1941 vselili italijanski vojaki rodu 
GAF (Guardia alla frontiera). Nosili so klobuke 
italijanskih alpinov. V jedilnici je visela risba, 
ki je prikazovala, kako alpini za mizo popivajo, 
pojejo in se zabavajo. Pod risbo je pisalo: »Al-
pini, ma non GAF«. 

8. septembra 1943 je približno ob 9. uri zve-
čer na poti domov v Gorico k nam prihitela Tine 
Kunččava (Leban) s Placa in nam sporočila, da 
se je vojna končala. Ob 19.42 je maresciallo 
Pietro Badoglio po radiu objavil »armistizio« 
(premirje, op. avt.). Omenila je še, da bodo sol-
kanske žene naslednji dan odšle v samostan na 
Kapelo zahtevat, da izpustijo politične zapor-
nike. Naslednjega dne dopoldne sva se s teto 
Maričko pridružila povorki na takratni sveto-
gorski cesti (pri delavnici Slavka Žerjala). 
Nekaj časa jo je na kolesu vodil partizan Ludvik 
Slokar. Ko smo prišli do fontane, kjer se je sve-
togorska cesta razcepila v današnjo Prvomajsko 
ulico, nas je ustavil italijanski oficir in večkrat 
zakričal: »Indietro!« (Nazaj, op. avt.). Ob njem 
je s puško v roki stal italijanski vojak iz bližnje 
»kasarne«. Kolona se ni ustavila, zato je oficir 
segel po pištoli in nekajkrat ustrelil v zrak. Ta-
krat smo se vsi razbežali. Čez nekaj dni so bili 
končno izpuščeni vsi politični zaporniki, zaprti 
na Kapeli in v Zdravščini. Še prej pa so vojaki 
to »kasarno« zapustili. Po propadu Italije so ka-
sarno zasedli vojaki Xª MAS. Ob bombardira-
nju severne železniške postaje in bližnjega 

Solkanske »kasarne«
skladišča orožja nemške armade je bila delno 
poškodovana. 

 Kasarna v Panjakovem 
Stavbo je od dedičev odkupil solkanski 

trgovec z jestvinami Tonče Lenčev (Jug) in jo 
preuredil v stanovanja. Počasi so vanj začeli na-
seljevati družine, med drugim tudi družino Pe-
pita Gorjənca (Doljak), ki se je kasneje 
preselila v Gaso. Do popolne vselitve pa ni pri-
šlo, ker se je pojavila potreba, da bi v njej na-
mestili vojaštvo. Do propada Italije je bila v tej 
stavbi nameščena posadka bersaljerjev (ostro-
strelcev, op. avt.). Marsikdo se spominja, da so 
kot otroci tekali za skupino bersaljerjev, ki je 
pritekla iz Panjakovega, trobentali in peli nji-
hovo himno: »Quando passano per via gli ani-
mosi Bersaglieri.« Tekli so do Placa ter ga tam 
nekajkrat obkrožili in stekli nazaj v Panjakovo. 
Ob propadu Italije, septembra 1943, so se vo-
jaki razbežali in te prostore zapustili. Kmalu so 
jih ponovno zasedli fašisti tkzv. Repubblica di 
Salo’, ki so jih zapustili neke noči proti koncu 
meseca aprila 1945.Ti vojaki so na severnem 
delu stavbe prebili predzadnje okno, naredili 
vrata in sezidali bunker, ki je segal čez pločnik. 
Naredili so tudi tri strelne line, eno na sever, 
eno na jug in eno na cesto. Zanimiva je pripo-
ved Pepita Božjaka (Drašček), da so se v prazno 
kasarno najprej podali solkanski terenci in v 
njej našli spečega vojaka. Kasneje, po zavzetju 
Gorice, je bil Pepi kot partizan premeščen v Aj-
dovščino. Tam je pristopil k njemu »ta puščen« 
italijanski vojak in ga vprašal: »Te ga una 
cicca?« (Ali imaš kak čik, op. avt.). Povedal je, 
da so ga pripeljali iz Panjakovega v Ajdovščino, 
ga zaslišali in spustili domov. 

Kmalu so prostore zasedli partizani, ki so so-
delovali pri osvobajanju Trsta. Večinoma so go-
vorili srbohrvaško. Med njimi je bilo veliko 
partizanov s Kosova. Prepoznali smo jih po belih 
volnenih čepicah. Po kakih štiridesetih dnevih so 
tudi oni te prostore zapustili in se podali za Mor-
ganovo črto v cono B pod jugoslovansko vojno 
upravo. Po priključitvi k Jugoslaviji so prostori 
postali sedež goriškega okraja. Jugozahodni del 
dvorišča so kasneje pozidali in v zgornjih pro-
storih odprli glasbeno šolo.  

 Kasarna v Lenassijevem dvorcu 
V tej stavbi so bili po letu 1942 nameščeni 

vojaki rodu »Cavalleggeri guide«. Oboroženi 
so bili z minobacači in lahkim topništvom. 
Vsako jutro so v popolni vojaški opremi z vpre-
ženimi konji, ki so vlekli topove, večkrat v diru 
obkrožili igrišče pred našo hišo. Vsako jutro 
smo jih opazovali z okna. Kasneje so se na se-
vernem goriškem kolodvoru vkrcali na vlak in 
se šli na bojišče v Rusijo. Med njimi je bilo ve-
liko Furlanov. V vojnem času je delovala stroga 
cenzura. Pregledovala je vso pošto, ki so jo vo-
jaki pošiljali domov. Vojaki, določeni za cen-
zuro, so bili pretežno iz južne Italije in jim je 
bil furlanski jezik nepoznan. Neki vojak je med 
drugim pisal iz Rusije domov v furlanščini: 
»Avanzin par Daur.« (Napredujemo po nazaj, 
op. avt.). Cenzurant, nevajen jezika, je podčrtal 
to sporočilo in pripisal: »Non si deve mai scri-
vere i nomi dei paesi conquistati.« (Nikoli se ne 
sme pisati o imenih osvojenih dežel, op. avt.). 

Po padcu goriške fronte so te prostore za-
sedli nemški vojaki protizračne obrambe. 
Opremljeni so bili s samohodkami, ki so jih raz-
poredili v kolono za betonskim zidom Lenassi-
jevega zemljišča. Kasneje je tu svoje obrate 
zgradilo podjetje Avtopromet Gorica. 

 Kasarna ob Mozetičevi gostilni na Placu 
Vojaki, ki so patruljirali po Solkanu in med 

drugim občasno stražili Solkanski most, so se 
nastanili v dvorani ob Mozetičevi gostilni. V 
spodnjih prostorih so imeli mule in konje. V 
tem prostoru je bilo po priključitvi k Jugoslaviji 
prvo sodišče. Dvorana je bila kasneje prezidana 
in nadzidana za eno nadstropje za potrebe Kra-
jevne skupnosti. Marjo Droč (Božič), ki ga je 
posvojil stric Mirko Mozetič, se dobro spomi-
nja bunkerja, ki so ga zgradili vojaki na dvo-
rišču za današnjo Krajevno skupnostjo. Bunker 
je bil v neposredni bližini murve, ki še danes 
uspeva na parkirnem prostoru nekdanje Les-
nine. V bunkerju je bil nameščen mitraljez težka 
breda. Okrog objekta so bili po tleh snopi su-
hega dračja, da si ponoči slišal, če se je kdo 
bunkerju približal. V tem primeru so prižgali 
luči, da so osvetlili okolico in se pripravili na 
morebiten napad na postojanko. V sobah nad 
gostilno so prenočevali italijanski vojni piloti, 
ki so službovali na goriškem letališču. Ti so sta-
novali tudi v hotelu Cumar (današnji hotel Sa-
botin). 

