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Prazni~na vo{~ilnica
MESEC APRIL NAM PRINAŠA SPET RAZLI^NA PRAZNOVANJA, TAKO VELIK KRŠ^ANSKI

PRAZNIK VELIKO NO^ IN 27. APRIL DAN UPORA PROTI OKUPATORJU. OBENEM PA PRA-

ZNUJEMO V APRILU POLEG DRUGEGA TUDI SLOVENSKE DNEVE KNJIGE.
@ELIMO PRIJAZNO PRAZNOVANJE V MIRU IN ZADOVOLJSTVU IN PRAV JE TUDI, DA SE

V MISLIH POMUDIMO PRI PONOSNEM SPOMINU NA UPORNOST NAŠIH DEDOV. PRAV

TAKO @ELIMO PRIJETNO PRVOMAJSKO PRAZNOVANJE.                       SVET KS SOLK    SVET KS SOLK    SVET KS SOLK    SVET KS SOLK    SVET KS SOLKANANANANANSvet KS Solkan se je konstituiral 12. decem-
bra 2002 na prvi seji, na kateri je od prejšnjega
sveta sprejel poro~ilo o delu in nerešenih nalo-
gah ter finan~no poro~ilo. Prednovoletni ~as
so zaznamovali obiski in voš~ila, ki sodijo k do-
brim odnosom z vsemi tistimi, s katerimi sode-
lujemo ter odprtje razstave jaslic na Sveti Gori.

Da je obvoznica dolgoleten in zahteven prob-
lem, se dobro zavedamo v novi sestavi sveta KS
Solkan, zato smo povabili na obisk pod`upana
MO Nova Gorica, g. Andreja Miško, ki je svetu
in odboru za obvoznico pojasnil trenutno stanje
pri izgradnji obvoznice. Sklep sestanka je bil, da
bo Mestna ob~ina sklicala skupni sestanek z
Direkcijo RS za ceste. Do realizacije je tudi prišlo
in na tem sestanku, o katerem so obširno poro-
~ali mediji, so bili sprejeti sklepi, da se gradnja
po kon~anju kro`iš~a v Novi Gorici nadaljuje
in da se poiš~e vse mo`ne variante za pridobitev
manjkajo~ih sredstev.

Svet je formiral delovna telesa, ki naj bi bila
v pomo~ svetu pri reševanju strokovnih vpra-
šanj. Po imenovanju delovnih teles so bili sklicani
sestanki, kjer so se pripravljali delovni programi,
ki so sestavni del programa za delo Sveta KS
Solkan.

Na novo se je imenoval tudi uredniški odbor
1001-solkanskega ~asopisa. Sledili sta pripravi
in izvedba štirih prireditev: Pohod lu~i, bo`i~no-
novoletni koncert, proslava ob kulturnem praz-
niku (8. februar) s sodelovanjem  OŠ Solkan in
prijazna prireditev ob dnevu `ena in materin-
skem dnevu, kjer je sodeloval zbor Unitri.

Ideja o tem, da bi Solkan dobil Kulturni cen-
ter v prostorih Mercatorja (nekdaj Pohištvo
Solkan oz. Vino Gorica) je še vedno `iva, pri-
pravili smo predlog o vsebini omenjenega cen-
tra in ga posredovali `upanu. Prav tako si pre-
novo zaslu`i tudi spletna internetna stran Sol-
kana. Sklenili smo pogodbo z ra~unalniškim po-
djetjem Arctur, kot urejevalko omenjene strani

Poro~ilo o delu
Sveta KS Solkan

Dr`avni praznik - dan upora proti okupatorju
- smo v slovenski dr`avi prvi~ praznovali leta
1992. Njegov predhodnik je bil dan Osvobodilne
fronte, v Socialisti~ni  republiki Sloveniji so ga
~astili v  spomin na ustanovitev (27. 4. 1941)
zveze, ki je pri odlo~itvi za upor zoper okupator-
je Slovenije povezala razli~ne slovenske strake in
gibanja. Osvobodilna fronta je bila zamisel slo-
venskih komunistov, ki jim je na Slovenskem
uspelo ustvariti uporno razpolo`enje, ga poeno-
titi in se mu postaviti na ~elo. Pri tem so izklju~ili
druge oblike ilegalnega boja proti okupatorju,
kar je druga~e misle~e kar samodejno potisnilo
v nedejavnost ali v kolaboracijo. Slednja je bila
najslabša izbira. Uporno delovanje zoper okupa-
torje, pravzaprav narodnoosvobodilni boj, je
stremelo za osvoboditvijo in upravno zdru`itvijo
slovenskega ozemlja ter za tako dru`beno uredi-
tvijo, ki bo ustrezala predvsem zamisli komuni-
sti~nega vodstva. Le tako moremo razumeti raz-
voj dogodkov na Slovenskem, zlasti po maju leta
1945. Poskusi preobrazbe slovenske dru`be po
drugi svetovni vojni – uspehi in neuspehi pri
tem – netijo zlasti od konca osemdesetih let pre-
teklega stoletja dalje diskusije o pravem smislu
Osvobodilne fronte, o prevzemu oblasti komu-
nistov, o potrebi in o neprimernosti kolaboracije,
o nasilnosti dejanj in o vsem tistem nenavadnem,
kar lahko rodijo le vojna in prelomni ~asi. Tako
je mogo~e tudi razumeti odlo~itev Demosove
vlade (1991), ki praznika Osvobodilne fronte ni

odpravila, pa~ pa mu je nadela druga~no ime in
je s tem priznala, da je bil boj proti okupatorju
velika moralna vrednota za vse narode in dr`ave,
zlasti Evrope. Prav ob tem pa se nam poka`e v
najbolj jasni lu~i posebnost, s katero se Slovenci
sre~ujemo pri ocenjevanju našega zadr`anja med
drugo svetovno vojno: upirati se zavojevalcem,
predstavnikom temnih ideologij 20. stoletja ob
hkratnem ustvarjanju dru`be, ki temelji na
represiji in kratenju ~lovekovih pravic. Preve~ za-
pletena so vprašanja, ki jih ni mogo~e zlahka reše-
vati  v korist enega ali drugega pogleda. Zado-
voljimo se le z ugotovitvijo, da je slovenski narod
ali pa vsaj njegov dobršen del sodeloval v svetov-
nem uporu zoper nacizem in fašizem, da je bil od-
krito na strani zavezniških sil, da ni hlinil svojega
sodelovanja s kolaboracionisti~no taktiko in da se
tudi v teh dneh formalno priklju~uje, z referen-
dumsko odlo~itvijo, k novi evropski povezavi, te-
melje~i na izkušnjah druge svetovne vojne.

Za nas primorske Slovence pa  še vedno velja
in bo veljalo tisto, kar je pred sedeminpetdesetimi
leti (27. 4. 1944)  zapisal v Partizanskem dnevniku
pisatelj France Bevk: ”Kaj bi bilo s Slovenskim
Primorjem, da ni bilo osvobodilnega boja? Odgovor
je en sam: Primorci bi bili do`iveli isto razo~aranje
kot po zadnji svetovni vojni. To razo~aranje nam je
danes prihranjeno po zaslugi Osvobodilne fronte.
Zaman so vsa jalova prizadevanja naših nasprot-
nikov, nih~e ve~ nam ne more vzeti sadov naše
borbe.”

Z lastnoro~no narisano kartico (signirana S.J./ Roma 23), na kateri v športnem avtomobilu (jajcu)
z oznako S.P.Q.R. (SSSSSenatus PPPPPopulus QQQQQue RRRRRomanus – uradno ime rimske republike oz. dr`ave) drvi
proti Solkanu (Salcano) ~rno velikono~no piš~e, je voš~il svojim doma~im vesele velikono~ne
praznike Jo`e Srebrni~, ki je leta 1923 slu`il v Rimu vojaški rok. Pepi Srebrni~, ki se je kasneje
uveljavljal kot slikar in grafik, je na kartici tudi z besedami sporo~al “... prosim oproš~enja ~e je kaj
zamere, ker pošiljam piš~e ~rne in ne bele ali kake druge barve. Bil sem namre~ v strahu, da bi se ga
na poti kaj ne oviralo in tako sre~no sedaj lahko vozi vse moje pozdrave.” Naj še dodamo, da je bil
ob veliki no~i leta 1923 v Italiji ̀ e skoraj pol leta na oblasti Mussolinijev fašizem.

Dan upora -
dan Osvobodilne fronte

pa zadol`ili Ano Zavrtanik; sodelovanje pa je
ponudil tudi Saša Maruši~. Razpisali smo nate~aj
za u~ence OŠ Solkan z naslovom  »Najlepši rek
o Solkanu« z ekološko vsebino.

Sledili so  sestanki, kot npr. s Konzorcijem za
izgradnjo športnega parka Na jezu, z novo-
goriškim `upanom in s sodelavci Oddelka za
infrastrukturo. V za~etku marca je bil na obisku
v KS Solkan tudi `upan g. Mirko Brulc s sode-
lavci. Po pogovoru s ~lani sveta in nekaterimi
drugimi predstavniki, si je ogledal knji`nico in
prostore KS. Bili smo tudi gostitelji sre~anja z
rajonskim svetom Placuta - Sveta Gora iz Gorice.

Prejeli smo nekaj pisem in prito`b ob~anov
zaradi prometne ureditve v Solkanu. Zaradi
tega smo sklicali sestanek s policijo, predstavnico
direkcije za ceste, prometnim inšpektorjem in
predstavnico Mestne ob~ine Nova Gorica.

Ugotavljamo, da obravnavamo veliko komu-
nalnih problemov. Zato smo se kar ve~krat `e
sestali na Oddelku za infrastrukturo pri  na~el-
niku Otonu Mozeti~u. Obenem se na svetu KS
zavedamo tudi nekaterih okoljskih problemov,
zlasti tistih, ki so povezani s proizvodnjo Sol-
kanske industrije apna. @arno pokopališ~e se
gradi po etapah, sedaj pa se pripravlja delna
ozelenitev. Svet KS Solkan se je sestal do sedaj
na štirih rednih sejah.

Omeniti je še treba, da potekajo tudi razgo-
vori o preselitvi zaporov in selitvi upravnega
dela Goriškega muzeja z gradu Kromberk v Sol-
kan (vila Bartolomei).

V svetu KS Solkan se dobro zavedamo odgo-
vornosti do sokrajanov in njihovih problemov.
Velikokrat pa se dogajajo tudi zadeve, ob katerih
smo nemo~ni ali pa za njih reševanje nimamo
kompetenc. Pri~akujemo pa konstruktivno
sodelovanje krajanov zato, da bo bivanje in
sobivanje v kraju prijaznejše in da bomo ̀ iveli v
ve~ji medsebojni slogi in razumevanju.
Darinka KozincDarinka KozincDarinka KozincDarinka KozincDarinka Kozinc, predsednica Sveta KS Solkan

Medtem ko se dela na kro`nem kri`iš~u v
Novi Gorici (kot prva faza gradnje solkanske
obvoznice) bli`ajo koncu, pa dela na solkanskem
delu obvoznice kljub obljubam še niso stekla. O
tem in o nadaljevanju del so govorili na sestanku
dne 24. januarja 2003. Sodelovali so pred-
stavniki obeh investitorjev (Direkcija Republike
Slovenije za ceste in Mestna ob~ina Nova Go-
rica) in Krajevne skupnosti Solkan.

Predstavniki Direkcije RS za ceste so uvo-
doma pojasnili vzroke nastalih zamud. V de-
cembru prejšnjega leta je Ministrstvo za okolje,
prostor in energetiko zaslišalo vse lastnike
zemljiš~, preko katerih bo potekala bodo~a ob-
voznica. Ti so v tem postopku postavili nekatere
nove zahteve, kar je imelo za posledico dopol-
nitev `e izdelane projektne dokumentacije. Ta
dela so sedaj kon~ana in po danih zagotovilih
naj bi pristojno ministrstvo v tem mesecu kon-
~no izdalo gradbeno dovoljenje za celotno ob-
voznico. Tako bo mogo~e, da bodo z deli za~eli
tudi na solkanski strani.

V kratkem vendarle nadaljevanje
del tudi na solkanskem delu

obvoznice
Glede na to, da sta investitorja obvoznice `e

podpisala gradbeno pogodbo za gradnjo via-
dukta v Solkanu, bodo ta objekt izvajalci lahko
za~eli graditi v naslednjem mesecu in ga dokon-
~ali do letošnjega oktobra.

Poleg tega je Direkcija RS za ceste zagotovi-
la tudi, da bo v letošnjem letu opravila vse
postopke za oddajo del za gradnjo predvide-
nega predora, ki naj bi bil dokon~an do okto-
bra 2004.

Potrebna sredstva za dokon~anje navede-
nih del so v celoti `e zagotovljena. Za izgrad-
njo preostalega dela obvoznice pa bo potre-
bno v prora~unih dr`ave in Mestne ob~ine
Nova Gorica v naslednjih letih zagotoviti manj-
kajo~a sredstva (prora~una obeh sofinan-
cerjev za leto 2005 še nista sprejeta). Enotno
stališ~e udele`encev sestanka z dne 24. janu-
arja 2003 pa je bilo, da gradbenih del na ob-
voznici v nobenem primeru ne bi smeli pre-
kiniti.
Roman ColjaRoman ColjaRoman ColjaRoman ColjaRoman Colja
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Odgovor na
anonimno pismo

19. januarja 2003  sta  na ozemlju Republike
Slovenije  potekala referenduma: l. v zvezi z za-
konom o preoblikovanju in privatizaciji javnega
podjetja Slovenske ̀ eleznice (v nadaljevanju @e-
leznice) in 2. v zvezi s predlogom zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o vra~anju vla-
ganj v telekominikacijsko omre`je (v nadalje-
vanju Telekomunikacije). Na prvo vprašanje je
na vseh štirih solkanskih voliš~ih glasovalo 725
ljudi, na drugo vprašanje pa 723. Na prvo vpra-
šanje (@eleznice) je v vseh štirih enotah 332 volil-
cev glasovalo »za« in 378 volilcev »proti«. Na dru-
go vprašanje (Telekomunikacije) pa so 403 volilci
glasovali »za«, 307 pa »proti«. Tudi v Solkanu so
bili volilci naklonjeni temu, da se povrnejo visoki
stroški, ki so jih imeli naro~niki telefonskih zvez,
prav tako so glasovali za privatizacijo `eleznic.
Volilna udele`ba v Solkanu je bila nekaj manj kot
27%.