 Solkanski vrtec 
V njem so se po propadu Italije namestili 

nemški vojaki. Naša hiša je bila na preglednem 
mestu in v neposredni bližini vrtca, zato sta mo-
rala tata in mama svojo spalnico prepustiti 
dvema nemškima podoficirjema. Proti koncu 
aprila 1945 so nemški vojaki zapustili prostore 
vrtca. Po postavitvi državne meje so te prostore 
zasedli knojevci (člani Korpusa narodne 
obrambe Jugoslavije, op. avt.), ki so varovali 
mejo z Italijo. Vrtec je začasno odprl vrata otro-
kom v cestarski hiši pred železniškim podvo-
zom na poti v Gorico. 

 Skladišče in pomožni prostori cestarske hiše 
V te prostore so se namestili karabinjerji, ki 

so nadzorovali ljudi na poti v Gorico. Zaradi 
lažje kontrole so čez cesto namestili železno 
rampo. 

 Solkanska šola 
V prostore solkanske šole so se vselili de-

lavci, ki jih je TODT (civilna in vojaška inže-
nirska organizacija tretjega rajha) razporedil na 
izgradnjo bunkerjev in zaklonišč na Humu, v 
vinogradih pod Sveto Katarino in protitankov-
skega jarka v Panovcu. Bili so pretežno Furlani. 
Najraje so po delu prepevali pesem: »O, ce biel, 
o, ce biel chischiel a Udin.« (O, kako lep, o, 
kako lep je grad v Vidmu, op. avt.).  

V prostore solkanske šole so se maja 1945 
za krajši čas vselili ameriški vojaki.  

 Gostilna Milost (danes Gostilnica pr’ Mikiju) 
Pod Italijo se je ta gostilna imenovala Oste-

ria alla salute dei sani. V tej stavbi so se po 
padcu Italije naselili vojaki Repubblica di Salo’ 
tkzv Xª MAS. Pretežni del enot je bil nastanjen 
v kasarni na današnji Prvomajski cesti, njihova 
komanda pa je bila nastanjena v vili grofice Li-
duške na Bregu. Večinoma s bili to mladi fantje. 
Zvečer so radi prepevali na dvorišču pred go-
stilno. Nekega dne smo zgodaj zvečer, pred 
»coprifuoco« (policijsko uro, op. avt.), otroci 

polla. V pritličju sta bili dve zaporni celici.  
Po odkritju članov odbora OF je v teh pro-

storih marsikateri Solkanec okusil krutost, ki so 
jo izvajali zasliševalci, da bi odkrili še druge 
člane odbora OF v Solkanu. Moj brat Julij se 
spominja dogodka, ko ga je Anica Šantla, go-
stilničarka na Placu, poslala na karabinjersko 
postajo po propustnico, da ji je lahko šel plačat 
katastrski dohodek v Kanal. Na hodniku je sre-
čal Ančita Kuharča (Franc Šuligoj), ki ga je 
vodil karabinjer iz zaslišanja v celico. Anči se 
je prestrašen držal za vojaške hlače, da mu niso 
padle čez kolena. Po zaslišanju so osumljence 
ponovno poslali v Battaglione speciale (Po-
sebni bataljon, op. avt.) na odsluženje voja-
ščine. Preden so posameznika zaprli v celico, 
so mu karabinjerji odvzeli pas in vezalke na če-
vljih ter mu s tem preprečili, da bi se v celici 
obesil. 

O številčnem stanju in gibanju vojaštva v 
Solkanu lepo in podrobno opisuje Tomaž Ma-
rušič v svoji knjigi Solkan in Solkanci med 
drugo svetovno vojno in po njej. 

Ob zaključku spominov bom opisal še, kje 
vse je bilo nastanjenih manj vojakov. 

V hotelu Cumar (Sabotin) je bilo nastanje-
nih nekaj italijanskih oficirjev in pilotov, po 
propadu Italije pa so jih nasledili nemški ofi-
cirji. Po priključitvi k Jugoslaviji je bil krajši 
čas tam sedež UDBE; kasneje pa njihova po-
sebna trgovina, kjer so člani UDBE lahko ku-
povali blago in hrano, ki ju v splošnih trgovinah  
ni bilo mogoče kupiti. Na Prevalu je bila nasta-
njena posadka italijanskih vojakov, ki je kon-
trolirala prehode proti Grgarju in Trnovemu. 
Okolica je bila prepredena z bodečo žico in mi-
nami. 

V solkanskih vinogradih pod Sveto Kata-
rino, današnjim Kekcem, je bila manjša skupina 
italijanskih vojakov protizračne obrambe. 
Hrano jim je na Placu pripravljala Ivanka Jug, 
ki smo ji pravili Brbalčeva. Hrano sta jim nosila 
sinova Pino in Ivo ali pa kak fant s Placa. Tonče 
s Ščədən (Jakin) se spominja, kako so od tam 
prihajali italijanski vojaki k njim po vino. Vča-
sih so prinesli kak hleb kruha. Protiletalsko oro-
žje je bilo vkopano v zemljo, oni pa so bili 
nastanjeni pod šotorom. Nad javo Luigija Tacc-
hina na Humu je bila postavljena baraka, kjer 
je bila nastanjena manjša skupina italijanskih 
vojakov protizračne obrambe s protiletalskim 
topom manjšega kalibra, ki se je le redko ogla-
šal. Po propadu Italije so ta top terenci skrili v 
Mozetičevo gostilno. Kasneje so ga s pokretno 
(premično, op. avt.) italijansko-poljsko kuhinjo 
odpeljali v partizane. V hiši kmeta Avgusta Ga-
brijelčiča na Placu je bilo skladišče hrane. V 
mezatu (dnevna soba, op. avt.) je prenočeval 
italijanski podoficir, ki je vodil skladišče. Ob 
propadu Italije so za potrebe partizanov skla-
dišče izpraznili terenci.  

Ameriški vojaki so prenočevali tudi v stavbi 
vodovoda pri Mrzleku, kjer naj bi varovali 
oskrbo Gorice z vodo. Ameriški vojaki so bili 
nastanjeni na Sveti Gori, kjer so imeli na sever-
nem delu nameščene topove proti Lokvam in 
Čepovanu, torej proti coni B. V nekaj dneh so 
ameriški vojaki z buldožerjem z Damberja po-
tegnili cesto na Škabrijel, kjer so imeli svojo 
opazovalnico proti coni B.  

»Kasarne« naj bi nadomestile vojakom do-
mače ognjišče, ki so ga morali žal zapustiti. O 
tem, ali so »kasarne« v Solkanu to nalogo opra-
vile, pa so mnenja različna. Za solkanske fante 
vemo, da so bili ob odhodu na vizito nejevoljni. 
Iz protesta, ker jim je fašistična ideologija pre-
povedala uporabo materinščine, so za klobuke 
ali kape zatikali špagete in s tem hoteli doka-
zati, da ne marajo služiti v italijanski vojski. 
Vemo pa, da so bili v Italiji, kjer so služili voj-
sko, večinoma dobro sprejeti. Prebivalstvo v 
notranjosti Italije je prevzelo njihovo petje, zla-
sti petje v cerkvah, pomoč kmetom ob spravilu 
pridelkov ipd. Ob propadu Italije so jim doma-
čini velikodušno priskrbeli civilne obleke, da 
so se na poti proti domu lahko izognili nemški 
kontroli in zasedam. In vendar tudi Italija ni po-
zabila nanje, ko jim je pod določenimi pogoji 
priznala vojaške pokojnine. 

Andrej Černe  
 
Viri:  
Jako stara vas na Goriškem je Solkan: zbornik ob 

tisočletnici prve omembe kraja, Solkan: KS, 2001.  
Tomaž Marušič, Solkan in Solkanci med drugo sve-

tovno vojno in po njej v boju za zahodno mejo (1941–
1947), izdalo Društvo piscev zgodovine NOB, Solkan, 
Ljubljana 2010.

poslušali njihovo petje. Ko so odpeli eno pesem, 
je pristopil k nam neki masuc in rekel: »Battete 
le mani.« (Zaploskajte, op. avt.) Izidor Bekč 
(Belingar) mu je odgovoril: »Non sappiamo.« 
(Ne znamo, op. avt.) Masuc se je le nasmehnil 
in se takoj priključil skupini, ko so začeli peti 
drugo borbeno pesem. Prostore so masuci zapu-
stili po izgubljeni bitki s partizani na Trnovem. 

 Kasarne na poljih 
Te kasarne so spadale pod Solkan, ker je 

meja z Gorico segala do ulice Via Etna. Pod Av-
strijo sta bili tam rampa in mitnica, kjer so po-
birali davke. Kasarne so bile zgrajene okrog leta 
1938 in prav tu so se formirali oddelki vojakov, 
ki so se na severnem goriškem kolodvoru 
vkrcali na vlak ter se podali v boj v Rusijo in 
Grčijo. Po propadu Italije so se v te kasarne vse-
lili nemški vojaki. Med njimi so bili tudi Slo-
venci. To smo ugotovili, ko smo brskali po 
smeteh, ki so jih vozili Nemci v javo (zapuščen 
peskokop, op. avt.) severno od delavnice Be-
deschi (danes goriška livarna). Tam smo zbirali 
tudi odvržene razglednice, napisane v sloven-
ščini. Po koncu 2. svetovne vojne so se v te pro-
store vselili ameriški in angleški vojaki. Malo 
južneje, nasproti Bara Piemontese, je tudi stala 
kasarna in več barak. Tu so bili zaprti ujetniki 
jugoslovanske vojske, ki so jih zajeli po napadu 
na Jugoslavijo. Na poti v po dolgem času spet 
odprto slovensko osnovno šolo pod Kapelo, ne-
kateri so pravili, da je to domobranska šola, smo 
se večkrat ustavili pred dvoriščem, ograjenim z 
bodečo žico, in opazovali ujetnike, ki so govo-
rili nam podoben jezik. Nekateri Solkanci in 
Solkanke so zvečer radi šli poslušat pesmi, ki 
so jih peli.  

 Karabinjerska postaja na današnji Cesti 
IX. korpusa 46 

V tej stavbi so bili nastanjeni karabinjerji, 
ki jim je poveljeval maresciallo Salvatore Ci-

Foto: Foto Lado
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Uspeøni Solkanci

Elvis Batagelj je navdušen glasbenik in 
ljubiteljski izdelovalec diatoničnih harmonik. 
Tudi sam rad raztegne meh na rojstnih dne-
vih, prireditvah in drugih zabavah. V maju se 
je v Lokavcu udeležil prvega tekmovanja dia-
toničnih harmonik, kjer je v svoji skupini do-
segel odlično tretje mesto. Pripravlja pa se že 
za naslednje tekmovanje, ki ga čaka v prihod-
njem letu. 

Pravijo, da je glasba najbolj prilju-
bljen jezik na svetu. Kdaj se je ta jezik pri-
ljubil tebi? 

Že od malega mi je glasba všeč, še pose-
bej pa mi je prirasla k srcu, ko sem poslušal 
strica Jožeta Batagelja, kadar je raztegnil meh 
na harmoniki. Takrat sem vse izpustil iz rok, 
odšel k njemu, in navdušeno nabrusil ušesa. 
Začutil sem, da me glasba napolnjuje. 

Kdaj si dobil svojo prvo harmoniko? 
Hm, zanimivo vprašanje. Starši so mi dali 

na izbiro, ali mi za rojstni dan kupijo kolo ali 
kaj drugega. Marsikateri otrok bi izbral kolo, 
jaz pa sem se brez pomislekov odločil za kla-
virsko harmoniko. Ko sem se zaposlil, sem si 
iz druge roke nato kupil diatonično harmo-
niko in od takrat naprej me ta inštrument 
spremlja skoraj povsod. 

So te verjetno zatem starši vpisali tudi 
v glasbeno šolo ali si se učenja harmonike 
lotil kar sam? 

Pri devetih letih sem začel obiskovati 
glasbeno šolo, ki je bila takrat v prostorih 
AMD-ja; po letu dni pa sem šolanje opustil, 
a nisem obupal. Učenja sem se lotil kar sam. 
Sprva je bilo težko, vendar je bila želja po 
igranju velika, zato sem vztrajal. 

Torej bi lahko rekli, da si glasbenik – 
samouk. Kaj narediš, če pri vajah recimo 
naletiš na težave? Ti kdo priskoči na 
pomoč? 

Seveda, tudi to se zgodi, da sam ne znam 
več naprej. Takrat obiščem Andreja Plesni-
čarja, znanega, predvsem pa odličnega učite-
lja diatonične harmonike, strastnega 
glasbenika in prijatelja, ki mi z veseljem pri-

Ljubiteljski izdelovalec diatoničnih harmonik

Foto: Boris Bušen

skoči na pomoč. S telefonom po navadi tudi 
posnamem njegovo igranje in note, potem pa 
doma sam vadim in vadim, dokler mi ne 
uspe. 

V zadnjem času se aktivno ukvarjaš 
celo z izdelovanjem diatoničnih harmonik. 
Opiši nam potek izdelave take harmonike 
in koliko časa potrebuješ za to? 

Uh, to delo zahteva veliko potrpljenja, na-
tančnosti in zbranosti. Bom poskušal na eno-
staven način opisati, kako se tega lotim.  

Najprej si na že obdelan kos lesa narišem 
skico, po kateri nato izrežem kalupe. Sledi le-
pljenje izrezanih kosov na robove stranic har-
monike. Ko je ohišje omaric končano in 
zbrušeno, ga prebarvam, polakiram, dobro 
posušim, spoliram in po potrebi tudi okrasim.  

Sledi izdelava notranjih lesenih delov. 
Najprej se lotim leve – basne strani, ki jo se-
stavim in zlepim iz več manjših kosov, ter 
desne – klaviaturne strani, na katero name-
stim ploščo, natančno izvrtam luknje in na-
mestim glasilke. Nanje pritrdim aluminijasto 
mehaniko in gumbe. Na obeh delih uglasim 
glasilke.  

Meh, ki drži obe omarici skupaj, je sesta-
vljen iz lepenke, papirja, blaga, usnja in ko-
vinskih vogalov. Sledi sestavljanje celotne 
harmonike. Na koncu prilepimo na omarico 
pokrov, na basovski del trompete, nogice, na-
ramnice in pas. Vse na basovski strani.  

Izdelava ene diatonične harmonike mi 
vzame približno dva meseca, saj se morajo 
posamezni sestavni deli dobro posušiti, sicer 
je ves trud zaman. 

V Sloveniji imamo kar nekaj odličnih 
izdelovalcev harmonik. Meniš, da ti bo 
uspelo v prihodnje razširiti svojo dejavno-
sti? 

Če bodo kupci na voljo, mogoče (smeh), 
čeprav moram priznati, da izdelujem harmo-
nike izključno za lastno zadovoljstvo. 

Verjetno ti izdelovanje harmonik 
vzame precej prostega časa. Kaj še poleg 
tega rad počneš? 

Svoj prosti čas rad preživljam s svojima 
hčerama – Anejo in Uršo, v veselje pa mi je 
tudi ribarjenje in preživljanje časa v družbi 
dobrih prijateljev. 

Načrti in želje za prihodnost in kaj bi 
za konec sporočil našim bralcem? 

Želim si, da bi se še nekoliko bolj izpo-
polnil v igranju harmonike, da bi še mnogo 
časa zmogel harmonike izdelovati, za bralce 
pa imam naslednje sporočilo: Z vztrajnostjo 
in s trdim delom lahko vsak človek doseže, 
kar si želi. Meni je to uspelo. 

Elvis, hvala za spodbudne besede in 
lepo zaključno misel. Srečno in vztrajno 
naprej. 