Tudi na drugem referendumskem glasovanju
(23. 3. 2003) so se morali volilci opredeliti do
dveh vprašanj in sicer 1. ali so »za« ali pa so »proti«
vstopu Slovenije v organizacijo NATO in 2. ali
so »za« ali pa »proti« vstopu Slovenije v Evropsko
unijo. Na vseh štirih solkanskih voliš~ih so bili
vpisani 2703 volilci, glasovalo je 1790 volilcev,
kar pomeni, da je bila udele`ba 65% (v  Mestni
ob~ini Nova Gorica  je bila 66,26%).

Za vstop v NATO je glasovalo 61,22% volicev,
proti vstopu pa 38,77%.  Najbolj so od dr`avne-
ga povpre~ja odstopali rezultati na voliš~u števil-
ka 27 (AMD), kjer je »za« glasovalo 53,18%, »pro-
ti« pa 46,82%.

Za vstop v Evropsko unijo je glasovalo 90,34%,
proti pa 9,65 %. Na voliš~u številka 25 (OŠ Sol-
kan) se je za vklju~itev izreklo 94,59%, proti pa
5,41%, na voliš~u številka 27 (AMD) pa se je iz-
reklo 86,49% volilcev »za« in 13,51% »proti«.

V novogoriški ob~ini je za vstop Slovenije v
NATO glasovalo  60,79% (v celotni Sloveniji je
po delnih uradnih izidih glasovalo 66,05 % »za«
in 33,95% »proti«), za vstop Slovenije v Evropsko
unijo pa 89,50% »za« in 10,50% »proti« (v
Sloveniji pa 89,61% »za« in 10,39% »proti«).

19. januar 2003 – Tednik Dru`ina je objavil
~lanek o vandalskih posegih na kapelici sv. Troji-
ce v @abjem kraju. Zadnji~ je bila kapelica poško-
dovana tik ob koncu leta 2002.

21. januar 2003 – Dnevnik Delo je poro~al
o finan~nih te`avah, ki spremljajo izgradnjo sol-
kanske obvoznice. “Manjka še ve~ kot milijarda”
je naslov ~asopisne vesti. Predstavniki direkcije
Republike Slovenije za ceste so izjavili, da še ne
morejo zagotoviti, da bo obvoznica dograjena
do leta 2006.

22. januar 2003 – Svet KS Solkan je na svoji
3. seji imenoval uredniški odbor 1001-solkan-
skega ~asopisa v sestavu Kaja Širok (glavna ured-
nica), Ana Zavrtanik (lektorica), Bojan Bole
(oblikovalec) in ~lani Jo`e Bite`nik, Boris Jug,
Erika Klanjš~ek, Darinka Kozinc, Marko Lazar,
Branko Maruši~, Saša Maruši~, Vinko Paljk,
Maja Pavlin Klemenc, Dea Susi~. S sporo~ilom
predsednici Sveta KS Solkan  je  Kaja Širok zaradi
študijskih obveznosti odpovedala nalogo glavne
urednice. Junijsko številko 2003 naj bi pripravil
novi urednik.

25. januar 2003 – Komisija literarnega na-
te~aja revije Mladika iz Trsta je objavila rezultate
3l. literarnega nate~aja. Prvo nagrado za prozno
delo je za novelo Talko Borotalko  prejela Darinka
Kozinc. Ga. Kozin~eva je predsednica Sveta KS
Solkan. Iskreno ~estitamo!

3. februar 2003 – Umrl je Jo`e Srebrni~, eden
izmed pionirjev kajakaškega športa na So~i. Bil
je tekmovalec, izdelovalec športnih ~olnov in
organizator kajakaških tekmovanj. Rojen je bil
v Solkanu leta 1925, med drugo svetovno vojno
je bil partizanski borec.

19. februar 2003 – Na obisk k ~lanom Sveta
KS Solkan je prišla delegacija rajonskega sveta
Placuta – Sveta Gora iz Gorice.

Marec 2003 – Zgodovinski ~asopis (1-2, 2002)
je objavil poro~ilo in oceno o solkanskem zbor-
niku Jako stara vas na Goriškem je Solkan, napisal
jo je prof. dr. Štefan Trojer iz Ljubljane, pred le-
ti srednješolski u~itelj v Novi Gorici.

28. marec 2003 – Na svojem rednem let-
nem ob~nem zboru se je sešla krajevna organi-
zacija ZZB NOV Solkan. Solkanski borci so
sprejeli program dela, med drugim, da bodo
odkrili spominsko ploš~o ob 60-letnici Goriške
fronte. Izvolili so tudi  krajevni odbor, ki ga bo
vodil ponovno Zdravko Bašin.

1. april 2002 – V Mestni galeriji v Novi Gorici
je bila odprta razstava Slike in objekti, solkan-
skega rojaka Vladimira Makuca.

April 2003 – Do tega meseca je bilo ugotov-
ljeno, da je treba vnesti (vklesati) nekatere po-
pravke na spominsko ploš~o `rtvam druge sve-
tovne vojne pred vhodom na solkansko po-
kopališ~e. Med padle in umrle v italijanski voj-

Le kaj  bi nam rad povedal tisti, ki tako vestno
skrbi, da dela na novi kapelici v @abjem kraju
ne zastanejo. Naj ugibam. Mogo~e ga motijo
verski simboli, mogo~e ne mara zgodovine,
verjetno mu je slovenska kultura nekaj tuje-
ga. Lahko, da mu je dan pust in dolgo~asen,
pono~i pa ne more spati. Morda pa bi le rad
opozoril nase, pa ne najde primernejšega na-
~ina. Prav gotovo pa mu ni do lepega in ure-
jenega Solkana, v katerem bi se vsi krajani dobro
po~utili.

Zato krajani tako po~etje odlo~no obsojamo
in apeliramo na storilce, naj nesre~ni kapelici v
prihodnje prizanesejo.
Jernej Bo`i~Jernej Bo`i~Jernej Bo`i~Jernej Bo`i~Jernej Bo`i~

Krajevna
kronika

Referendumski
rezultati v Solkanu

Koga moti
versko obele`je

Vladimir Makuc: Vzlet II, 197 x 147 cm, disperzijska tempera in pesek na platnu, 2002 (z razstave
v novogori{ki Mestni galeriji, ki je na ogled do 19. aprila)

Avgust Prijon trdi, da so njegove trte
stare 75 let.Vsekakor ~astitljiva starost za
trte v lepo urejenem vinogradu na Kek~evi
poti. Ima kdo še starejše trte? Sporo~ite na
Krajevno skupnost Solkan.

V naslednji številki  1001-solkanskega
~asopisa pa bomo razglasili lastnika najsta-
rejše trte v Solkanu!

I{~emo najstarej{o
trto v Solkanu

ski je treba  uvrstiti Cirila Laš~aka (1903  - 1943),
umrl je kot pripadnik posebnih bataljonov, med
civilnimi `rtvami pa Marinka Bite`nika (1930-
1945), ki je umrl 6. maja 1945. Popraviti je
treba napis priimka Štefana @nidar~i~a, na
ploš~i je naveden kot @nidarši~, prav tako pa
tudi rojstno letnico Roberta Kanclerja, ki je bil
rojen leta 1921; na ploš~i je zapisano leto
1929.

14. april 2003 – Po štirih letih smo imeli
ponovno zbor krajanov. Ve~ o tem v prihodnji
številki.

Spoštovani!

Svet KS Solkan in uredniški odbor sta se se-
znanila s “pismom bralcev”(prejeto 4. 2. 2003),
ki pa je na ̀ alost anonimno oziroma podpisano
z ne~itljivim podpisom (Vasja?). Svet je tudi
sprejel sklep, da anonimnih pisem ne bomo
objavljali, zato sem se odlo~ila le za odgovor
piscu.

Gospoda je zelo motilo, ker se je ~asopis na
naslovnici preve~ posve~al verskim zadevam.
Opravi~ujem se, ~e ga je taka naslovnica motila
oziroma `alila, ~etudi moram v opravi~ilo po-
vedati, da sem po konstituiranju sveta KS imela
komaj kaj ~asa, da sem napisala novoletno ~e-
stitko krajanom, kajti ~asopis je ̀ e bil v tiskarni.
Obenem je mesec december le ~as, ki ga zazna-
mujejo verski prazniki.

Gospod ima prav, da smo se v resnici pre-
malo posvetili dr`avnemu prazniku. Na zadnjem
obisku pri `upanu MO Nova Gorica je beseda
nanesla tudi na izobešanje zastav, kajti, ~e ste
opazili, je bilo v mestu in Solkanu veliko ve~ za-
stav kot prejšnja leta, zato se je `upanu v pogo-
voru utrnila ideja, da bi ob~anom podelili za-
stave ne pa ro`ice kot v preteklosti. @al pa me
je te dni raz`alostila mavri~na zastava (namen
je sicer dober!) na oknu neke hiše v Solkanu z
napisom PACE, ne pa s slovenskim MIR, ~etudi
so v Gorici opazne tudi zastave z dvojezi~nimi
napisi.Glede solkanskih štorij pa vseeno mislim,
da je prav, ~e so zapisane, saj sodijo k identiteti
kraja in njegovi zgodovini, ki Solkanu daje nje-
govo `lahtnost.

Spoštovani ! Vsakdo, ki ima kaj povedati ali
`eli kaj napisati, je prisr~no vabljen, da to stori,
veseli bomo. Opozoriti le velja, da vsi ~lani ured-
niškega odbora delajo volontersko, za svoje pri-
spevke, ki jih pišejo na svojih ra~unalnikih in
pošiljajo na svoje stroške...ne dobivajo nika-
kršnega pla~ila, zato je njihovo delo še toliko
bolj dragoceno. Solkan ima svoj ~asopis, celo
Nova Gorica ga nima. Je `e tako, v~asih se še
tako dobri nameni sprevr`ejo in omenjena kriti-
ka je dosegla le to, da je odstopila urednica ~a-
sopisa, nam pa povzro~ila dodatne te`ave pri
iskanju novega urednika.

Za konec pa naj še enkrat re~em, prisr~no
vabljeni k oblikovanju tako ~asopisa kot tudi
dela Sveta KS Solkan, kajti edino skupno vodilo
je ne glede na strankarsko ali ideološko prepri-
~anje, da bi s skupnimi mo~mi delali v dobro
kraja, v katerem `ivimo.

^e ne bomo tega storili sami, bodo drugi še
manj.
Darinka KozincDarinka KozincDarinka KozincDarinka KozincDarinka Kozinc

Po dveh letih pojavljanja Solkana na spletu
(internetu) je nastopil ~as za kratek premislek in
nadgradnjo obstoje~e spletne strani.  Na naslovu
www.solkan.si bo kmalu mogo~e dobiti nove
vsebine, ve~ prostora bo za neposredno komuni-
kacijo s Krajevno skupnostjo, ve~ servisnih infor-
macij in tudi ~asopis bo redno izhajal tudi v splet-
ni obliki.

S prenovo uredništva spletne strani se bo
prenovila tudi podoba predstavitve kraja. Bo
manj jubilejna in bolj prilagojena spletu. Verjetno
bo ve~ povezav z društvi in organizacijami, ki de-
lujejo v naših krajih. Ohranili bomo tudi povezave
z nekaterimi javnimi zavodi, uradi, ob~ino, uprav-
no enoto, parlamentom in vlado... Skratka, vse
kar rabi sodoben dr`avljan in krajan.

Tudi ~asopis se bo preselil na splet in bo postal
dostopen “emigrantom” po celem svetu. Do zdaj
je bilo mogo~e dobiti le povzetek tem, ki jih je
obravnaval ~asopis. Zdaj bo predstavljena celo-
tna vsebina v pdf     formatu. Internet to omogo~a
in zakaj ne bi tega lahko imeli.

Rubrika Forum, ki je do zdaj slu`ila izra`anju
mnenj posameznikov, bo obstajala tudi v pri-
hodnje. Zagotovo je najve~ zanimanja in kritik
vzbudila fontana. So pa na to mesto prispeli tu-
di nekateri predlogi, kritike in pobude, na katere
se vsaj v nekaterih primerih ka`e odzvati. Kdor
ho~e, si jih lahko ogleda. Ker je izkušnja pozitiv-
na, jo bomo nadgradili z ob~asnimi mnenjski-

www.solkan.si
mi raziskavami oziroma aktualnimi vprašanji.
Upam, da bo sodelovanje vsestransko in rezul-
tati konkretni: prireditve, pobude, opozorila,
protesti... ̂ e sami ne bomo skrbeli za svoje dr-
`avljanske in ustavne pravice, nam jih bodo ure-
jali (vsiljevali) drugi. Prav ~udno je, kako z lahko-
to protestiramo proti pove~evanju ozonske luk-
nje in kako nemarni smo, ko je umazanija pred
pragom. In zelo ~udni so mirovniki, ki se zgra`a-
jo nad vojnami po svetu, a so popolnoma ravno-
dušni, ko se v neposredni okolici razbijajo lokali
in imetje, izsiljujejo lastniki in obiskovalci. Mor-
da bomo tudi na ta na~in uspeli o`iviti dva zelo
dragocena instrumenta vsake demokracije: ci-
vilno pobudo in dr`avljansko zavest. In nenazad-
nje je Forum tudi prostor, ko lahko vsak sporo~i
tudi veselo novico, kot na primer Mavricij Mi-
lavec, ki je jeseni, 1. novembra 2002 napisal:

“Sporo~am Vam veselo novico, da smo letos
25.10.2002  v Solkanu, oziroma na Solkanskih
poljih nabrali ter pridelali prve litre `lahtnega
deviškega olj~nega olja. To je lep uspeh, saj smo
po letu 1927 zopet pri~eli z nasadi oljk. Prosim
da to informacijo zapišete v anale Solkanske
zgodovine. Lep pozdrav!”

Torej, letos Solkan v novi preobleki, z novo
urednico Ano Zavrtanik na starem naslovu:
www.solkan.si. Vabljeni k sodelovanju in so-
ustvarjanju.
Saša Maruši~Saša Maruši~Saša Maruši~Saša Maruši~Saša Maruši~
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Pohod lu~i in bo`i~ni koncert

Kulturni praznik

26. december 2002 sta v naši krajevni skupnosti zaznamovala dva dogodka, Pohod lu~i in
`e tradicionalni bo`i~ni koncert v cerkvi sv. Štefana v Solkanu.

Lep ve~er je na pohod privabil kakih dvesto udele`encev vseh starostnih skupin. Lu~ –
ogenj – simbol ̀ ivljenja so ponesli od Trga M. A. Plen~i~a preko Šolske ulice in mostu na sabo-
tinsko cesto. Na parkirnem prostoru je s pomo~jo pevskega zbora »Slavec« zadonela pesem.
Marsikdo se je na poti skozi Solkan ustavil ob pogledu na številne lu~ke, to pa je bil tudi cilj,
pri`gati lu~ v kraju, o`iviti staro jedro, ponesti lu~ za prijateljstvo, za strpnost, za mir in spreje-
manje druga~nosti (na gornji fotografiji).