 
Urša Batagelj in Svetlana Bušen 

Solkan je idealno izhodišče za celodnevne 
ali krajše izlete. Lahko se podamo po Soški do-
lini tja do Trente ali npr. v Lepeno, v Trnovski 
gozd, na goriški Kras, se spustimo na nekdaj 
slovensko obalo v Tržaškem zalivu; lahko se 
podamo v Vipavsko dolino ali v Goriška brda. 
Tako ljubiteljem narave kot stavbne dediščine 
predlagam, da si gremo najprej ogledat najsta-
rejše freske v zahodnem delu Goriških brd. Ni 
težko priti do Peternela, kjer se odvija vsako-
letna obletnica tragičnega dogodka iz NOV. Še 
nekoliko naprej nas asfaltna cesta popelje do 
zaselka Vrhovlje pri Kožbani. Leži na vzpetini, 
ki velja za drugo najvišjo na tem koncu. Na 
samem vrhu stoji cerkvica, okrog katere si 
lahko odpočiješ na eni od klopc ali se naužiješ 
pogledov vse naokoli. Cerkvica iz 16. stoletja 
je od zunaj manjša, s tako imenovano lopo in 
zvonikom na preslico. Da je potrebna obnove, 
pove že manjkajoči zvon. 

Če pa si hočemo ogledati njeno notranjost, 
se moramo v kateri od bližnjih hiš pozanimati, 
kje se nahaja ključ. To se nam bo obrestovalo, 
saj je notranjost vredna ogleda. Kip svetega An-
dreja, cerkvenega patrona, stoji levo od glav-
nega oltarja. Svetnik, ki je pribit na rogovilo 
drevesa, je upodobljen še na freski desno od ol-
tarja. Freske rastejo tako rekoč od tal navzgor, 
a žal so nekatere komaj še prepoznavne. Lepše 
so ohranjene više ležeče s prizori angelov, ki 
držijo v rokah različna glasbila. Ali ste vedeli, 
da je izraz "Andrejev križ", ki ga srečamo pred 
nezavarovanimi železniškimi prehodi,  nastal 
prav po obliki križa, na katerega je bil pribit 
sveti Andrej? Pozornost si zasluži tudi lesen 
strop, ki je poslikan z dekorativnimi večbar-
vnimi elementi. 

V kolikor vam bo ostalo še kaj časa, se 
lahko podaste še na ogled edinstvenega tol-
muna z naravnim mostom Krčnik, ki se nahaja 
približno dva kilometra od Peternela proti 
Kožbani. 

 Marja Kolenc, 
turistična vodnica

Cerkvica sv. Andreja 
na Vrhovlju pri Kožbani

Obe foto: Roman Æiæmond

Kam za konec tedna

Kanuist Nejc Polenčič sicer živi na Vetrišču v 
Novi Gorici, vendar je tako po družinskih koreni-
nah kot po športni karieri navezan na Solkan. Nje-
gov nono po mami Tjaši, Dušan Podgornik, je po 
rodu Solkanec, njegova nona Mirjam po očetu Al-
jošu, je prav tako iz Solkana. Na Pristavi pa še živi 
pranona Silvana. Ko se je Nejc pred sedmimi leti 
odločil za kajakaški in kanuistični šport, pa se je 
seveda pridruži Kajak klubu Soške elektrarne in 
se z vsem srcem »vrgel« v Sočo. 

Letos je Nejc osvojil zlato medaljo v kanuju 
na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah 
za mladince in mlajše člane v Krakovu na Pol-
jskem in tako, ob še drugih uspehih tekmovalk in 
tekmovalcev iz Kajak kluba Soške elektrarne, ime 
Solkana in Soče spet ponesel v zgodovino sloven-
skega kanuističnega in kajakaškega športa. 

Nejc, najprej si se preizkušal v modelar-
stvu, pa nogometu, kako si pristal v kanuju? 

Že od nekdaj sem bil povezan z različnimi 
športi. Sprva sem se preizkušal v modelarstvu in 
rokometu, vendar sem čez nekaj let to zamenjal za 
veslanje. Na začetku sem nekaj časa veslal kajak, 
nato sem začel veslati kanu. Kanu je disciplina, 
kjer tekmovalec kleči v čolnu in za razliko od ka-
jaka uporablja enolistno veslo. 

Kakšno vlogo so imeli trenerji na tvoji 
športni in življenjski poti? 

Najprej se vse dogaja skozi igro in sčasoma to 

postane bolj resno. Trener ima od začetka kar po-
membno vlogo, ko te usmerja in spodbuja. Že od 
samega začetka sodelujem s trenerjem Dejanom 
Stevanovičem, pred petimi leti mi je prav on pre-
dlagal, naj se preizkusim v kanu disciplini. 

Dosegel si zlato medaljo … to je velik do-
sežek, občutke je težko opisati. Pa vendar, 
povej, kako si se počutil ob dosežku in pre-
jemu zlata? 

Zlata medalja mi pomeni veliko, saj sem bil 
v preteklih dveh sezonah dovolj hiter za zmago-
valne stopničke, vendar se mi je zaradi kazenskih 
sekund medalja izmikala. Vsekakor je odličen 
občutek, ko na zmagovalnih stopničkah poslušaš 
Zdravljico. 

Jeseni boš dopolnil 18 let. Naravna pot na-
prej je v člansko reprezentanco. Kako pa ti 
načrtuješ svoje nadaljnje življenje? 

Naslednjo sezono bom prestopil v kategorijo 
članov in mlajših članov, vsekakor bo potrebno 
nadgraditi tehniko veslanja. V prihodnosti si se-
veda želim uvrstiti v reprezentanco članov in 
mlajših članov. Pred sabo imam še eno leto 
šolanja v Novi Gorici, nato pa študij v Ljubljani, 
kjer so tudi pogoji za treniranje boljši. 

Nejc, najlepša hvala za intervju, še veliko 
uspehov v športu in življenju ti želimo.  

 
Inga Miklavčič Brezigar

Prejem zlate medalje, foto: KKSE

Mladinski svetovni prvak v kanuju
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Kamniti velikan

Letos mi je znanec poslal fotografijo 
porušenega Solkanskega mostu s pripisanim 
datumom 21. 2. 1918. Gre za fotografijo, ki 
jo je očitno izdelal fotografski oddelek 
tiskovnega oddelka avstro-ogrske vojske 
(Komandopressequartier). Posneta je bila na 
južnem pobočju Svete Gore, le malo nad 
cesto, ki vodi proti Grgarju in Trnovem. 
Fotografija, ki je do sedaj še nisem videl, je 
pritegnila mojo pozornost, saj mi je razkrila 
precej novih detajlov o začasni obnovi 
Solkanskega mostu z jeklenim mostnim 
provizorijem tipa Roth Waagner, s kakršnimi 
je avstro-ogrska vojska izvajala hitre 
intervencije na porušenih mostovih. O 
gradnji te začasne mostne konstrukcije sem 
obširneje pisal v številki 92 Solkanskega 
časopisa (VI. nadalj., 31. marec 2017), zato 
za lažje razumevanje pričujočega teksta v 
nadaljevanju ponovno podajam le nekaj 
opisov dogodkov iz časa med prvo svetovno 
vojno. 

Veliki lok Solkanskega mostu je bil 
porušen med šesto soško bitko v zgodnjih 
jutranjih urah 9. avgusta 1916. Takrat so 
avstro-ogrske inženirske enote med umikom 
pred prodirajočimi italijanskimi silami z 920 
kg ekrazita porušile glavni lok mostu, ki je 
seveda takoj v celoti padel v Sočo. Po 
dvanajsti in hkrati zadnji soški bitki s 
prebojem pri Kobaridu konec oktobra 1917 
je območje ne samo Solkanskega mostu, 
ampak tudi celotne Bohinjske proge spet 
obvladovala avstro-ogrska vojska. V želji po 
ponovni oživitvi prometa po Bohinjski progi, 
predvsem iz strateških interesov, je bilo treba 
predvsem čimprej vzpostaviti promet čez 
porušeni Solkanski most. To nalogo je dobil 
stotnik Alphons von Ruttner, ki se je že konec 
leta 1917 lotil priprav za postavitev jeklenega 
mostnega provizorija tipa Roth Waagner. 
Priprave so bile obsežne in so v prvi fazi 
zajemale predvsem ureditev gradbišča z 
vsemi dostopnimi potmi, bivalnimi enotami 
za delavce in pripravljalnimi deli na samem 
mostu, saj ga je bilo treba nekoliko preurediti 
in predelati za postavitev velike jeklene 
premostitvene konstrukcije. In prav o teh 
pripravah nam največ govori fotografija z 
datumom 21. 2. 1918 in o kateri v 
nadaljevanju tega zapisa podajam nekaj 
razlag. 

Pričujoča vojaška fotografija (v tiskani 
obliki morda ne bo razkrila vseh detajlov, kot 
jih razkriva njen digitalni zapis) nam podaja 
dokaj podrobno sliko samega gradbišča ob 

Solkanski most – neznano o znanem 
XV. del: O fotografiji iz leta 1918 – ali kako so potekale priprave na gradnjo jeklenega provizorija

Solkanskem mostu prav v njegovi začetni 
fazi, še preden je prišlo do postavljanja 
jeklenega provizorija. Prav zato mi datum 
21. 2. 1918, ki je označen na fotografiji, 
povzroča nekaj težav in posumil sem, da ni 
povsem točen, kar pa je malo verjetno. 
Pravzaprav sem prišel do zaključka, da je 
zaradi podatkov iz različnih virov o 
dogajanju na gradbišču Solkanskega mostu v 
prvi polovici leta 1918 še marsikaj ne 
povsem neraziskanega in da je vredno še 
naprej raziskovati točnejši časovni razpored 
delovnih operacij pri sestavljanju jeklenega 
provizorija za začasno premostitev Soče. Pri 
tem delu mi je pomagal poznavalec obdobja 
bojev na soški fronti David Erik Pipan s 
podatki iz zapisa madžarskih vojaških 
inženircev, ki so sodelovali pri izdelavi 
jeklenega provizorija.  

Datum 21. 2. 1918, ki je označen na 
fotografiji, predstavlja zanimiv časovni 
presek dogodkov na gradbišču Solkanskega 
mostu med njegovo zasilno obnovo. Sam 
sem sicer do sedaj razpolagal z nekoliko 
različnimi in drugačnimi časovnimi podatki 
o poteku gradnje jeklenega provizorija. 
Vsekakor pa do sedaj dinamika poteka 
gradbenih del govori o tem, da je bil razvoj 
dogodkov izjemno, celo presenetljivo, hiter. 
Jeklena konstrukcija, ki je v fazi izdelave 
tehtala nekje med 1.300 in 1.400 tonami, je 
bila postavljena v dobrem mesecu in pol, kar 
predstavlja neverjeten dosežek. 

Kot že omenjeno, predstavlja fotografija, 
posneta dne 21. 2. 1918, lep panoramski 
posnetek Solkana in goriške ravnine. V 
ospredju je seveda porušeni Solkanski most 
z detajli, ki nam nazorno opisujejo določeno 
fazo priprav na postavitev jeklenega 
provizorija. Cesti ob mostu, ena gre po Soški 
dolini in druga proti Sveti Gori, sta bili takrat 
še dokaj ozki in seveda še makadamski. 
Apnenice takrat še ni bilo, je pa videti, da je 
bil na območju današnje apnenice manjši 
kamnolom, ki je bil odprt morda ob gradnji 
Solkanskega mostu med letoma 1904 in 
1906, saj so obrežni dostopni viadukti 
Solkanskega mostu zgrajeni iz lokalnega 
kamenja, medtem ko je bil za glavni lok 
mostu uporabljen svetlejši nabrežinski 
apnenec. Na fotografiji je vidna tudi manjša 
vojaška utrdba, ki je stala na skoraj povsem 
golem in neobraščenem pobočju Svete Gore 
tik pod cesto, ki vodi nanjo. Na desnem bregu 
Soče, pod pobočjem Sabotina, pa je nad 
samo železniško progo lepo vidna pot 

(današnja kolesarska pot), ki so jo uporabljali 
graditelji med gradnjo Bohinjske proge kot 
dostopno pot do posameznih gradbišč. Na 
solkanskem pokopališču je še vidna ruševina 
Cerkvice sv. Roka, ob kateri sta stali dve 
visoki cipresi. Sam Solkan pa takrat še niti 
približno ni obsegal take površine, kot jo ima 
danes. 

Zame kot gradbenega inženirja pa so 
najbolj zanimivi detajli s fotografije, ki 
govorijo o pripravah na gradnjo jeklenega 
provizorija. Detajli na fotografiji so do neke 
mere sicer vidni le s povečavo fotografije na 
računalniškem zaslonu. Graditeljem je 
namreč največjo težavo povzročala fizična 
ločenost obeh gradbišč na vsakem bregu 
Soče, saj v bližini niso imeli nobenih 
prehodov preko Soče. Zato so bili graditelji 
primorani postaviti dostopno povezavo na 
desni breg Soče kar s plavajočo platformo, ki 
sta jo sestavljala dva velika železna plavajoča 
vojaška pontonska čolna (na fotografiji vidna 
na levem bregu tik pred mostom). Po jekleni 
vrvi se je ta platforma premikala čez Sočo. 
Poleg tega so zgradili tudi manjši pontonski 
most, ki je na fotografiji viden v ne še 
povsem dokončani fazi. Most je verjetno 
služil v glavnem prehodu delavcev na drugi 
breg Soče, medtem ko je težje gradbene 
materiale prevažala plavajoča platforma. Več 
manjših plovil je videti tudi ob najvišjem 
stebru mostu na desnem bregu, tik ob mestu, 
kjer je bil vpet lok. 

Za delavce, ki jih je bilo nekje med 300 
in 400, pa je bilo zgrajenih več bivalnih 
barak, večinoma na levem bregu Soče. Na 
desnem bregu jih je bilo tudi nekaj in so na 

fotografiji lepo vidne. Tu se vidi tudi večji 
delovni plato, na katerem so sestavljali 
posamezne jeklene dele. Na levem bregu 
Soče so postavili 12 barak. Zanimivo je, da 
so platoji, na katerih so stale barake, postali 
ponovno vidni takoj po (ne preveč 
posrečenem) poseku dreves pod cesto Nova 
Gorica - Bovec, ki je bil izveden letos 
spomladi. Ob očiščenju drevja in grmovja so 
postali ti platoji barak spet vidni. 

Na fotografiji se lepo vidi tudi leseni 
stolp, ki je bil postavljen na solkanski strani 
ob stebru pristopnega dela mostu med 4. in 
5. lokom. Po tem so vodile stopnice na vrh 
mostne konstrukcije ob sami železniški progi. 
Obenj pa je bilo pripeto tudi dvigalo za dvig 
gradbenih materialov s kapaciteto dviga do 
50 ton dnevno. Na samem platoju pod 
mostom na levem bregu Soče pa je bila 
urejen večja delovna površina. 