Toda lepega ve~era še ni bilo konec. Posebno vzdušje sta nam na bo`i~nem koncertu pri~arala
otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Solkan, ki ga v šolskem letu 2002/2003 vodi
zborovodkinja in glasbena pedagoginja Erika Klanjš~ek, doma iz Solkana. Mlade glasove je na
orglah spremljala Katja Vuga. Prepolno cerkev sv. Štefana je navdušil komorni zbor Ipavska, ki
nam je pred gostovanjem v Italiji podaril še posebej bogat program (na spodnjem posnetku).
Zbor preverja svojo pevsko in izvedbeno raven z udele`bo na tujih in doma~ih tekmovanjih.
Eden najve~jih uspehov zbora Ipavska je dose`ek na mednarodnem tekmovanju v Rivi del
Garda v Italiji, kjer je prejel ve~ nagrad: zlato plaketo in prvo mesto v kategoriji sakralne
glasbe, nagrado za najvišje ocenjeni zbor tekmovanja, Matja` Š~ek pa je prejel nagrado za
najboljšega dirigenta tekmovanja. Zborovodja Matja` Š~ek je kot sin skladatelja `e od rojstva
zaznamovan z glasbo. V letu 2001 je za svoje dose`ke prejel najvišje priznanje Slada za kulturne
dejavnosti Slovenije – zlato Gallusovo plaketo.

@eleti si je ~im ve~ tako kakovostnih glasbenih dogodkov.
Maja PMaja PMaja PMaja PMaja Pavlin Klemencavlin Klemencavlin Klemencavlin Klemencavlin Klemenc

Prireditev v po~astitev slovenskega kultur-
nega praznika je bila v petek, 7. februarja 2003
v avli Osnovne šole Solkan. Beseda, ki je najpo-
membnejše Prešernovo orodje, se je prepletala
z glasbo in  gledališkim prizorom. V praznovanje
nas je popeljal šolski zbor~ek, in sicer s Prešer-
novo Zdravljico. Sledil je pozdravni govor ge.
Darinke Kozinc, predsednice Sveta KS Solkan
in spet smo, pod vodstvom zborovodje Erike
Klanjš~ek, slišali ne`no uspavanko Ko zve~er
zaspim. Vsem v šolski avli se je pridru`il g. Sergij
Pelhan, ki je imel slavnostni govor, v njem je
predstavil pomen kulture. Vrh ve~era je bil kla-
virski nastop Solkanke Natalije Šaver, ki je moj-
strsko predstavila Lisztovo Tarantelo. Sledila je
še dramatizacija Povodnega mo`a, pripravili so
jo u~enci in u~enke solkanske osnovne šole; njih
mentorica je bila Dea Susi~. Prireditev pa je za-
klju~ila pesem Ve~er.
Vsi, ki smo se zbrali v šolski avli, smo pre`iveli
prijetne trenutke.
Dea Susi~Dea Susi~Dea Susi~Dea Susi~Dea Susi~

Soproga me je `e nekaj dni nagovarjala,
naj obiš~eva to prireditev in ugotavljala sva,
da morava biti dovolj zgodnja, ker bo sicer
prostor v osnovni šoli poln. Ob sicer zgodnjem
prihodu me je presenetil številen obisk pre-
te`no solkanskih gospa. Program je imel dve
sestavini - praznovanje obeh praznikov in
predstavitev knjige Klepetec in klopotec Da-
rinke Kozin~eve. Ni mi bilo najbolj po okusu,
ker sem mislil, da oba dela zaslu`ita prireditev
vsak zase. Ob koncu sem bil prijetno prese-
ne~en, tako da sem hitel ~estitat vsem sode-
lujo~im po vrsti in še posebej avtorici, gospe
Kozin~evi. Dogodki so se razvrš~ali po nekako
ustaljenem vrstnem redu.

Kratek nagovor je skoraj v pesniškem navdi-
hu imela dr. Pavlinova, za njo pa še predsednica
KS gospa Kozin~eva. Osrednji nosilec vsega
dogajanja je bil `enski pevski zbor Univerze za
tretje `ivljenjsko obdobje. Prišumele so na pri-
reditveni prostor v ~udovitih temnih oblekah z
belimi šali. Kot da bi se pisani metulj~ki spustili
na pomladno cveto~o trato. Vse nastopajo~e
sem poznal in vse so se mi zdele tako lepe in
mlade. Z radovednostjo sem pri~akoval prvo
pesem. Glede na starostno obdobje sem pomislil
na nekoliko umirjene glasove brez pevskega
`ara. Zapele so ~udovito sve`e, lahkotno, z obi-
lico polnih, skoraj bi rekel izšolanih glasov.
Pogled se mi je nehote ustavil na zborovodkinji
prof. Jo`ici Golobovi. Kaj vse je uspela iztisniti
iz teh dam, neverjetno. Saj jo dobro poznam iz
njene dejavnosti v osnovni šoli, vendar je tam
delala z otroki. Nocoj pa so nastopale gospe, ki
so zapele z otroško lahkoto in sve`ino. Gospe

Golobovi je uspelo ~udovito, enkratno vkompo-
niranje dveh mladih deklet v zbor odraslih.
Ne`en sopran~ek v solo izvedbi je bil zapet  s
tako lahkoto. Zborovsko dogajanje je povezo-
vala gospa Nives Klavorova z izbranimi teksti,
za katere skoraj vem, da si jih ni zapisala, saj je
znana kot dobra in hudomušna pripovedo-
valka, tokrat se je zaradi pomembnosti praznika
odpovedala hudomušnosti.

V to vzdušje se je lepo vklopila predstavitev
knjige Klepetec in klopotec gospe Kozin~eve,
predsednice Sveta krajevne skupnosti Solkan.
Knjiga je izšla pri novogoriški zalo`bi Branko.
@e med pevskimi nastopi sem skrivoma za~el
brati tekst, ker sem si hotel ustvariti podobo
pripovedne mo~i. Dejal sem si, zgodba je pre-
prosta in vle~e, starši bodo to pravljico brali
svojim otrokom. Med listanjem po knjigi me je
presenetil nastop gledališkega igralca Radoša
Bol~ine. Pripovedoval je ravno tisti del teksta,
ki sem ga prebral. Besedilo mu je ponudilo pravi
gledališki nastop, ki smo ga navzo~i z navdu-
šenjem spremljali.

 Na koncu tega poro~anja ne smem pozabiti
deklice, ki je z violino spremljala zbor, in svoje-
ga starega znanca, gospoda Mozeti~a, zbor je
spremljal s harmoniko. Domiseln je bil tudi
samostojni nastop gospe Janke Fran~eškin s ci-
trami. Poslušal sem jo `e v Bovcu. Verjetno so
bili takrat prvi poskusi, pa še v odprtem pro-
storu. Ta ve~er so njene citre izzvenele prijetno.
Po nastopu mi je dejala, da se je bala treme
pred tolikim avditorijem, a je trema ni po`rla.
Hvala prireditelju za zelo lep ve~er.
Boris JugBoris JugBoris JugBoris JugBoris Jug

Praznovanje praznika `ena
in materinskega dne, predstavitev

knjige Klepetec in klopotec

Kulturni praznik v Solkanu; klavirski nastop Natalije Šaver (7. 2. 2003)

klavirski nastop Solkanke Natalije Šaver

Praznovanje dneva ̀ ena in materinskega dne ter predstavitev otroške knjige Klepetec in klopotec
avtorice Darinke Kozinc (21. 3. 2003)
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Prvi izlet dru{tva
upokojencev
v letu 2003

Stanujem ob eni najbolj obremenjenih cest
na Goriškem in sem zato povsem upravi~eno
zaskrbljen zaradi iz dneva v dan bolj nevarnih
in nevzdr`nih razmer v Solkanu, zlasti na treh
glavnih solkanskih ulicah, na Soški in Vojkovi
cesti ter na Ulici IX. korpusa. O za~asnem tra-
janju sedanjih razmer ne moremo ve~ govoriti,
kajti izgradnja obvoznice se nam ~edalje bolj
odmika.

Menim, da mora Krajevna skupnost Solkan,
v okviru svoje dejavnosti in poslanstva, storiti
vse, da zagotovi varen promet skozi naselje oziro-
ma prehajanje ljudi z ene strani ceste na drugo.

Ugotavljam, da malo voznikov spoštuje pred-
pisano omejitev hitrosti skozi naselje in veliko
jih tudi ne spoštuje prednosti peš~ev na zelo
redkih prehodih za pešce. Parkirani avtomobili
na plo~nikih silijo pešca, da hodi po cestiš~u.
Vklju~evanje v promet s stranskih ulic in porto-
nov je zaradi zmanjšanega vidnega polja pravi
hazardni manever in še in še… Smrt soseda s
Soške ceste konec lanskega leta je bila tehtno
opozorilo, da promet v Solkanu ni urejen. Še
sre~a, da doma~ini zelo dosledno uporabljajo
plo~nike in prehode za pešce, sicer bi bilo nesre~
še mnogo ve~ zaradi agresivnih in objestnih voz-
nikov.

Te`ave se za~enjajo na Trgu Jo`eta Srebrni~a.
Na njem so dodelili fontani nerazumljivo veliko
površino za njen funkcionalni prostor. Izguba
nekdanje proste površine, namenjene za parki-
ranje predvsem kupcem v danes zaprtih trgovi-
nah in strankam v denarnih in zavarovalnih
ustanovah, je osiromašila osrednji prostor Sol-
kana. Nisem nasprotoval fontani in njeni loka-
ciji, ne morem pa se sprijazniti s tem, da so bila
z novo ureditvijo trga kraju odvzeta plju~a. Me-
nim, da je preureditev površine ob fontani prva
naloga, ki se jo je treba lotiti. O tem sem pisno
in ustno interveniral na Krajevno skupnost. Smi-
sel moje intervencije je, da je treba rešiti, kar se
rešiti da in da se stanje kolikor mogo~e norma-
lizira. Ob tem se moram Svetu KS in predsednici
sveta zahvaliti za pozornost, ki jo je mojim pri-

pombam in predlogom namenila. Predlagal
sem in pri tem predlogu vztrajam, da se pove~a
dostopnost k parkiriš~u pred cerkvijo, do kate-
rega je sedaj mogo~e priti le po Mizarski ulici
ali pa naokrog Pri sv. Ani. Najenostavnejša in
najcenejša rešitev je, da se razširi za pribli`no
dva metra, na škodo asfaltnega prostora ob fon-
tani, cestiš~e ob trgovini avtodelov in slaš~i~arni.
Tako razširjeno cesto je treba preurediti za oboje-
stranski promet ter hkrati prepovedati parkira-
nje na obeh straneh ceste. Tako bi omogo~ili
dostop na parkiriš~e (Trg M. A. Plen~i~a) vozi-
lom, ki prihajajo iz Brd, s Trnovsko-Banjške pla-
note in iz Soške doline.

Navedena preureditev bi zahtevala novo ce-
stnoprometno signalizacijo za obe smeri na
Soški cesti in pred kri`iš~em opozorilno utri-
pajo~o svetlobno napravo. Kri`iš~e ne bi rešilo
le sedanje zagate, vplivalo bi tudi na varnost
prometa skozi Solkan, kajti vozniki so dol`ni z
vso pozornostjo voziti skozi kri`iš~e.

Dobro se zavedam, da je po dobrem letu ne-
koliko nerodno rušiti del neposrednega okolja
objekta, ki naj bi predstavljal ponos kraja ob
tiso~letnici njegove prve omembe. Toda zaradi
tega ne smemo izpostavljati prometni nevarno-
sti ~loveških `ivljenj ter ohromiti vsestranski
pomen glavnega trga v Solkanu. Pravnomo~no
gradbeno dovoljenje za prostorsko ureditev
okolja fontane nikakor ne izklju~uje mo`nosti,
da ne bi mogli obnoviti tega postopka in trg ob-
novili ali pa povsem prenovili. Poleg pravnega
naj velja tudi civilni pogum naše doma~e lokal-
ne skupnosti.

Zaenkrat predlagam voznikom s Soške ceste,
Trga J. Srebrni~a, Ulice IX. korpusa in Vojkove
ceste, da dajejo prednost vozniku, ki se iz doma-
~ega portona ali dvoriš~a vklju~uje v promet,
seveda ~e s tem ne ogro`ajo varnosti drugih ude-
le`encev v prometu.

Bodimo med seboj solidarni in pomagajmo si!
Opozarjam pa tudi še na problem nedokon-

~ane ali pa napa~ne ureditve pretoka vode v
fontani. Prepri~an sem, da mora voda v fontani

Prometna preobremenitev,
fontana in {e kaj

Društvo upokojencev Solkana je svoj prvi
izlet pripravilo na dan `ena. Ogledali smo si
mesto Videm v sosednji Italiji. Marsikomu je
bila sedanja podoba mesta poznana, njegove
zgodovinske znamenitosti pa veliko manj. Ob
lepem son~nem vremenu smo se z dvema avto-
busoma odpeljali preko mejnega prehoda Vr-
tojba.

Po slabi uri vo`nje smo se ustavili v centru
mesta, na Trgu 1. maja, kjer se nam je pridru`ila
g. Miroslava Leban, da bi nas vodila po mestu.
Seznanila nas je z zgodovino mesta, ki je gospo-
darsko in kulturno središ~e Furlanije. Videm se
prvi~ omenja leta 983 v darovnici nemškega
cesarja Otona II., grad Udene je namre~ poklo-
nil oglejskemu patriarhu Rodualdu. Grad je bil
ob~asni sede` odvetnikov oglejske cerkve –
Goriških grofov. Kasneje sta grad in naselje okoli
gradu dobila velik pomen, zlasti ko je patriarh
Bertold Andeški prinesel sem svoj sede`. Ko je
propadla posvetna mo~ oglejskega patriarhata,
je Videm prišel v Beneško republiko (1420).
Leta 1797 je beneška dr`ava prenehala in Vi-
dem je prišel najprej pod Avstrijo, nato pa pod
Napoleonovo Kraljestvo Italije vse do leta 1814,
ko se je vrnila Avstrija in tu ostal do leta 1866.
Takrat je Videm prišel v italijansko dr`avo. Vi-
dem je povezan tudi z beneškimi Slovenci.