Dela na sestavljanju jeklenega provizorija 
so po odlično izvedeni pripravi gradbišča 
hitro stekla. Že 23. aprila 1918 je bil s 
prehodom dveh lokomotiv opravljen testni 
preizkus nosilnosti jeklenega provizorija in 
vojaške oblasti so že 1. maja 1918 most 
predale v uporabo avstrijskim železnicam. 
Opravljeno je bilo izredno inženirsko delo, ki 
ga je najbolje opisal poveljnik inženirskih 
enot avstro-ogrske vojske polkovnik – 
Theodor Brosch. Njegov zapis sem odkril v 
glasilu avstrijskih inženirjev, ki je izšlo takoj 
po končani prvi svetovni vojni. Postavitev 
jeklenega provizorija tipa Roth Waagner na 
Solkanskem mostu je opisal kot največje 
inženirsko delo, ki so ga inženirske enote 
avstro-ogrske armade izvedle med prvo 
svetovno vojno. Nikjer v strokovni literaturi 
nisem zasledil, da bi bil v svetovnem merilu 
kjerkoli postavljen večji vojaški mostni 
provizorij z enim samim razponom, daljšim 
od 93 m, kot je bilo to v primeru Solkanskega 
mostu. Tudi v tem pogledu nosi Solkanski 
most edinstven primat. Predvsem preseneča 
hitrost postavitve jeklenega mostnega 
provizorija, ki je bil ob odlični organizaciji 
gradbišča izveden v rekordnem času in ob 
izjemno težkih delovnih pogojih. 

Provizorij je bil v celoti odstranjen s 
Solkanskega mostu leta 1927, ko so 
Italijanske železnice izvedle obnovo loka 
ponovno v kamnu in odstranile jekleni 
provizorij. In glej ga zlomka – prav ta 
provizorij se na slovenskih tleh spet pojavi 
leta 1941, ko je italijanska vojska z njim 
premostila del porušenega borovniškega 
viadukta, ki ga je 6. aprila 1941 porušila 
umikajoča se jugoslovanska kraljeva vojska. 
Vendar je to že druga zgodba. 

Vsekakor je vojaška fotografija Solkana 
iz leta 1918 izredno zanimiv dokument, ki 
nam veliko pove o dogodkih v Solkanu med 
začasno obnovo mostu, predstavlja pa 
istočasno nov zanimiv kamenček v mozaiku 
podobe te svetovne gradbene znamenitosti v 
Solkanu. 

 
Gorazd Humar 

Poveœava vojaøke fotografije gradbiøœa Solkanskega mostu z datumom 21. 2. 1918. Na njej 
je lepo vidna organizacija gradbiøœa tik pred montaæo zaœasnega jeklenega provizorija tipa 
Roth Waagner.

Panoramska fotografija poruøenega Solkanskega mostu s pogledom na Solkan in Gorico, 21. 2. 1918, v izvirni podobi.
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Izpod peresa

»Dobrih dnevov je vedno premalo,« je 
včasih godrnjal poulični popravljalec dežni-
kov in brusilec nožev. Veselil se je dežnih ka-
pljic in žalostno pritrjeval, češ da po dežju 
vedno posije sonce, zato smo mu pripisovali 
romsko pripadnost. 

Bosonogi fantiči smo dogajanje opazovali 
iz varne razdalje. Strmeli smo v ropotajoče 
brusno kolo, ki je neenakomerno poplesavalo 
na obrabljeni osovini in se ohlapno zibalo na 
ogrodju bicikla. Ob vsakem obratu je škripaje 
sporočal okolici, naj gospodinje prinesejo oto-
pele škarje in fauče ali pa vsaj skrivljene špice 
lumbren. Iskre so se kresale, zanemarjen 
moški je užival, ko se je oziral po čakajočih 
priletnih krajankah in s pogledom iskal kakšno 
mlajšo, postavnejšo in prsato. Včasih so ga 
zmerjale, da jim gleda v nedrja, a hkrati so se 
muzale in ga ogovarjale, da bi si lahko nabru-
sil tudi britvico za neurejeno brado in si opral 
umazano srajco, ki je že zdavnaj izgubila bel 
odtenek. Zavihana rokava sta razgaljala 
mišičasti roki z vtetoviranimi znaki in imeni. 
Z levo roko je počasi poganjal kolo brusa. Ob 
vsakem obratu je napeta mišica izbočila srp in 
kladivo in istočasno skrčila podobo sidra z na-
pisom JNA, desni laket je bil popisan z žen-
skimi ljubkovalnimi imeni in večjim križem, 
ki je segal čez zapestje na hrbtno stran dlani. 
Roka je krčevito držala jekleno rezilo in ga na-
slanjala na brusno površino, njeni nohti pa so 
bili začuda lepo oblikovani, kot da bi jih vsa-
kokrat malo obrusil. Ko je vse postoril v ti-
stem okolišu in za plačilo nabral nekaj 
malovrednih dinarjev, rdečih stotakov, je 
stlačil obrabljene bankovce v klobuk in si ga 
poveznil na glavo. Pospravil je orodje in si 
zažvižgal Apihovo borbeno pesem Nabrusimo 
kose. S tem je oznanjal odhod. Oprezno smo 
capljali za njim do naslednjega postanka, 
vmes je žvižgal in pel, nekaj stihov je glasno 
zavriskal, da bi pritegnil pozornost. Mi mulci 
smo včasih dodali vrisk in poskušali pona-
vljati za njim, čeprav nismo razumeli vsebine. 

 
Nabrusimo kose (1. kitica) 
 
Nabrusimo kose, že klas dozoreva, 
že žetve bogate napočil je čas! 
Naj jeklo zapoje, naj pesem odmeva, 
nabrusimo kose, zrel je klas! 
»V boj za svobodno življenje!« 
gre klic od vasi do vasi, 
ker sicer nas čakata sužnost, trpljenje, 
za nas več izbire druge ni! 

 
Od takrat je preteklo dolgih petdeset, 

šestdeset let. Take pesmi se že od nekdaj ne 
vrtijo več niti na radijskih postajah, tudi pou-
ličnih posebnežev ni več. Ostaja pa ulica, 
Cesta IX. Korpusa, prometna aorta in nekoč 
upravno-poslovna cona. Ob njej so se vrstile 
trgovine z živili in tehničnim materialom, 
proizvodne, obrtne in servisne delavnice, gla-
sbena in oddelki osnovnih šol, uradi in zavodi, 
prometna milica, gasilci in reševalci, 
knjižnica, pošta, banka, kino in gledališče, 
hotel s plesiščem, kavarne in vinotoči, brivci, 
krojači, zadruge, železniška in avtobusna po-
staja, furmani, mejni prehodi, karavla, spome-
niki, pokopališče, podeželski dvorci ... 

Kraj je postajal mesto v malem, bili pa 
smo vzhičeni in zaslepljeni z gradnjo Nove 
Gorice. Agitatorji so nam polagali parole na 
srce, vse za napredek v imenu socializma in 
solidarnosti. Solkanci, zaposleni v javnih za-
vodih in inštitucijah, pa so zagotovo vedeli, če 
ne vsaj slutili, da je vas postala kukavičje 
gnezdo. Ko je mladič odraščal, smo ga vsi 
komaj nahranili, ko je 

odrasel, je na nas pozabil. Še več, pustil 
nam je razdejanje, v srcih in v vsakdanjem 
življenju. Morda smo zato postali še bolj se-
bični in nezaupljivi. 

Avantgarda je ostala le garda, ki je skrbela 
in še skrbi za lastne interese. 