V Vidmu smo si ogledali cerkev Marije pomo-
~nice. Cerkev ima bogato zgodovino. Vodnica
ga. Lebanova nam je povedala legendo o hudi-
~evem oklepu, ki je na ogled v preddverju cer-
kve. Mimo gradu smo šli v središ~e mesta, kjer
smo si v Oratorio della Purità ogledali freske
znamenitega slikarja Gian Battista Tiepola, ki je
eden izmed najve~jih evropskih slikarjev 18. sto-
letja. Mo~no so nas impresionirale tudi podobe
v ~rno-beli tehniki Domenica Tiepola, sina Gian
Battiste. Videm imenujejo “Tiepolovo mesto”,
tu je namre~ veliko ustvarjal. Njegova dela so
tudi v baro~ni stolni cerkvi.

Upokojenke na videmskem gradu (8. 3. 2003)

Ogledali smo si tudi ob~insko in nadškofijsko
pala~o, tr`nico z najstarejšim delom mesta,
Loggio na Trgu svobode, stolp z uro in druge
znamenistosti, ki se tu nahajaji. Za panoramski
ogled smo šli na grajski gri~. Tu nam je naša vo-
di~ka povedala nekaj razlag o izvoru imena
Udine.

Polni lepih vtisov smo ser poslovili od g. Leba-
nove, ki nam je s svojim strokovnim znanjem
skušala ~im bolj pribli`ati podobo mesta Videm.
Vra~ali smo se proti domu, še prej pa so nam v
kme~kem turizmu v Zaloš~ah postregli z dob-
rim, a poznim kosilom. Prijateljsko posedanje,
klepet in petje je pri~alo o dobrem razpolo-
`enju. Zanj je poskrbel tudi harmonikar, ki nas
je z veselimi melodijami povabil, da smo veselo
in posko~no zaplesali. @ene smo bile ob našem
prazniku obdarjene z lepimi, raznobarvnimi
primulami.

Pozno zve~er smo se odpeljali proti domu,
bili smo veseli in zadovoljni.
Lojzka CasarsaLojzka CasarsaLojzka CasarsaLojzka CasarsaLojzka Casarsa

te~i ali se pretakati pozimi in poleti, pono~i in
podnevi in, ker je pri nas burja, tudi takrat, ko
piha navzdol po Solkanu. ̂ e vsega tega fontana
nima, potem ne slu`i svojemu namemu in go-
vorimo o izdelku z napako.

»Valobran« iz nerjave~ega jekla – o njegovi
estetski vrednosti se ne morem izre~i – nikakor
ne more prepre~iti škropljenja ceste; cesta sicer
po zimi ne more zaledeneti, ker takrat v fontani
ni vode. Ob objektu, ki naj bi simbolizirala naš
kraj in njeno reko So~o, zlasti pa tiso~letnico
kraja, ne morem biti ravnodušen.

Projektant in izvajalec ne moreta pustiti ne-
dokon~anega dela, morata poskrbeti za ureditev
pretakanje vode v fontani, brez `e omenjenega
»valobrana«. So~a ima vodo pozimi, v burji in v
mrazu. @elel bi zvedeti, kaj sta Krajevna skupnost
Solkan in Mestna ob~ina Nova Gorica storili za
odpravo napa~nega pretakanja vode. Po moji
sodbi gre za napako, ki v temelju degradira spo-
meniško, umetnostno in uporabnostno podobo
fontane!

^e nista oba navedena organa ni~esar ukre-
nila, ju pozivam, naj spro`ita postopek graje in
odprave napak po predpisih, ki urejajo te zade-
ve, sicer bo pravica grajanja napake izpuhtela,
v pravnem jeziku povedano, zastarala.

Pri~akujem, da bosta ravnala po na~elu do-
brega gospodarja, sicer bosta soodgovorna za
obstoj objekta, ki ne slu`i svojemu namenu, iz-
gledu in simboliki. Nenazadnje je veljal, po pre-
jetih informacijah, mnogo ve~ kot sto miljonov
tolarjev davkopla~evalskega denarja.

^e se stvari ne bodo spremenile, fontana ne
more biti v ponos kraju in mnogi bodo v posme-
hu še u`ivali tudi ob peni, ki bo iz nje bruhala in
jo bo veter raznašal po sosednjih dvoriš~ih, po
spomeniku padlih borcev in po Cesti IX. kor-
pusa. Ukrepajmo, dokler je mogo~e še kaj spre-
meniti in izboljšati.
TTTTToma` Maroma` Maroma` Maroma` Maroma` Maruši~uši~uši~uši~uši~

Nena~rtovana funkcija vodnjaka. Ali pa na~rtovana pravilno funkcionira?

[portna dejavnost
upokojencev

Pri Društvu upokojencev Solkan se lahko z
lepimi športnimi uspehi pohvalijo tudi balinarke.
V okviru društva se dru`ijo `e sedem let. Dru`e-
nje in tekmovanje jim pomeni veselje in sprosti-
tev, balinanje je koristna in prijetna rekreacija.
Sre~ale so se `e mnogokrat z balinarkami iz Ko-
barida, Tolmina, Kanala, Medane, Nove Gorice,
Vrtojbe in Sovodenj ob So~i. Trenirajo na balini-
š~u pri sede`u društva ( dvakrat tedensko po
dve uri), pozimi pa tudi v Novi Gorici, kjer imajo
baliniš~e v zaprtem in ogrevanem prostoru. Tre-
ningi so tudi prilo`nost za sproš~eni pogovor.
Udele`ujejo se nekaterih tekmovanj, kot so izbir-
ne tekme za dr`avno prvenstvo, turnirja Upoko-
jenci brez meja in Goriška liga prijateljstva. Leta
2002 so na 19  sre~anjih odigrale 82 tekem.

Balinarke upokojenke vabijo solkanske `ene:
Pridru`ite se nam, da tako popestrite vaš in naš
vsakdan. Zagotavljamo vam, da boste zadovoljne.

Ivica Carl iz Spodnje Idrije, rojena 25. junija
1902, se je 1937. leta poro~ila z Lojzetom Vugo
Uretn~evim iz Solkana, ki je takrat delal kot ces-
tar v Idriji. Rodilo se jima je šest otrok: Dragica
1938, Franko 1942, Ivan 1943, Cvetko 1945,
dvoj~ka Andrej in Mirjana 1949. Od leta 1939
do 1966 so ̀ iveli kot najemniki na Goriš~eku v
Solkanu. Ivi~in mo` Lojze je stalno delal na te-
renu, Ivica pa se je posve~ala številni dru`ini.
Kot dobra in navdušena pevka je ve~ kot 60 let
pela v cerkvenem zboru v solkanski cerkvi. Leta
1966 se je 8-~lanska dru`ina preselila v Novo
Gorico na Kidri~evo 31. Leto kasneje je mo` Lojze
umrl. Tu še ̀ ivi 90-letna vdova Ivica. Ivica je mati,
babica in prababica najštevilnejšemu potomstvu
iz Uretn~eve rodbine*- 21 naslednikom.

Prva h~i Dragica se je leta 1968 poro~ila z
Jankom Pretnerjem v Trento. Rodila sta se jima
sinova Zmago in Marko. Marko je direktor
Trentarskega muzeja. Z ̀ eno Stanko Rajh imata
tri sinove: Matev`a, Jakoba in Gregorja. V Tren-
ti se Stanka in Marko ukvarjata tudi s kme~kim
turizmom.

Drugi otrok Franko     se je poro~il s Hildo v
Novo Gorico. Sin Milko je v Ptuju, h~i Helena
`ivi z mo`em Brankom in sinom Sebastijanom v
Dobravljah.

Tretji otrok Ivan se je poro~il z Dorico v
Solkan. Njun sin Robert, poro~en s Tanjo Mark,
ima sina Roka in @ana. Vsi ̀ ivijo pri noni Ivici v
Novi Gorici.

^etrti otrok Cvetko se je 1973. poro~il z
Marijo Kuhar v Šempeter. Imela sta Vlasto in
Vojka. Po `enini smrti se je Cvetko ponovno
poro~il z Angle`injo Suzan. Imata h~er Melanie.
@ivijo v Šempetru.

Peti otrok Andrej se je poro~il s Silvano. Nju-
na otroka sta Danijel in Neli. @ivijo v Vrtojbi.
Andrejeva dvoj~ica Mirjana je poro~ena z Dani-
lom Cuco v Gorici. Njunemu sinu Simonu se je
pred kratkim rodila h~i Anastazija.

Iskrene ~estitke ob visokem jubileju in števil-
nem potomstvu.
KKKKKatarina Vatarina Vatarina Vatarina Vatarina Vugaugaugaugauga

*Predniki Uretn~eve rodbine so bili predstavljeni v
1001 - solkanskem ~asopisu decembra 2000.

Ivica Vuga
Uretn~eva
90-letnica

Ivica Vuga, devetdesetletnica
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Materinski dan 2003

Obisk predstavnic KS Solkan v Domu upokojencev v Novi Gorici

Odgovori u~encev, ki obiskujejo verouk

3. razred:. Da me vodijo po pravi poti. V~asih mi kam ne
dovolijo, a se potem zgodi veliko lepše. Vedno
bi raje oni bili bolni namesto mene. Ne ustre`ejo
mi vsaki `elji. Po njihovi zaslugi se mi vedno
godi zelo dobro. Zame so najboljši starši na svetu.
Upam, da bodo ostali taki še naprej.. Tata mi kupi kdaj karte, mama pa obleke.. Se ne naveli~ajo gospodinjskih del. ^e ne
znam doma~e naloge, mi pomagajo.. So mi zelo pravšnji.. Ob~udujem to: kako jim uspe, da se nas ne
naveli~ajo. Zelo skrbijo zame. Ko sem bila bolna,
se moja mama sploh ni hotela premakniti od
mene, razen takrat, ko mi je skuhala ~aj. O~eta
kdaj izkoristim, recimo takrat, ko ho~em, da mi
kupi Miki miško. Mama pa se ne da zmesti tako
hitro. ̂ e re~e enkrat ne, tako tudi ostane. Zelo
potrebujem svoje starše.. Vedno mi pomagajo in se tega nikoli ne nave-
li~ajo. Ko sem bolna, ne gredo v slu`bo, ostanejo
raje doma in mi skuhajo juho.. Ob~udujem, kako upajo poskrbeti za vse v
dru`ini in poleg tega še iti v slu`bo. Kdaj mi kaj
kupijo in me skoraj vsak dan »pocrtajo«.. So skrbni, prijazni, te potola`ijo, te imajo radi,
ti kaj kupijo.. Me potola`ijo, ko sem v stiski; da smo vsi pri
zajtrku; zmeraj poskrbijo zame in mi ne ugodijo
vsake `elje.. Zame lepo skrbita, si vzameta ~as zame. V~asih
jih tudi dobim po riti, ampak ni~ nisem proti,
saj si to zaslu`im. @elim tudi drugim, da bi doma
molili in da bi vsak otrok imel svoje starše.. Varujejo me, ko sem bolna. Imajo me zelo ra-
di. Zelo rada sta z mano in skrbita zame ter se z
mano igrata.. Sta skrbna, prijazna, imata me rada, pomagata
mi v stiskah.. Ukvarjata se z mano. V~asih mi ne pustita
kam iti, da me obvarujeta pred slabo dru`bo.

4. razred:. Svoja starša ne bi zamenjala za vse na svetu,
saj take dobrosr~nosti, ljubezni, prijaznosti in
veselja ne bi nikoli videla nikjer drugod.. Mama je ne`na, poslušna do mene, o~ka prav
enako. In oba skupaj me spodbujata za ̀ ivljenje.. S sestro naju imata enako rada, lepo skrbita
zame in jima ni škoda dati denarja za moje oble-
ke in hrano.. Pri mami mi je vše~, da mi vedno svetuje, mi
skuha, mi zlika obleke in je prijazna do mene in
me ima zelo, zelo, zelo rada. Tata mi rad poma-
ga, ~e rabim kaj za šolo. V glavnem me ima neiz-
merno rad.. Mama se mi veliko posve~a in mi pomaga, ~e
~esa ne znam. Tata dirka in hodi ven se igrat z
mano.. Ob~udujem njihovo ljubezen, njihov nasmeh,
njihovo pomo~ in še kaj drugega; veliko mi do-
volita in lepo skrbita zame.. Se ne kregata in sta ljubezniva do mene in
brata, pomagata mi pri doma~ih nalogah. Sta
tudi prijazna, še posebej mama.. Najbolj mi je vše~, ker mi vse odpustita. Tata
mi je kupil zajce, mama mi pomaga za šolo.. Mama je zelo prijazna. Tata je zelo aktiven  in
pošten in me v~asih pelje v gozd Panovec. Oba
sta mi vše~, ker se imata rada in skrbita za dru-
`ino.. Vedno mi vse pomagata. Vsi skupaj smo skoraj
vedno sre~ni. S sestro naju imajo enako radi in
nama dajo vse pravi~no.. ^e pridem domov in imam slabo oceno, mi
ne kri~ijo, ampak re~ejo, da se drugi~ lahko malo
bolj potrudim.. Pri mami mi je najbolj vše~, da me ima rada,
mi pomaga pospravljati sobo in gre z mano na
sprehod. Pri tatu pa, da mi pomaga in se igra z
mano.

6. razred:. Da so z mano prijazni.. Da se imata moja starša rada.

POL@I - Veseli, ponosni, da smo pri{li na cilj. Pa ne prvi~. Sre~o imamo, da je na{ vrtec prav pod
Kekcem in mi to dobro izkori{~amo za pridobivanje planinskih izku{enj ter opazovanje narave v
razli~nih letnih ~asih. ^eprav smo POL@I in najmlaj{i v vrtcu, prilezemo `e zelo visoko in tudi
hitro. Po~ivamo in se igramo pred hi{ico prijaznega nonota Davida.
PPPPPol`i iz vrol`i iz vrol`i iz vrol`i iz vrol`i iz vrtca pri O[ Solkan (zanje Marju~a in Irtca pri O[ Solkan (zanje Marju~a in Irtca pri O[ Solkan (zanje Marju~a in Irtca pri O[ Solkan (zanje Marju~a in Irtca pri O[ Solkan (zanje Marju~a in Irena)ena)ena)ena)ena)

Kaj najbolj ob~udujem pri svojih star{ih?

. Da smo si vsi v dru`ini zvesti.. Najbolj ob~udujem: prijaznost, potrpljenje,
dobroto, pomo~, ljubeznivost, ljubezen, da so
pošteni, odgovorni, zaupljivi, zvesti, da se ne
preve~ kregajo, da nas imajo zelo radi.. Da upata biti tako mo~na, da naju z bratom
znata »vzdr`ati«.. Da me znajo potola`iti.