Pri tem se še širokousti, hvali in ponavlja 
zgodovinski spomin, osvetljen le z njihove 
strani. Bolj ko se je mlado mesto širilo, bolj 
smo postajali periferija, na žalost tudi v upra-
vljanju krajevnih zadev. Vmes so bila kratka 
obdobja, ki so ponujala nekaj ravnotežja in 

Solkanska pesem 

spodbud za naš kraj, in nekaj pohval lahko pri-
pišemo predsedovanju skupščine Nove Gorice 
v letih 1963–1967, ko je domačin Jožko Štru-
kelj, bolj kot gospodarstvenik in manj kot po-
litik, poskušal pomagati tudi obrtni dejavnosti, 
ki je sama po sebi nosila konotacijo neskladja 
s tedanjo socialistično ureditvijo. Ostali pred-
sedniki in nato župani so delovali izključno 
bolj kot politiki in bistveno manj kot 

skrbniki razvoja lokalnega gospodarstva. 
V letu 1967 je Solkan res pridobil oznako Kra-
jevna skupnost, na žalost pa je to pomenilo, da 
smo res postali le periferni del Nove Gorice, 
sicer danes kot največja krajevna skupnost v 
občini, a vendar podložni v upravljalnem po-
menu. Predlogi in iniciative, ki jih predlagajo 
solkanski svetniki v svetu KS, nimajo skoraj 
nobene teže na občinski ravni, celo bolj so 
upoštevane samoiniciative posameznikov, 
predvsem zaradi zvez in ekonomskih koristi. 
Za vsako še tako minimalno odločitev mora 
KS pohlevno zaprositi novogoriške oblasti. Še 
za oddajo lastnih prostorov v najem čevljarju 
se je moral sedanji župan ovekovečiti na po-
godbi o najemu. Ni bilo dovolj, da smo iz pre-
teklosti prenesli v sedanjost nezmožnost 
samoodločanja. Izgubili smo predvsem 
pogum reči bobu bob, hkrati pa globoko v sebi 
shranjujemo jezo, ki se polagoma spreminja v 
nevarno ravnodušnost, saj smo tako odstopili 
prostor tistim, ki se zanj niso borili, ampak so 
brez boja prišli skozi glavna vrata. Če smo to 
uspeli nekdaj blažiti z dobrim humorjem na 
račun politikov in nekdanje “Juge”, nas zdaj 
niti to ne gane. Verjetno to velja za širše okolje 
in več let trajajoč proces. Resda je še pred 
kratkim pobuda o ustanovitvi Občine Solkan 
bila poslana v eter kot klic v sili, a sprašujem 
se, kje so bili kovači te ideje, ko je bil prime-
ren čas za izpeljavo. Če so v državi lahko usta-
novili 212 občin, in veliko je takih z manjšim 
številom prebivalcev, bi bil vsaj poskus dobro-
došel. Kje je bila takrat garda, ki nas je tako 
čuvala? 

 
Nabrusimo kose (3. kitica)  

 
Nekje je dežela, kjer vlada svoboda, 
kjer srečo uživata delavec, kmet, 
tam kmeta ne žuli nobena gospoda, 
kdor dela, ta uživa truda cvet. 
Mi bratje smo vaši po rodu, 
Slovenci, le urno na plan! 
Naš čas je napočil, dani se na vzhodu, 
in žetev je zrela, kose v dlan! 

 
Po dolgih letih sem v Solkanu spet slišal 

pesem Nabrusimo kose. Zamejski partizanski 
pevski zbor Pinko Tomažič jo je udarno zapel 
na pokritem kotalkališču Karavle, zgrajenem 
na pobudo posameznikov in mestne občine, 
toda brez širšega konsenza krajanov oziroma 
krajanov ni niti nihče vprašal za mnenje. Ko 
se je sprejemala odločitev v Svetu KS Solkan, 
sem bil njegov član. Bil sem proti taki 
odločitvi z argumenti, da pač tako kotalkališče 
ustreza le vadbi in nastopanju peščici zainte-
resiranih, nikakor pa ne more nadomestiti bo-
leče izgube gledališke dvorane na Placu. 

Prvič zato, ker je bilo zemljišče bivše ka-
ravle najprej dano za potrebe društva upoko-
jencev, ki so ogromno prostovoljnih ur 
porabili za ureditev, drugič zato, ker je zem-
ljišče neprimerno umeščeno med železniško 
progo, glavno prometno žilo in odpadom – Di-
nosom, in je last krajevne skupnosti, ta pa 
mora zastopati čim širši krog krajanov. Upo-
raba kotalkališča za kulturne prireditve je po-
polnoma neustrezna z vidika scenske opreme 
in samega ambienta, za nekatere prireditve 
celo smešna in absurdna. Partizanski zbor tako 
ni preglasil ropota železne in asfaltne ceste, 
preglasil je le nesmiselno odločitev gradnje 
strehe in nesmotrne porabe denarja. Za enak 
vložek bi Solkan imel sicer le manjšo dvorano, 
a bila bi v Solkanu. Posledica tega je, da v Sol-
kanu ni pravega dramskega društva, kot ga 
premorejo podobni kraji v Posočju, v zamej-
stvu in tudi v Brdih. Tako društva ne morejo v 
svojem kraju vaditi za nastope zborovskega 
petja, soustvarjati kulturne dejavnosti, ne mo-
rejo imeti zbora krajanov in sestankovati v 
svojih prostorih. Opogumil sem se in ponudil 
lastne prostore v obrtni coni, kjer bi z mini-
malnim vložkom in petletno odkupno najem-
nino Solkan dobil dvorano s 150. sedeži in 
večjim odrom, popolnoma tehnološko oprem-
ljeno za vse dejavnosti, s spremljevalnimi pro-
stori in s kvalitetno tehniško podporo. Pobudo 
sem poslal na občino in v krajevno skupnost, 
ocena vrednosti je na nivoju gradnje strehe ko-
talkališča, ki je med drugim že potrebna po-
pravila. 

Odgovora zelo verjetno ne bom nikoli 
dočakal, ker imajo mlini mestne občine za to-
vrstne projekte upočasnjene in tudi stranske 
poti. Ogromno denarja in časa se porabi za do-
govarjanje, dokumentacijo in projekte in nič 
čudnega ni, da tudi za enostavne projekte na 
koncu porabimo trikrat preveč sredstev in 
časa, a dejanska vrednost ostane nizka. Bil 
sem prisoten pri mnogih projektih obnove kul-
turnih domov in zgrozil sem se, kako nesmo-
trno se porablja evropski, pravzaprav naš, 
denar. Tudi to moje dejanje je bilo poslano kot 
klic iz obupa, brez znanega naslovnika. Kra-
jevna skupnost je že zdavnaj zamudila pri-
ložnost, da bi na seje mestne občine priglasila 
konkreten, ekonomsko upravičen predlog in 
ga tudi zagrizeno zagovarjala. 

Kako smo neresni, nam je pokazala tragi-
komična situacija v zvezi s posekom dreves 
ob sprehajalni poti od Solkanskega mosta do 
športnega parka. Za golosek ni nihče kriv, v 
medijih je interveniral sam župan, KS pona-
vlja, da je bila poslana pobuda in naročilo ure-
ditve nabrežja pred dvema letoma ob projektu 
osvetlitve mostu. Na koncu je zaradi slabe ko-
munikacije, neupoštevanja pobud KS Solkan 
in spet počasnosti mestne občine pošteno ra-
zhudil in osmešil krajane. Ureditev okolice bi 
morala biti naročena in izvedena pred scensko 
osvetlitvijo. Zdajšnji pogled na most s strani 
Soške ceste, kjer je most najbližji cesti, je bi-
stveno drugačen od pogleda s platoja pred mo-
stom. To lahko preverimo tudi preko spletne 
kamere, ki je postavljena na drogu ob vznožju. 
Zaželena in izvedena scenska osvetlitev je 

upoštevala plato kot center ogleda, travnik je 
že služil za skupinice mladostnikov in ostalih, 
ki so posedali okoli označevalne piramide in 
uporabljali brezžični dostop do spleta. Nekaj-
sekundni pogled na most, ki nam ga ponuja 
vožnja z avtomobilom, pa popolnoma spre-
meni perspektivo opazovanja. Namesto vitke 
silhuete se nam v ospredje prehitro prikaže 
šest zajetnih obokov kamnitega nasipa, most 
in glavni obok ostane v ozadju tudi zato, ker 
smo nad njim in tak pogled ne ponuja več 
prave arhitekturne veličine, kot si jo most za-
služi. Scenska razsvetljava pa ne sledi novi 
izhodiščni perspektivi, oboki nasipa bi morali 
biti vsaj malenkostno osvetljeni, svetlobna te-
lesa v obokih pa prestavljena. S takim golo-
sekom pa smo odgnali mladostnike s platoja, 
mimoidoči pa bodo zaznavali most v nepravi 
luči. 