7. in 8. razred:. Veliko stvari: delavnost, potrpe`ljivost, veliko-
dušnost, to, da jim lahko zaupam.. So slabi pa dobri trenutki in sedaj moram
izbrati venkaj le dobre. No, sem vesela, da sta
tako mlada in polna energije ter da se ve~krat
hecata. Vedno mi ponujata pomo~. Sta pamet-
na, a v~asih sta precej te`ka. Z mamo se skoraj
bolj razumem, a tudi tata je OK! No, ve~krat se
kregamo, a jih imam vseeno rada. So pa~ moji

in nekako edini. Ne morem jih zamenjati, niti
~e bi hotela.. Pri mami ob~udujem delavnost, zavzemanje
za ljudi, skrb; pri tatu pa znanje in zaupanje.. Z mamo se lahko pogovarjam.. Pri mami ob~udujem, da si vzame toliko ~asa,
da skuha kosilo, pospravi in poskrbi zame in
Jano. Pri tatu ob~udujem, da pogosto pomaga
mami pri hišnih opravilih in meni za šolo.
Ob~udujem ju, da sta tako potrpe`ljiva in rado-
darna do svojih otrok.. Ob~udujem, kako so lepo vzgojeni in so to
prenesli name. So pošteni in veseli. ^eprav so
v~asih zate`eni, vem, da me imajo radi in da mi
`elijo dobro.. So prijazni, mi pomagajo, se hecajo, me imajo
radi.. Me razumejo in so pridni.
Pripravil V V V V Vinkinkinkinkinko Po Po Po Po Paljkaljkaljkaljkaljk

Letos spet praznujemo materinski dan, ven-
dar mislim, da je samo en dan v letu premalo,
da se spomnimo na mamo in razmislimo, kaj
danes pomeni vsakemu izmed nas.

Mama nam podari najbolj dragoceno in
nesebi~no darilo, `ivljenje in ljubezen... Poklic
mame je najbolj nehvale`en in najbolj odgo-
voren, kar jih je. Moje srce me je vodilo zelo
dale~ od mame. Vendar ne mine dan, da ne bi
mislila nanjo, na njeno revno in te`ko `ivljenje.
In takrat preplavi mojo dušo hvale`nost, moje
o~i napolnijo solze.

Nikoli se ji ne bom mogla dovolj zahvaliti za
vse, kar je v ̀ ivljenju naredila zame, za pogumno
vztrajnost, ko se je vse zdelo izgubljeno in `iv-
ljenje nemogo~e. Zahvaliti se ji moram za
skrbno skrivanje pred mano, da je ne bi videla

Mama
jokati, kadar ni ve~ zmogla. Spomnim se je, ko
se je nekega zelo vro~ega poletnega dne vrnila
domov zelo `alostna, utrujena in la~na – iskala
je delo, toda po dolgih urah se je vrnila brez
uspeha. Proti ve~eru, ko smo pripravljali ve~er-
jo, je z roko nenadoma segla v `ep krila in s
sladkim nasmehom rekla: »Nekaj imam zate!«
V roki je imela bonbon oziroma to, kar je še od
bonbona ostalo. Stopil se je zaradi vro~ine in
mama je cel dan hodila po opravkih, ne da bi se
ga dotaknila. Prinesla ga je meni.

 Mama predstavlja ravnote`je, zagotovilo,
da bo v tem svetu izginjajo~ih vrednot ~ista in
resni~na ljubezen ostajala, dokler bo obstajala
ona – mama.

Hvala in iskrene ~estitke vsem mamam sveta!
Ioana, Ioana, Ioana, Ioana, Ioana, Materinski dom v Solkanu

Predstavniki KS Solkan na obisku v Materinskem domu v Solkanu

Novoletne obdaritve Varstveno delovnega centra Klanec, Materinskega doma v Solkanu,
Solkancev v Domu upokojencev v Novi Gorici in na Gradiš~u nad Prva~ino ter socialno
ogro`enih dru`in v Solkanu so omogo~ili:

 Arena bar Solkan (Dušan Šuligoj), Geo biro Solkan, Gostinstvo Sašo Golob s.p. Solkan
in Business solutions Šempeter pri Gorici.

Cvetje za obdaritev ob praznikih ̀ ena v mesecu marcu sta za varovanke Doma upokojen-
cev v Novi Gorici in na Gradiš~u nad Prva~ino, za krajanke Solkana, stare nad devetdeset let,
ter za matere v Materinskem domu darovala:

Vrtnarstvo Janez Solkan in Cvetli~arna Milena Škrlj Solkan.

Zahvala
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Pogovarjam se s tabo, ker spadaš med Prasol-
kance, ne po starosti, ampak po izvoru. Bralkam in
bralcem ne bom predstavil tvojega celotnega ̀ iv-
ljenja, zanimali me bodo le tvoji ̀ ivljenjski »biser-
~ki«. Iz pripovedovanja se spomnim, da si v mladih
letih »malavaril« Lui`u Bratu`u, ko ste zidali prvot-
no ~olnarno na Bokalu. Kot vem, si svojo kariero
dokon~no zaklju~il in diplomatski kov~ek odlo`il
na omaro. Lahko poveš, kje vse si vandral in kaj si
delal?

Maturiral sem na u~iteljiš~u v Tolminu. Poklic
u~itelja me je `e od mladih let zanimal. Prvo
slu`beno mesto sem dobil v Brdih. ̂ akala me je
vojaš~ina. Po vrnitvi v Solkan se nisem ve~ ukvar-
jal s pedagoškim delom. Izvolili so me za pred-
sednika Okrajnega komiteja mladinske organi-
zacije in nato sem bil izvoljen v Okrajni komite
ZKS. Meni je bilo popolnoma jasno, da s srednjo
šolo ne bom mogel dolgo ~asa vztrajati. Mnogi
so odhajali v Ljubljano na študij. Odlo~il sem se,
da bom študiral. Vpisal sem se na študij sociolo-
gije, kasneje pa sem spoznal, da je politologija
bolj primerna in sem kon~al šolanje v prvi gene-
raciji slovenskih politologov (1963). Slu`bena pot
me je nato peljala v Koper. Ko je prišlo do zdru-
`itve koprskega in goriškega okraja, je odšlo iz
Nove Gorice v Koper kakih 40 funkcionarjev.
Skupaj s Kopr~ani smo prevzeli funkcije v novem
okraju in tam delovali dve leti. Kasneje sem se
vrnil v Novo Gorico in prevzel slu`bo sekretarja
Ob~inskega komiteja ZKS. Volitve leta 1969 so
bile za Novo Gorico zelo odmevne in v nekem
pogledu zelo travmati~ne. Jaz sem bil izvoljen na
neposrednih volitvah v zvezno skupš~ino in po-
stal zvezni poslanec. Tako sem šel za štiri leta v
Beograd. To obdobje mi je ostalo v lepem spo-
minu. Res, da je bilo veliko dela, ampak bilo je
zelo u~inkovito. Ob neki no~ni vo`nji iz Beograda
v Ljubljano me je Stane Dolanc, takrat je bil visok
funkcionar v zveznih organih, med igranjem
taroka obvestil, da je pripravljeno odli~no diplo-
matsko mesto v Rimu, ministra svetnika, ki bi
spremljal notranjo politiko Italije. Rekel je: »Me-
sto je tako, da je tebi pisano na ko`o, zaradi jezika,
zaradi poznavanja Italijanov in italijanske zgodo-
vine.“ Nekaj ~asa sem razmišljal, in ker se je man-
dat poslanca bli`al koncu, sem sprejel pobudo.
Javil sem se na ministrstvu, kjer sem bil sprejet in
imenovan za ministra svetnika pri jugoslovan-
skem veleposlaništvu v Rimu.,

Iz povedanega je mogo~e sklepati, da si previharil
vse politi~ne viharje in diplomatsko pre`ivel vse do
današnjih dni. Kako ti je to uspelo, ko je pa Peter-
letova vlada naredila med diplomati veliko ~istko?

No, Peterletova vlada ni naredila med diplo-
mati, kolikor jaz vem, nobene ~istke. Premier
Peterle je po prvih demokrati~nih volitvah prišel
v Beograd in predlagal, da se sre~amo Slovenci,
zaposleni na ministrstvu za zunanje zadeve, na
Dedinju v Slovenski hiši. Dejal je, da bo Slovenija
potrebovala diplomate in da bodo vsi, ki so slu`-
bovali v jugoslovanski diplomaciji, dobili svoje
mesto v novi slovenski dr`avi. Taka zagotovila
smo dobro sprejeli, saj smo pri~akovali ~istko, ki
bi mogla doleteti kakih 60 ljudi. V zveznih orga-
nih ni bilo niti 3 % Slovencev, pa vendar se nas je
na sestanku zbralo 55 do 60. Vsi smo bili sprejeti
in bili povabljeni v Ljubljano ob proglasitvi sloven-
ske samostojnosti. Proglašeni smo bili za dislo-
ciran obrat, ki bo še dalje deloval v Beogradu,
vendar na razpolago Sloveniji. Letalo, s katerim
smo se vrnili v Ljubljano, je bilo zadnje, potem
pa so poleti v Beograd prenehali za nekaj let.

Kako je mogo~e, da v ~asu, ko so imeli Gori~ani
najvidnejše politi~ne in gospodarske polo`aje v
Sloveniji (D. Šinigoj - vlada, M. Ravnik - partija -
sindikati, T. Slapernik - Ljubljanska banka, J. Štru-
kelj - Metalka in drugi), ni bilo narejenega skoraj
ni~ za to podro~je. Ti si v tistem ~asu zdru`eval to
elito s svojo kulinariko, ko si med seboj ne najbolj
tesno povezane Gori~ane ve~krat vabil k sebi na
pašto? Je to res?

Res je. Ta skupina Gori~anov je bila takrat
precej enotna in takrat je bil zlasti Jo`e Spacal,
slikar in Kraševec, ki je znal vabiti ljudi. Ta ekipa
je delovala precej harmoni~no, ampak takrat ni
bilo mogo~e ni~ narediti.

Zakaj ni bilo mogo~e ni~ narediti?
To~no ne vem, nekateri v tej skupini niso imeli

ve~ mo~i. Leta 1972, po padcu Staneta Kav~i~a,
zaradi cestne afere, je celotna vlada padla v ne-
milost.

Je mogo~e, da se Gori~ani niso hoteli izpo-
stavljati?

Ne, to izklju~ujem.
Mislim, izpostavljati se za lokalni interes. Danes

lahko opazimo, da je v parlamentu izoblikovan
mo~an štajerski lobi, ki je iz dr`avne blagajne po-
tegnil veliko denarja in lokalnih koristi.

Takšno lobiranje pred tridesetimi leti ni bilo
za`eleno.

Saj tudi sedaj ni.
Takrat je pomenil prevelik lokalizem zaklju~ek

kariere. V tistem obdobju je Nova Gorica mo~no
napredovala. Bila je zelo visoko na ~etrtem ali
na petem mestu v republiki Sloveniji.

Ali je mogo~e to posledica tega, da je za vsakega
Gori~ana bil ̀ ivljenjski izziv priti v Ljubljano?

Za vse ne, za nekatere pa.
In potem je moral biti ta priden vazal v okviru

tistega, kar je opravljal?
Spomnim se razgovora leta 1967 s Stanetom

Kav~i~em o formiranju nove vlade. V vladi je ̀ e-
lel imeti Jo`ka Štruklja, ker se je pokazal kot
izredno uspešen `upan v Novi Gorici. Povedati
ho~em, da so ti kadri prišli v Ljubljano ne le zaradi
principa neke uravnote`ene lokalne zastopa-
nosti, ampak tudi zaradi njih sposobnosti. Mislim,
da je bil tudi Dušan Šinigoj sprejet na podoben
na~in.

Ob priliki praznovanja neke obletnice pevskega
zbora Vinko Vodopivec je g. Šinigoj najavil za~etek
gradnje avtoceste Razdrto - Nova Gorica. Potem
pa od tega še deset oziroma dvajset let ni bilo ni~?

To~no.
Ali je torej res, da si kuhal pašto?
Seveda, seveda.
Ali si bil kot kuhar pohvaljen?
Kot kuhar sem bil pohvaljen. Moja specialiteta

je bila karbonara. Škoda, da se dru`be ne sre~u-
jejo ve~. V Ljubljani deluje društvo Primorcev, ki
tam `ivijo. Skupina šteje okoli 30 - 40 ljudi. Bili
so poskusi, da bi skupina aktivno sodelovala v
pri reševanju nekaterih problemov (Nova Lju-
bljanska banka, tretja univerza v Sloveniji itd.).

Po mojem mnenju so bili to napa~no zastavljeni
projekti ... Posebej me zanima tvoje zastopanje
Jugoslavije v Vatikanu. Predstavljam si, da si ateist.
Je sploh mogo~e, da je ateist lahko veleposlanik v
Vatikanu? Si moral naknadno sprejeti svete zakra-
mente in hoditi k spovedi? Povej nekaj o tem ob-
dobju?

To je bilo eno mojih najlepših obdobij. Jugo-
slavija v Vatikanu ni videla najpomembnejšega
dela sveta, toda z Vatikanom je `elela imeti od-
li~ne odnose in dokazovati, da je demokrati~no
odprta in da spoštuje duhovno središ~e. Biti
predstavnik v takem majhnem prime`u je bilo
izredno zanimivo in zahtevno. Vatikanski funk-
cionarji so vedeli, da prihaja nekdo, ki je neveru-
jo~, ne pa ateist, ker je ta beseda je v Vatikanu
kletvica, kar pomeni po njihovo, biti proti Bogu.
Jaz seveda nisem nikoli bil proti Bogu. Bil sem le
neverujo~. To je Vatikan spoštoval. Edino, kar

sem moral storiti, je bilo, da sem moral biti 16 do
20-krat na leto pri velikih mašah. K spovedi mi
ni bilo treba hoditi. Vatikan zelo pozorno sprem-
lja ljudi, bolj njih moralno obnašanje, kot pa du-
hovno pripadnost. Moj kolega, španski velepo-
slanik, se je lo~il in takoj po lo~itvi so mu dali slu-
titi, da se mora umakniti, saj je oskrunil sveti
zakrament. To je bil takrat pravi škandal. Moja
`ena je takrat dejala: “^e ne drugega, sem goto-
va,da se ne boš naslednja tri leta lo~il.“ Med ma-
šami sem se moral prilagoditi predpisanemu sce-
nariju, ki pa ni zahteval nobenega kle~anja in
poljubljanja rok pape`u. Ta scenarij je bil zapisan
v knji`ici, ki je imela tudi pou~no zgodovinsko
ozadje. Mašam je moral prisostvovati ves diplo-
matski zbor, trajale so štiri ali pet ur.