Bogve, kaj bi si mislil general Borojević 
o mostu, ki ga je avgusta 1916 zaukazal raz-
streliti, da ne bi padel v sovražnikove roke. 
Zagotovo pa bi ga razjezile zdrahe v zvezi z 
ureditvijo obmostnega prostora. Takoj bi tudi 
opazil, da so Italijani po svoje obnovili bočne 
oboke in ne bi se strinjal z njihovim številom. 
»Italiener können gar nicht bis10 zählen,« bi 
jih podražil. 

Da ne znamo štet niti do deset pa velja tudi 
za nas. Solkanci smo se pred leti izrekli proti 
postavitvi spomenika Svetozarju Borojeviću 
von Bojni, kar je v povezavi s podrtim mo-
stom celo sprejemljivo, ni pa logično, da to 
mesto krasijo kante za smeti. Da se ne bi vnela 
borba za zelene in rumene »plastičnjake«, 
smo raje odklonili postavitev spomenika, ki 
danes zaseda lepo urejen prostor na Prevalu 
ob poti za Trnovo. Ob njem je postavljen še 
pano z zgodovinskimi podatki in pomenljivim 
pogledom na kostnico na Oslavju. 

23. maja letos smo se spominjali 99-let-
nice smrti glavnega poveljnika avstro-ogrske 
vojske, v njegov spomin je Konzorcij 
opuščenih vinogradov in vinska klet UOU 
Marinka Pintarja organizirala kratko 
svečanost ob spomeniku in nazdravila s po-
sebnim vinom z njegovim imenom. Pozdravni 
govor je v generalski uniformi avstro-ogrske 
vojske zanimivo izpeljal Dragi Lazovski. Ka-
sneje sem ga povabil, da se je v namišljeni ge-
neralski vlogi z oprodo Sandijem sprehodil še 
skozi golosek do mosta, ki scensko zelo spo-
minja na razdejanje v bitkah soške fronte. 
Morda pa bi se pravi general postavil vzrav-
nano pred mostom in s sabljo salutiral ob po-
slušanju domoljubne pesmi z naslovom 
Solkanska pesnika Miroslava Vilharja, ki je 
bila natisnjena tudi v zbirki slovanskih pesni-
kov Nova Pesmarica v Ljubljani 1889. Pesnik 
in skladatelj je bolj znan po žalostinki Lipa ze-
lenela je. Domoljubne pesmi Solkanska Sol-
kanci niso sprejeli, zelenomodra reka je 
besede razmočila, črke potopila na dno tolmu-
nov, kjer se potrpežljivo upirajo, da jih ne od-
nese v širno morje. 

 
Solkanska 
 Neprestrašene krvi, 
za svoj dom navdušeni, 
smo solkanski fantje mi; Slavjani! 
Ob bregovji bistre Soče, 
smo nad tisoč let doma; 
koder dere in ropoče, 
so slavjanska naša tla! 
 Neprestrašene krvi, 
zahoda se ne bojimo, 
krepke imamo roke; 
proti vzhodu pa pošljimo 
nado, vero in srce! 
 Neprestrašene krvi, 
jasno le od jutra sije 
solnce bratom Slavjanom, 
brat za brata kri prelije; 
zaživi naš nezmerni dom! 

 
Miran Brumat 

Generalu v spomin, foto: Miran Brumat
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Solkanske podjetnike in obrtnike vabimo, da 
oglašujejo v Solkanskem časopisu in na inter-
netni strani KS Solkan. Cenik je objavljen  na 
internetni strani. 

Oglaøevanje v naøem œasopisu

Darovalci za œasopis

Naslednja številka Solkanskega časopisa bo izšla decem-
bra 2019. 
Članke in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 
15. decembra na e-naslov: 1001solkan@gmail.com. Be-
sedil, ki niso v elektronski obliki, ne bomo sprejemali. 
Slike oddajte ločeno v jpg formatu. Navedite tudi vsebino 
slike in ime avtorja fotografije. Ime datoteke z besedilom 
naj bo usklajeno s pripadajočimi slikami. Naslov urednice: 
svetlanaplesnicarmail@gmail.com 
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno 
priredi tako po obsegu (do 7000 znakov s presledki) kot 
po izrazu. 

Izdaja: KS Solkan 
Zanjo: Jana Herega, predsednica KS Solkan 
Urednica: Svetlana Buøen 
Uredniøki odbor: Jana Herega, Joæef Leban,  
mag. Darinka Kozinc, dr. Branko Maruøiœ,  
Boæa Hvala, Joæko Markiœ  
Jezikovni pregled: Svetlana Buøen 
Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana - Gorica 
Naklada: 1.400 izvodov − september 2019

ISSN 2335-4143

Obvestilo

Mestna občina Nova Gorica, Salonit Anhovo 
d.o.o., Salonit Anhovo, kamnolomi d.o.o., Ro-
kava d.o.o. Dekani, Bussines solutions d.o.o. 
Solkan, Trgo abc d.o.o. Nova Gorica, Nase 
d.o.o. Solkan, Foto atelje Pavšič Zavadlav Sol-
kan, Frizerstvo Em stil Marta Kaluža s.p. Sol-
kan, Top-go d.o.o. Nova Gorica, Leban invest 
d.o.o. Nova Gorica, Naturatrade d.o.o.  Novo 
mesto, Miloš Suhadolnik s.p. Solkan, Optika 
Škrlj optika, urarstvo, zlatarstvo d.o.o. Nova Go-
rica, Mizarstvo Damijan Šinigoj s.p. Solkan, 
Kult Solkan, Dean Podgornik s.p., Insis d.o.o. 
poceni pc Nova Gorica, Caffe bar Solkan, Me-
medi Abdula s.p., Plesna skupina Twist, Ženska 
vokalna skupina Zimzelen

Praznovanje krajevnega 
praznika so omogoœili:

Za nemoteno izhajanje našega časopisa še posebej 
v zadnjem času potrebujemo tudi prispevke kraja-
nov. Hvala vsem, ki ste že prispevali. Hvala tudi ti-
stim, ki še boste.  
Transakcijski račun, na katerega lahko nakažete 
prispevek, je: KRAJEVNA SKUPNOST SOL-
KAN 01284 – 6450831390 
Darovalci, ki so letos od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 
prispevali 326 EUR, so: 
Bašin Pavčnik Martina, Belingar Anka, Bizjak Eve-
lin, Boltar Silva, Božič Majda, Hlede Anita, Mari-
nič Aleksandra, Paravan Franc, Pavletič Milojka, 
Pavlin Jožef, Plesničar Bernarda, Podgornik David, 
Polanc Marina, Prijon Alma, Školaris Franc, Za-
vrtanik Radica, Zucchiati Norma, Žnidarčič Ana 

Pohod po bojiščih 
soške fronte 

 

Turistično društvo Solkan vabi na 
15. pohod po bojiščih soške fronte, 

ki bo v soboto,  
26. oktobra 2019. 

Zbrali se bomo ob 8.30 na Trgu 
Jožeta Srebrniča, pred KS Solkan. 

Vpisnina: 6 evrov (vodenje, osvežitev 
s čajem in sadjem, na koncu 

še topel obrok s pijačo) 
 

Pot vodi preko Sv. Katarine in 
Prevala, po jarkih in skozi kaverne. 
Pohod traja predvidoma 3 do 4 ure. 

Obvezni sta primerna obutev  
in baterijska svetilka. 

 

Informacije na: 041 974 588, 

www.facebook.com/TurističnoDruštvoSolkan

Krajanom Solkana  

iskrene œestitke  

ob njihovem  

krajevnem prazniku.

Križanko pripravil Matjaž Hladnik
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