Iz tega obdobja imam majhno vprašanje. ̂ e te
obremenjuje, ni potrebno nanj odgovoriti. Slovenski
politiki so radi zahajali k pape`u in ti si organiziral
razli~na sre~anja. Verjetno si tam sre~eval g. Rodeta.
Kakšen je bil takratni njegov odnos do tebe kot jugo-
slovanskega veleposlanika in kakšen je v funkciji
nadškofa ob slu~ajnih sre~anjih danes?

Takrat, ko sem bil v Rimu, je bil sekretar Pa-
peškega sveta za kulturo in isto~asno sekretar
Sveta za dialog z neverujo~imi. Imel je eno izmed
zelo pomembnih in delikatnih funkcij. Skrbel je
za kulturno in duhovno `ivljenje v Vatikanu in
po svetu. Spremljal je vse kulturne tokove. Bil je
pogost gost pri naših proslavah in v moji dru`ini.
Doma imam veliko skupinskih slik. Tuji diploma-
ti so me vedno okrcali, da imam veliko sre~o, ker
imamo Rodeta na tako visokem polo`aju. Imela
sva izredno pozitiven medsebojni odnos. Infor-
macija o njegovem prihodu v Slovenijo me je
presenetila, saj sem zaslutil jezik, ki ni bil jezik
Rodeta v Rimu. Kot nadškof in metropolit se je
zavedal druga~ne odgovornosti, kot jo je imel v
Vatikanu. Midva se zdaj ne sre~ujeva, razen na
kakšnih slikarskih razstavah. Ne komunicirava
ve~. Najin odnos v Vatikanu je bil prijateljski.

Ko si bil ̀ e zrel za penzijo, te je zunanji minister
Dimitrij Rupel, ki te verjetno ni najbolj maral zaradi
kooperativnega dela s Peterletom, ponovno aktiviral
v ̂ rni gori. O~itno je, da so izbrali mo`a, ki je bil
sprejemljiv za obe strani in ki je odli~no poznal
»balkansko kr~mo«.

Moje sodelovanje z g. Peterletom je bilo zelo
dobro. Ve~krat sem razmišljal, zakaj. Verjetno je
g. Peterle dobil pozitivne informacije iz Vatikana.
Ko je prišel pape` na obisk v Slovenijo, sva s Pe-
terletom stala skupaj, ker sva oba nosilca istega
vatikanskega odlikovanja - Reda sv. Pija. Imam
ob~utek, da je to obdobje dobrega sodelovanja
razumljeno kot usodno. Z g. Ruplom sem v treh
njegovih ministrskih mandatih normalno sodelo-
val. Do mene ni imel zadr`anega odnosa. Do
drugih kolegov je mogo~e imel ve~ zaupanja,
mogo~e, ker so bili prijatelji iz šolskih let ali pa so
bili to osebni prijatelji.

Pojem, da si obvladal „balkansko kr~mo“, ozna-
~uje lahko tudi strokovnost?

Sedem let sem vodil oddelek za Balkan in jugo-
vzhodno Evropo. Najpomembnejše prelomno
obdobje je bilo zame leto 1997, ko sem šel sam v
Beograd na pogovor o sukcesiji. Bil sem gost
zunanjega ministrstva tri dni in dosegel nisem
ni~esar, ker je bilo Miloševi}evo in stališ~e mini-
stra za zunanje zadeve Milutinovi}a, da se s Slo-
venijo ne pogovarjajo. Njihovo temeljno stališ~e
je bilo, da Slovenija nima pravice do sukcesije.
Dosegli nismo ni~esar. V moji karieri je bil to eden
najte`jih trenutkov. Po~util sem se kot tujec v
mestu, kljub temu da sem delal tam dvajset let.
To mesto je bilo tudi moje mesto. Sprejet sem bil
na najvišjem nivoju in z vsemi ~astmi, ampak prišel
sem nazaj z istim kov~kom in kov~ek je bil prazen
in sporo~il sem slovenskim oblastem, da ~as ni še
zrel.

Torej imel si popolno zaupanje zunanjega mi-
nistrstva?

Da.
V ̂ rno goro si šel v te`kih ~asih in za~el graditi

diplomatske odnose iz ni~. Povej nam nekaj o teh
~asih, predvsem pa kako si si zgradil obrambni sistem
pred srbsko in ~rnogorsko mafijo? Odnosi med ̂ rno
goro in Srbijo so bili napeti in bi se lahko marsikaj
zgodilo?

Ocena zunanjega ministrstva je bila, da razpad
Jugoslavije še ni dokon~en in da se prej ali slej
lako odcepi tudi ^rna gora. Miloševi} je bil še
vedno trdno na oblasti in v Sloveniji smo se do-

govarjali, ali Slovenija potrebuje predstavnika v
^rni gori. Avanturisti~ne ̀ elje so me spet popadle
in odlo~ili smo se, da odpremo v ̂ rni gori urad
za promocijo ali urad za kulturno- informativne
dejavnosti. Odšel sem brez vize in v ^rno goro
sem moral vstopiti ilegalno. V Podgorici je bila še
vedno stacionirana tretja jugoslovanska armada.
V okviru te armade je bil sedmi korpus vojne
policije, ki je imel funkcijo kontrole prebivalstva.
Govorilo se je, da me bodo zaprli. Imel sem pri-
jatelje, s katerimi sem prejšnje ~ase delal v Beo-
gradu. Obljubili so mi, da mi bodo nudili zato-
~iš~e. V ^rno goro sem prišel 1. septembra leta
2000, 5. oktobra pa je Miloševi} `e padel. Sam
sem se po~util dokaj varnega. Bil sem velik opti-
mist. Imel sem tudi na~rt za evakuacijo, ~e bi do
tega prišlo. V Podgorici sem imel najeto stano-
vanje. Bilo je v lasti znane dru`ine, ki je imela še
hiše na pode`elju. Tam sem pre`ivel veliko ve~e-
rov in ~e bi bila kakšna racija, me v mestu ne bi
našli.

Vemo, da si zgradil dobre odnose med Slovenijo
in ̂ rno goro, da si tlakoval pot ljudem, ki so te na-
domestili. So za~eli ̂ rnogorci delati?

Stereotip, da ̂ rnogorci ne delajo, dr`i delno,
pogojen pa je `e z geografsko širino. Dr`ava je
siromašna, poljedelstvo ni razvito. ^rnogorci
malo delajo. Tovarne ne delajo. Presenetile so
me nekatere druge stvari, ki so povezane s tem.
Kultura je zelo razvita, slikarstvo , umetnost. Vsak
drugi ̂ rnogorec je napisal nekaj knjig, vsak drugi
je pesnik. Društvo likovnih umetnikov ̂ rne gore
ima tristo odli~nih slikarjev. Zanimivo, da so sank-
cije pripeljale do prepri~anja, da se da hitro za-
slu`iti na nedovoljen na~in … Mafija v ̂ rni gori
je mafija posebne vrste.

Dr`avna?
Ne. Enkrat bom moral nekaj napisati o tej

mafiji, ki je tipi~na. Mafija je plemenska. Pleme
je tisto, ki je dobilo v ̂ rni gori veljavo. Mafija se-
daj organizira plemenske konference in se orga-
nizira na tem nivoju.

Ker sva po vsem tem potovanju skozi ~as ponov-
no pristala doma, te bom pobaral še o nekaj pri-
vatnih zadevah. Te je na vseh teh poteh kdaj mu~ilo
domoto`je. Kadarkoli si bil doma, sem te z vnuki
vedno videval Na jezu ob So~i. Si tudi ti eden tistih
kot pravi šansonjer Mlakar »... uz?mte mi vse in mi
puste bi~ikletu, da me popelje h Sw~i«?

Nekateri Solkanci so vedeli, da hodim po svetu
s solkanskim pasaportom.To je bila ena rariteta,
in sicer zato, ker sem delal potni list v Beogradu
in tam so mi rojstni kraj prepisali iz rojstnega
lista - torej Solkan. Branko Maruši~ je vedno po-
udarjal, da je to edini diplomatski potni list, v
katerem piše, da je kdo rojen v Solkanu. Domo-
to`je se je po rojstvu vnukov za~elo pogosto po-
javljati in zato smo se iz Rima pogosteje vra~ali
domov. V ^rni gori sem se pogosto sre~eval s
So~o. Ve~krat sva s soprogo dnevno pre~kala
Mora~o in v njej videla barve So~e. To sta potr-
dila tudi vnuka kajakaša ob obisku v Podgorici.

Izgledaš ~il in zdrav. ^e imaš probleme jih
zamol~i, saj jih imamo vsi. ̂ e jih pa nimaš, povej.
Prostata te še ne preganja?

Ne, zaenkrat ne vem, kaj je prostata. Slišim le
od nekaterih prijateljev. Na mojo sre~o mi je še
nepoznana stvar. Moj problem je te`a. Stalno si
obljubljam, da bom v ponedeljek za~el, samo se
še nisem odlo~il, kateri ponedeljek.

Po vseh teh letih plezanja navzgor in dol ostaja
samo eno vprašanje: So ti stari prijatelji ostali zvesti?
Si sre~en?

No, s starimi prijatelji smo se na nek na~in
razšli. Prijateljev je vse manj, umirajo ali pa se
razhajamo zaradi miselnih razlogov, vendar jih je
še vedno veliko. Sem sre~en! Za konec pa še ta
dogodek. Ko sem leta 1975 prišel v Vatikan, sem
moral polagati sprejemni izpit posebne vrste.
Opravljal sem ga pri monsignorju Vladislavu
Bavda`u, ki je bil v Vatikanu dr`avni tajnik za
pravno problematiko. Moral sem mu dokazovati,
da sem res iz Solkana. Skliceval sem se na potni
list, v katerem je bilo to zapisano. Ni mi verjel.
Postavil mi je samo eno vprašanje: “Povejte mi,
prosim, kje se je v Solkanu reklo Pri šintarju.“
Seveda sem mu to odgovoril, saj so nas starši
otroke vedno ustrahovali, da nas bo vzel šintar, ~e
ne bomo ubogali. Monsignor Bavda` je bil namre~
doma Pri šintarju, na skrajnem ju`nem koncu
Solkana, danes je tu italijansko dr`avno ozemlje.
Pogovor pripravil Boris Jug Boris Jug Boris Jug Boris Jug Boris Jug

Pogovor s [tefanom Cigojem, Solkancem,
politikom in diplomatom

[tefan Cigoj v pogovoru s pape`em Janezom
Pavlom II.

e
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Vinko Torkar,
tihi sooblikovalec Solkana, Nove Gorice, Goriške, Primorske

Solkanski vodnjak v New Yorku
(december 2002)

Vinko Torkar - Vinc, samostojni arhitekt, je
najprej sanjal o tem, da bo študiral slikarstvo.
Ker pa ni dobil štipendije, se je zapisal arhitek-
turi. Še vedno ga mika podro~je, kjer se prepleta
oboje - dizajn, oblikovanje. Vendar to dela za
dušo. Za kruh ima `e zelo dolgo let svoj atelje
na za~etku Prvomajske, ene od dveh cest, ki so
neko~ Solkan povezovale z Novo Gorico. Tam
je nekega dne, v za~etku aprila, stekel pogovor
o njegovem delu.

Zanimivost ̀ e takoj na za~etku - leta 1973 je
diplomiral na Fakulteti za arhitekturo pri profesor-
ju Edu Ravnikarju. Gotovo prvi, zadnji in edini,
ki je diplomiral na arhitekturi, ne da bi v svoji di-
plomski nalogi povlekel eno samo ~rto. Potem je
bil v “slu`bi” zelo malo. Kmalu je zavil med svo-
bodnjake, kar je bilo v sedemdesetih letih prava
avantura - drznost.

Štiri leta sem bil na Projektu in to je tudi vse.
Nekako nisem mogel zdr`ati znotraj inštitucije.
Preve~ stvari se mi je zdelo iracionalnih, na nek
na~in… Samoupravljanje je bilo zame preobre-
menjujo~e, ~eprav bi v podjetju verjetno prej
prišel do boljših, ve~jih del. Meni je bilo ve~ do
ustvarjalne svobode kot do velikih naro~il. In
zato sem delal majhne stvari - hiške, prizidke,
raznorazne stvari.

Arhitektura ali urbanizem…
Zadovoljstvo je gotovo ve~je v arhitekturi;

tam, kjer vidiš rezultat svojega dela. Urbanizem
ne nudi takega zadovoljstva, urbanizem je poli-
tika, planiranje pa sploh, in mi nismo taka dru`-
ba, da bi znali speljati neke poteze do konca,
vedno se nekaj “ sfi`i”…

Kot pri Novi Gorici - oba sta rojena skoraj v
istem letu ... ti imaš svoj pogled na svet in svojo
filozofijo, stojiš na svojih nogah, mesto pa je še
vedno dale~ od svojega urbanisti~nega na~rta
oziroma podlage, na kateri bi se razvijalo…

Ko sem bil na Projektu, se je za~elo govoriti,
da bomo naredili urbanisti~ni na~rt za Novo
Gorico in bil sem zadol`en za izhodiš~a novega
urbanisti~nega na~rta. Tudi predstavili smo jih
takrat, ob polni dvorani, ampak tam je ostalo,
pri izhodiš~ih … Ker se je tovrstnih projektov
vedno dr`ala rahla kaoti~nost, sem dolgo zago-
varjal tezo, da je vseeno, ali urbanisti~ni na~rt
je ali pa ga sploh ni. Od devetdesetih let dalje,
od takrat, ko se je pri nas za~el kapitalizem, pa
mislim, da je urbanisti~ni na~rt mesta potreben
kot dokument, ki prepre~uje špekulacije in
omogo~a tudi majhnim poslovne`em ali vla-
gateljem, da pridejo do izraza. Sicer je zadeva
vedno monopolna. Goriškim `upanom je pa~
godilo, da je bilo vse v njihovih rokah in da so
lahko delali, kar so hoteli.Tudi vsak na~elnik
oddelka za urbanizem je imel svoj koncept grad-

nje mesta, bil pa je vedno v opore~ju s prejšnjim.
Tako se je kar naprej dogajal nek kaos pri kon-
ceptualnem razvoju mesta…

…~eprav je bilo, po zamisli Eda Ravnikar-
ja, zasnovano po na~elih moderne, kot vrtno
mesto…

Saj osnova je še vedno vidna! In tujci, ki pri-
dejo k nam, se ~udijo, kako lepo zeleno mesto
je Nova Gorica. @al vsega ostalega pa ne vidijo
... da nima izrazitega centra, da je magistrala
zgrajena le napol…Ostaja le travnik pred ob~i-
no kot simboli~ni trg mesta, kar tudi ni slabo.

V svojem opusu nimaš velikih, monumen-
talnih del, pa vendar si, denimo v Solkanu, naredil
celo vrsto pomnikov, obele`ij…

Kar veliko majhnih re~i sem naredil, nekaj
obele`ij - tudi v @abjem kraju, kjer je z enostavno
potezo, »prtiskovcem«, kot mu pravijo, prostor
postal urejen in se je prijel…Poslovilna dvorana
ob pokopališ~u je tudi iz more~ega prostora
pod viaduktom naredila bolj kultiviran prostor,
tudi stebri imajo svojo funkcijo. @arno pokopa-
liš~e, verjetno bo kmalu kon~ana prva faza, je
tudi nastalo na prostoru, kjer je bilo prej sme-
tiš~e. Iz parcele, ki je prakti~no ni bilo, sem nare-
dil zaklju~ek pokopališ~a. Krasna zgodba je po-
vezana tudi s simbolom kajakaštva - Solkan je
eden redkih krajev, ki ima spomenik temu špor-
tu. Ob tiso~letnici Solkana sem naredil tudi zid
z napisom, ki je podobo in vtis “placa”precej
spremenil. Spominske ploš~e, ja, kar nekaj jih
je… Dolgo ~asa sem tudi oblikoval razli~ne ma-
teriale za krajevno skupnost, za tiso~letnico pa
sem bil prepri~an, da mora to vzeti v roke pravi
profesionalec na podro~ju oblikovanja.

Številni ~lanki v strokovnih in drugih revijah,
uredniški posli pri reviji A B, glasilu A A, Forum,
v zadnjem ~asu Izum in urejanje ~asopisa Glas.

Meni se zdi, da je dol`nost vsakega, da se
udejstvuje znotraj civilne dru`be. To je neke
vrste volontariat, ki je zdru`en tudi z veseljem!
To zadnje glasilo je tudi glas društva za kakovost
`ivljenja, kro`ilo naj bi od enega sklopa civilne
dru`be do drugega. Do glasu naj bi prišli tudi
marginalci oziroma tisti, ki so na robu dru`-
be…da bi lahko rekli kaj na glas. To je ̀ e 5. ali 6.
~asopis, ki sem ga izumil. Nekaj ~asa traja in
u`ivam…in potem se obrnem spet nekam dru-
gam…

Kako stimulativen je lahko za arhitekta prostor,
kjer `iviš - sti~iš~e, kjer se prepletajo tiso~letna
zgodovina Solkana, Gorice in njena klasi~nost z
izro~ilom moderne v zasnovah mesta Nove Go-
rice…

To je enkraten fenomen! Tudi v urbanisti-
~nem pogledu. V svetu namre~ ni mest dvoj~kov
- twin towns. Mi pa smo na ta prostor tako na-
vajeni, da se nam zdi nekaj samoumevnega in
zdi se mi, da na ustvarjanje niti ne vpliva tako
bistveno. Odnosi med mestoma pa so relacije,
ki se skozi ~as spreminjajo. Arhitekti smo nekaj
let prav vzorno sodelovali s kolegi iz Gorice.
Potem je star zvodenela. Zdaj so nekateri pred-
lagali pobratenje mest, toda to je obstajalo `e
pred 20 leti! Mislim, da se v~asih v teh pogledih
izumlja voda. Tudi avtobus ni nova pogruntav-
š~ina - je `e vozil med obema mestoma…Kot
arheologi - kopljemo in odkrivamo nekaj, kar
je `e zdavnaj bilo ! Zdaj snujemo novo podobo
prostora ob `elezniški postaji Nova Gorica, na
robu obeh mest. Na nate~aju, ki se je pravkar
kon~al, je zmagal Vojteh Ravnikar, veliko pro-
jektov pa je prostor videlo kot nekakšen nad-
center, center obeh Goric. Kar je po mojem
mnenju utopi~no. Glavna povezava med me-
stoma je Erjav~eva in to os bi morali gojiti v pri-
hodnje. Ampak - spet poudarjam - brez urba-
nisti~nega plana ne gre. Prostorski plan je poli-
tika in je vedno tudi plan ne~esa drugega -
denimo razvoja dru`be. Mi bi, denimo hoteli
univerzo. Toda nih~e ne ve, kam bi jo postavili,
kljub temu da so bile delane neke študije!

Koliko in ali sploh je lahko arhitektura v slu`bi
politike?

Prosvetljeni vladarji so vedno zaposlili naj-
boljše arhitekte in so svojo vladavino vedno ove-
kove~ili z velikimi arhitekturnimi deli. Versailles,
katedrale…V politiki mora biti sem in tja kakšen
prosvetljen ̀ upan, ~e ho~emo imeti lepo mesto.
Stara mesta so nastajala ve~ sto let, zato so lepa.
Za nova mesta pa mora biti neka politi~na volja,
da jih ho~emo lepa…

Kova~eva kobila je vedno bosa…tvoje hiše, tudi
tista v @abjem kraju, pa so nedokon~ane…

Ha, ha, jaz imam kar ene tri bose kobile. Ja,
~akajo na sinova. In bodo verjetno še nekaj
~asa…
Pogovor pripravila Zdenka T Zdenka T Zdenka T Zdenka T Zdenka Tomuli~omuli~omuli~omuli~omuli~

Plo{~a v spomin na Jo`efa Kollerja (1798-1870). Koller je bil gozdarski strokovnjak, urejeval
je Trnovski gozd in je najve~ pripomogel k izgradnji ceste Solkan - Trnovo pri Gorici (1855-
1860). Spominska ploš~a je vzidana v steni nad cesto Solkan - Prevalo, med kri`iš~em Soške in
Skalniške ceste  ter obratom Solkanske industrije apna. Napis je dvojezi~en (nemško-slovenski),
besedilo v slovenš~ini se glasi: Mnogo zaslu`enemu c. k. gojzdnemu nadzorniku Josip-u Koller-ju
ustanovitelju te ceste 1855/60 v spomin ~estitelji. Ploš~a je bila odkrita 8. maja 1875.

Javni napisi v Solkanu (1)

Obvestila

Tako gre to. Dobim e-mail od tatu, ki pravi,
da bo v ~etrtek razstava solkanskega vodnjaka,
in da bi jo bilo mogo~e dobro pogledat, da bom
videl Solkan, ~eš da to pa spet ni kar tako, videti
Solkan na Manhattnu ... Predlog se zdi smiseln
in je sprejet. Tu v osami Long Islanda bi mi malo
domovine sploh ne škodilo, ma kaj domovine,
Solkana (o Solkan, zakaj si tako lep!). V istem
trenutku dobim drugi e-mail: Ana pravi, da je
`e dva tedna v New Yorku in da bi bilo primerno
iti kam na kako kavo, ~e se mi zdi. Odlo~itve so
ob takih argumentih jasne. V ~etrtek po šoli grem
na vlak in si ves navdušen razlagam, da bom v
enem dnevu govoril slovensko in videl Solkan,
da o vsem tem pred tremi dnevi še nisem vedel
ni~ in da kakega takega dneva pa res ̀ e dolgo ni
bilo.

Vlak potuje dve urici, ampak navdušenje
naredi svoje in sploh je vse v redu. Najprej na
Washington squaru po~akam Ano, potem pa
na kavico itd. Izka`e se, da greva najprej sre~at
še eno Slovenko, ki študira v New Yorku ...
Toliko Slovencev na kupu pa `e dolgo ne. Spi-
jemo tisti ~aj in se poslovimo, ker je Gabi imela
nekakšna obvezna opravila in se nama ni mogla
pridru`iti.

Galerija je malo ju`neje od Washington
squara, v bistvu je galerija `e ~isti Downtown,
tako da traja sprehod kar kakih 20 minut. Sploh
ni panike, evforija je še vedno na visokem ni-
voju. Tiste ulice okoli Canala so precej nestan-
dardne, relativno ozke in ob tisti uri nekam te-

ma~ne. In ravno, ko si re~eva, da zganjajo doma
verjetno velik halo, tukaj je pa vse skupaj v
neki kleti, v neki temni ulici ... Prideva izza vogala
in vidiva tam sredi ulice veliko mno`ico ljudi.
Ali sva na ta pravi ulici?  Ravno dospeva do
mno`ice in na lepem zaslišim: “Ej, Lanko!”

Svet je res majhen. In ~e je svet, je majhen
tudi New York. Pred vhodom stojita Igor in
Simona, ~akata na Sašo, ki `e en teden dela v
tej galeriji. Cela štala. Kaj pa zdaj? Vrsta se ve~a,
vprašaj se ve~a. Zunaj je mraz, torej je treba iti
nekam na toplo. Saša ravno pride ven in vsa
presene~ena nad novimi poznanimi obrazi. Po-
ve, da je noter velik drenj, da se pla~a tako pri-
grizek kot pripitek in da ljudje ~akajo, ker niso
na guest listah. Guest lista? Kaj pa lokalna lista?
Kaj pa lista poznavalcev vodnjaka? Kaj pa tisti,
ki so se ga ̀ e dotaknili? A ti imajo kaj prednosti?

Ni videti, da bi to za te ljudi bil kak faktor.
Torej, kaj zdaj? Solkana o~itno ne bo, ampak za
dva slovensko govore~a sem se pa tudi par sli-
kicam Solkana pripravljen odpovedat. Saj Sol-
kan je lepši v `ivo, mi gremo pa rajši nekam na
toplo. Najbli`ja meni znana gostilna je Mehana-
ta samo dve ulici naprej. In ~e prav pomislim,
tale menjava podob Solkana za bolgarsko pivo
v doma~em (zadru`nodomskem) okolju, s tremi
nakladajo~imi rojaki in Lepo Breno v ozadju,
sploh ni tako slaba.

Mogo~e bo treba  še kdaj v mesto pogledat
kake slikice iz Solkana.
FFFFFranc Marranc Marranc Marranc Marranc Maruši~,uši~,uši~,uši~,uši~, New York

Imeti `ival pomeni tudi odgovornost, ki jo
nekateri sprejmejo kot pla~ilo za vdanost, ki jo
zlasti psi izkazujejo svojemu gospodarju. Ker  pa
so ̀ ivali tudi ̀ iva bitja in opravljajo svojo potre-
bo, v~asih tudi na sredi sprehajalne poti, bi la-
stniki ̀ ivali morali  misliti tudi na to. Mestna ob-
~ina Nova Gorica je sprejela ob~inski odlok v
katerem jasno piše, da so lastniki psov dol`ni
pospravljati za svojimi ljubljenci, ̀ al pa nekateri
tega ne storijo. Tako je sprehajalna pot proti
Kekcu precej onesna`ena s pasjimi iztrebki, pa
tudi plo~niki niso vedno izjema. Gre seveda za
zavest posameznikov, da mislijo tudi na tiste, ki
po nesre~i stopijo v pasji iztrebek. Zato prosimo
vse lastnike psov, naj pospravljajo za svojimi
ljubljenci ali vsaj za tistimi iztrebki, ki ostajajo
sredi sprehajalnih poti in plo~nikov. Vsi vam
bomo hvale`ni!
Darinka Kozinc, Darinka Kozinc, Darinka Kozinc, Darinka Kozinc, Darinka Kozinc, za Svet KS Solkan

O v~asih nadle`nem
onesna`enju s pasjimi

iztrebki
Ura pravljic za otroke. Ob dnevih knjige bo

prireditev v sredo, 23. aprila 2003, ob 18. uri
na sede`u KS Solkan.

Solkanska knji`nica. Knji`nica je odprta
ob ponedeljkih in ~etrtkih od 16.30 do 19.00.
Deluje v povezavi z mati~no  Goriško knji`nico
Franceta Bevka. V ra~unalniško opremljeni knji-
`nici si knjige lahko sposojajo ~lani solkanske
knji`nice pa tudi ~lani mati~ne knji`nice. Glede
sposoje in vra~anja knjig veljajo enaka pravila
kot v mati~ni knji`nici. Obiskovalcem je na voljo
internet. Telefonska številka je 330 00 82.

Pridne roke Solkank in Solkancev.  Raz-
stavo ro~nih izdelkov s takim naslovom priprav-
ljata KS in Društvo upokojencev Solkan. Odprta
bo na sede`u Društva upokojencev (nekdanja
karavla) v petek, 30. maja 2002, ob 20. uri.
Razstavljalci naj se prijavijo Društvu upoko-
jencev ob sredah med 10. in 12. uro ali po te-
lefonu  na 040 814 406.

Polo`nica. 36. številki 1001-solkanskega ~as-
nika  prilagamo polo`nico. Z njo ste povabljeni,
da prispevate prostovoljni prispevek v tiskovni
sklad našega lista. Številka transakcijskega ra~una
je 01284-645831390.

Iz programa Dru{tva upokojencev Sol-
kan. V mesecu maju bosta balinarsko sre~anje
in briškolada ter izlet na festival cvetja v Mon-
selice (Italija). V juniju bo redni letni ob~ni zbor
društva, koncert MPZ “Slavec” in izlet na Sv.
Višarje. V juliju sledi izlet v Breginj in Dre`nico.
16. avgusta bo izlet v neznano. Društveni izleti
se nadaljujejo tudi v septembru z obiskom delte
reke Pad (Po) in sedemdnevnim letovanjem v
Neumu. Oktobra bo imel razstavo slikarskih del
Albin Perko - Bin~i, društvo bo organiziralo izlet
na Koprsko. Novembra bo tradicionalno marti-
novanje, decembra pa silvestrovanje. Poleg celo-
letnega tekmovanja v briškoli bodo v zadnjih
mesecih leta tudi poljudna predavanja.

Streha solkanske farne cerkve. Gospo-
darski svet `upnije Solkan je prosil za objavo
slede~ega povabila: Letos poleti bomo zamenjali
kritino na strehi naše cerkve. Nekaj korcev je
dotrajanih, predvsem pa se premikajo zaradi
raznih tresljajev, ki so na zgornjem delu Solkana
pogostejši. Zato ob ve~jih nalivih streha puš~a.
Stroške popravila bomo poravnali s prostovolj-
nimi prispevki posameznikov in raznih ustanov.
Svoje darove lahko oddaste v `upniš~u ali na
TR @upnijskega urada Solkan pri Reiffeisen
Krekovi banki 24500 - 9004375531. Vsem, ki
vam je pri srcu cerkev sv. Štefana in boste ali ste
`e darovali v ta namen, najlepša hvala!

Uganka
Kdo sta ali kaj sta? Prvega se bojijo u~iteljice,

drugi preganja ptice. A postavljena drug ob dru-
gega pripovedujeta otrokom zanimivo zgodbo.

Kdor  bo prvi prinesel pravilni odgovor v solkan-
sko knji`nico, prejme za nagrado velikono~ni pirh.
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Denarne razmere
1001-solkanskega ~asopisa v letu 2002

Stroški: tiskanje, pla~ilo oblikovalca
in redakcije ................................... 1,007.000

Dohodki: prispevki krajanov ........... 489.000
in lastna sredstva KS Solkan ............. 518.000

Skupaj ........................................... 1,007,000

O VZAJEMNI
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je prva in najve~ja specializirana zavarovalnica za prostovoljna

zdravstvena zavarovanja v Sloveniji in s svojo osnovno dejavnostjo zagotavlja dopolnitev in nadgradnjo
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila 1. novembra 1999,
ko je s prenosom prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije postala samostojni pravni subjekt. Vzajemni danes zaupa ̀ e ve~ kot milijon stodvajset tiso~
zavarovancev.

POSLANSTVO IN POSLOVNA NA^ELA
 V Vzajemni si prizadevajo, da bi bilo dolgoro~no zdravstveno zavarovanje dostopno vsem

zavarovancem, ne glede na njihovo zdravstveno stanje, starost ali druge pogoje. Pri poslovanju si pri-
zadevajo izklju~no za zagotavljanje najvišje, celovite in dolgoro~ne zdravstvene varnosti zavarovancev.
Pri tem uveljavljajo na~ela vzajemnosti, ki jih upoštevajo pri dolo~anju premij za dopolnilno zdravstveno
zavarovanje. Na ta na~in zagotavljajo dolgoro~no zdravstveno varnost po dostopni premiji v vseh ̀ iv-
ljenjskih obdobjih.

POPOLNO ZAVAROVANJE DOPLA^IL
Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je urejen tako, da del stroškov zdravstvenih storitev

pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje, razliko do celotne vrednosti storitev pa pla~amo sami.
S sklenitvijo zavarovanja se zavarujemo za pla~ilo razlike ali dela razlike med ceno zdravstvene storitve,
zdravil ali pripomo~kov, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje, in polno ceno te zdravstvene
storitve, zdravila ali pripomo~ka. To pomeni, da bi morali v primeru, da zavarovanja nimate sklenjenega,
razliko poravnati sami, kar lahko predstavlja zelo visok strošek.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z MEDICINSKO ASISTENCO V TUJINI
Sodobni ljudje smo popotniki. Delo in zabava nas vodita v bli`je in daljne kraje. Spoznavanje tujih

de`el in ljudi, odkrivanje njihovih obi~ajev in naravnih lepot so do`ivetja, ki se za vedno vtisnejo v
spomin. Kaj pa, ~e nas v tujini doleti bolezen ali nezgoda? Neprijetna misel, o kateri ne razmišljamo radi.
A nesre~a nikoli ne po~iva. Zdravstvene storitve v tujini pa so obi~ajno povezane z visokimi stroški,
zato vam svetujemo, da se pred odhodom v tujino zdravstveno zavarujete.

Z zdravstvenim zavarovanjem z medicinsko asistenco v tujini je potovanje ali bivanje v tujini res
brezskrbno. V primeru bolezni ali nesre~e zavarovanec ne bo sam, saj mu bo ob strani stala zanesljiva
in izkušena zavarovalnica.

V sodelovanju s pogodbenim partnerjem Elvia vam Vzajemna zdravstvena zavarovalnica zagotavlja
kakovostne in zanesljive storitve zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco po vsem svetu.

KAJ VAM NUDI TO ZAVAROVANJE?
- Pla~ilo stroškov nujnih zdravstvenih storitev,
- organizacijo in pla~ilo nujnih zdravstvenih prevozov do bolnišnice ali klinike,
- pla~ilo stroškov zdravljenja v bolnišnici ali kliniki,
- pla~lo stroškov nujnih zobozdravstvenih storitev za odpravo akutnih bole~in,
- organizacijo in pla~ilo prevozov obolelega in poškodovanega zavarovanca v domovino,
- pomo~ svojcem obolelega ali poškodovanega zavarovanca,
- številne druge oblike pomo~i, v skladu s pogoji zavarovanja.

Zavarovanje lahko sklenete na Poslovni enoti Nova Gorica, Gradnikove brigade 7,
Nova Gorica ter pri pooblaš~enih turisti~nih agencijah.

Slovenija je po povr{ini razmeroma majhna de`ela, po razgibanosti in klimi pa zelo raznolika, saj
na vreme vplivajo mediteranska, alpska in panonska klima. Prav ti klimatski pogoji ugodno vplivajo
na rast in razvoj kulturnih rastlin, ki jih pri nas gojimo. To~e, pozebe, viharji in po`ari ve~krat mo~no
po{kodujejo ali celo uni~ijo pri~akovani pridelek.

Zavarovalnica Triglav, d.d., v sklopu kmetijskih zavarovanj posevkov in plodov omogo~a slo-
venskim kmetom za{~ito pred nepredvidljivimi vremenskimi dogajanji in drugimi nezgodami.

Zavarovalnica Triglav, d.d., zavaruje cele rastline ali dele kultur.
V vinogradih se zavaruje pridelek grozdja, v sadovnjaku pridelek sadja, pri `itih je zavarovano

zrnje, v drevesnicah in trsnicah podlaga in cepljen sadilni material, v primeru zavarovanja zelenjave
pa tisti del rastlin, ki je namenjen uporabi .

Za navedena zavarovanja jam~i Zavarovalnica Triglav, d.d., z osnovnim zavarovanjem posevkov
in plodov za {kodo, ki bi jo povzro~ila to~a, po`ar ali strela.

Poleg osnovnega zavarovanja je mo`no ob dopla~ilu dodatne premije skleniti tudi zavarovanje
posevkov in plodov za {kodo, ki jo povzro~i spomladanska pozeba. Pri zavarovanju sadja pa je za
sadjarje zanimivo tudi zavarovanje sadja proti izgubi kvalitete.

V Vipavski dolini in na podro~ju Gori{kih Brd imamo z zavarovanjem posevkov in plodov dolgoletne
izku{nje. Mnogi na{i zavarovanci imajo svoje pridelke zavarovane pri Zavarovalnici Triglav, d.d.,
vrsto let, zato jim pri sklepanju zavarovanj priznavamo popust na stalnost. Poleg tega pa priznavamo
tudi paketni popust. Vi{ina tega popusta je odvisna od {tevila zavarovanj, ki jih ima dolo~eno kmetijsko
gospodarstvo sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

Pred kratkim smo zakorakali v pomlad. Za~enja se nova vegetacija, z njo pa tudi ~as, ko bodo
na{i pridelki izpostavljeni vremenskim prilikam in neprilikam. Zavarovalnica Triglav, d.d., vam s svojo
zastopni{ko mre`o omogo~a hitro in kvalitetno sklenitev zavarovanja za posevke in plodove.

V kolikor ste interesent za zavarovanje, pokli~ite svojega zavarovalnega zastopnika,
na{e sodelavce na predstavni{tvih ali pa na sede`

Obmo~ne enote Nova Gorica, tel. 338 2006 ali 338 2007,
kjer vam bomo posredovali `elene informacije.

Kmetijska zavarovanja
»V knjigah se ohranjajo zgodbe ljudi. Beremo jih lahko vedno in povsod. Knjige omogo~ajo

ljudem, da se njihova srca in duše sre~ujejo in dru`ijo. S knjigami lahko premagujemo ~as, prostor,
celo jezikovne in kulturne pregrade. Branje je dejanje, ki je samotno, hkrati pa te povezuje z ljud-
mi vsega sveta.«

S to mislijo je u~ence, tekmovalce za bralno zna~ko, nagovorila Tanja Vali~, u~enka 8.a razreda.
V šolskem letu 2002/2003 je na naši šoli bralo in osvojilo bralno zna~ko 389 bralcev, kar pred-

stavlja 68% vseh u~encev. Dobri knjigi in lepi slovenski besedi je zvestih celih osem let 42 bralcev.
Tem namenjamo še posebne ~estitke!

Sre~evanja in spoznavanja mladih bralcev s slovenskimi literarnimi ustvarjalci so na naši šoli po-
stala tradicionalna. Tako smo za otroke male šole ter u~ence 1. in 2. r. povabili pravlji~arko Tilko
Jamnik.

V ponedeljek, 7. aprila 2003, pa je u~encem od 3. do 8. razreda bralna priznanja podelil pes-
nik, pisatelj, dramatik, predsednik bralne zna~ke in dr`avni poslanec Tone Partlji~. Dopoldan nam
je polepšal s svojo duhovitostjo in so~nostjo pripovedovanja. Poudaril je, da se bomo ohranili le z
ljubeznijo do knjige in lepe slovenske besede in ostali prepoznavni v ~asu, ki je neusmiljen. Zahvalil
se je vsem u~iteljicam - mentoricam, ki skrbno negujejo gibanje za bralno zna~ko in vzpodbujajo
u~ence k branju, ter knji`ni~arki in vodstvu šole, ki omogo~a mladim bralcem bogato izbiro knji`nih
novosti v šolski knji`nici.

* * *
23. aprila 2003, na svetovni dan knjige, bodo obiskali Podru`ni~no knji`nico Solkan otroci, ki

so tekmovali za predšolsko bralno zna~ko ter u~enci 1. 2. razredov OŠ Solkan, prejemniki bralnih
priznanj.
Vlasta Skok, Vlasta Skok, Vlasta Skok, Vlasta Skok, Vlasta Skok, šolska knji`ni~arka

Zaklju~ek bralne zna~ke na OŠ Solkan

Knji`evnik in dr`avni poslanec Tone Partlji~ na obisku v OŠ Solkan

Ime mi je Mika Urban~i~ in sem u~enka 7.
razreda OŠ Solkan. Tenis treniram od sedmega
leta starosti. Za ta šport me je navdušil o~e.
Sprva sem trenirala samo dvakrat tedensko. Tre-
ningi so potekali tako, da smo si na za~etku le
podajali ̀ ogice iz roke v roko in delali še razli~ne
druge vaje. To je bilo privajanje na teniški lopar.
Ko smo to dobro obvladovali, smo za~eli igrati
tenis s pravimi loparji.

Na pri~etku se mi je zdel lopar kar te`ak in
me je po vsakem treningu bolela roka. Nato
sem se loparja privadila in kmalu je postal moj
stalni spremljevalec. Sprva sem tekmovala v mi-
ni tenisu. Tekmovala sem za Novo Gorico, saj
tam tudi treniram. Osvojila sem nekaj turnirjev
in iz tega obdobja imam prve pokale. Ko sem
bila stara deset let, sem pri~ela igrati na velikem
igriš~u. Moj sedanji trener je ̀ e tri leta profesor
Rado Gorjup. Sedaj treniram vsak dan po dve
uri, trikrat tedensko pa imam še kondicijski tre-
ning, ki poteka uro in pol. Skoraj vsak teden imam
tekmovanja. V tej sezoni se bom udele`evala
tudi tekmovanj na mednarodnih turnirjih.

Zastavljen cilj, uvrstiti se v dr`avno reprezen-
tanco do 14 let, sem letos izpolnila. Pri~ela sem
tekmovati tudi v konkurenci do 16 let in uspelo
mi je nekaj dobrih uvrstitev. Na rang lestvici
sem trenutno na 18. mestu. V tej sezoni si ̀ elim
izboljšati rezultate v kategoriji do 14 let in se
~im više uvrstiti tudi v konkurenci do 16 let.
Mika Urban~i~Mika Urban~i~Mika Urban~i~Mika Urban~i~Mika Urban~i~

Letos na mednarodni
sceni

V sredo, 12. marca smo se odpravili na pol-
finale v medšolskem tekmovanju v rokometu v
Trebnje, kjer so nas ~akale tri tekme.  Odšli smo
ob osmih zjutraj. Med vo`njo smo se enkrat
ustavili, da smo pojedli malico. Ko smo prišli
tja, smo si ogledali telovadnico. Pred našo tekmo
sta merila mo~i Trebnje in Škofja Loka. Tekmo
smo si dobro ogledali, da bi izvedeli, kako bodo
igrali naši nasprotniki. Po pol~asu smo se
odpravili v sla~ilnice, se preoblekli in pomislili,
kako moramo igrati na tekmi.

Najprej smo se pomerili z Osnovno šolo Grm
iz Novega mesta. Pred tekmo smo se dobro
ogreli, da ne bi prišlo do neljubih poškodb. Na
za~etku tekme nam je šlo slabo, ko pa smo dobili
pravi ritem, je bilo prvega pol~asa konec. Trener
nam je povedal, kako naj igramo v obrambi in
napadu. Ko se je za~el drugi pol~as, smo na za-
~etku napadli, da bi imeli prednost ve~ golov.
Nasprotniki so se nam le enkrat pribli`ali na gol
zaostanka, vendar, mi se nismo dali. Na koncu
tekme smo pri~akovano zmagali za tri gole. Ni-
smo imeli ~asa za po~itek, ker nas je ~akala tekma
proti najte`jim nasprotnikom iz Osnovne šole
Trebnje. Trener nam je rekel, da moramo tekmo
zmagati, ~e ho~emo priti v finale. Za~eli smo
kar dobro. V prvem pol~asu smo bili izena~eni,
razen ob koncu pol~asa, ker smo malo popustili.
V drugem pol~asu smo jih skušali ujeti, vendar
tega nismo mogli storiti. Tekmo smo izgubili za
šest golov. Bili smo zelo ̀ alostni, ker smo vedeli,
da ne moremo priti v polfinale. ^akala nas je
ena ura po~itka pred naslednjo tekmo.

Pri~akali smo zadnjo tekmo v polfinalu proti
Škofji Loki. Nih~e ni igral zares, ker smo vedeli,
da nam ni~ bo ne pomagalo, ~e zmagamo ali
ne. Tekmo smo za~eli sproš~eno in prvi pol~as
dobili za en gol. V nadaljevanju smo igrali vsak
zase in zaradi tega smo zapravili veliko ̀ og. Vsi
smo bili jezni in zaradi tega je prišlo do nespo-
razuma med soigralci. Tekmo smo nato izgubili
in se uvrstili med osmo in dvanajsto mesto v
Sloveniji. Po tekmi nas je ~akala podelitev na-
grad. Zadnja na turnirju je bila OŠ Grm, mi
smo bili tretji, OŠ Ivana Groharja iz Škofje Loke
je bila druga in OŠ Trebnje je bila prva. Po
podelitvi smo se zbrali in odšli na pico v bli`njo
restavracijo. Domov smo prišli pozno popoldne
vsi utrujeni. Medšolsko tekmovanje mi je bilo
vše~, škoda le, ker se nismo bolje odrezali. Upam,
da bomo prihodnje leto uspešnejši.
Dani Šavli, 7.cDani Šavli, 7.cDani Šavli, 7.cDani Šavli, 7.cDani Šavli, 7.c

Rokometaši O[ Solkan
na tretji stopni~ki


