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Krajše in daljše
Igramo in rišemo, govorimo in 
pišemo, nazdravljamo Martinu, 
pečemo ocvirkovko, klikamo 
solkanske znamenitosti, nosimo 
kapo s solkanskim mostom in se 
sprašujemo, kam gre Solkan.
Na straneh 3 do 7.

Intervju
Tokrat kar s tremi junaki, solkanskimi 
navihanci, pravimi borci za prostost, 
kot smo prepevali v pionirski himni. 
Spomine o kratkohlačnih saboterjih, 
njihovemu pogumu in iznajdljivosti, 
so obujali Andrej Štrukelj, Bruno 
Vuga in Tonče Jakin.
Na straneh 8 in 9.

Zelišči vrt
Cankar je pisal o skodelici kave, 
Darinka Kozinc o skodelici čaja. 
Kavnih zrn ne moremo nabirati med 
sprehodom po travnikih in gozdu, 
zelišča pač. Zato si čajno mešanico 
lahko sami pripravimo.
Na strani 10.

Obledele slike
Orlando, Vittorjo in Tojo so bili 
legendarni solkanski brivci. Andrej 
Černe zdaj raje zaupa svojo belo 
grivo ženskim rokam, toda spomini 
na prvo striženje pri Pecorariju in 
ostalih mojstrih britve in škarij niso 
zbledeli. 
Na strani 11.

OŠ Solkan
Seveda, tudi učijo se, toda zraven 
najdejo čas za obiranje oljk, 
miklavževanje, krašenje novoletne 
jelke in marsikaj drugega. Celo za 
tečaj novinarstva.
Na straneh 12 in 13.
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Drage krajanke in krajani!
Živimo v času, ki ni najbolj prijazen do nas. Dnevna politična 
dogajanja in gospodarske razmere so vse prej kot ugodne. Kljub temu 
pa čas gre naprej in največkrat si moramo sami pomagati. Želimo si le, 
da se bodo razmere začele urejati in da bomo stopili  v novo leto bolj 
optimistično razpoloženi. 
Veseli december smo že dočakali. V njem bo časa za praznovanje kar 
precej. Vsak naj praznuje v okviru svojih možnosti.
Vsem skupaj pa v imenu Sveta KS Solkan želim, da bi za trenutek 
odložili skrbi, se poveselili in v prijetnem razpoloženju praznovali vse 
praznike, ki prihajajo. Božični prazniki, dan samostojnosti in novo leto 
naj vam prinesejo čimveč lepega, miru in predvsem zdravje.

Jožef Leban,
predsednik Sveta KS

Razstava jaslic 
na Sveti Gori
Razstava je na ogled 

od  22. decembra 2013 do 12. januarja 2014.

Urnik razstave:
ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure

ob delavnikih od 10. do 17. ure
od 7. do 11. januarja  od 14. do 17. ure

Krajevna skupnost Solkan vas 
v četrtek, 26. decembra 2013, ob 19. uri

vabi v cerkev svetega Štefana na

Božični koncert
V programu sodelujejo:

Polona Kante Pavlin, sopran
Manuel Pintar, bariton
Mirjam Furlan, orgle

učenki glasbene šole Nova Gorica
Elizabeta Božič in Julija Černe, violina

Skok z elastiko s solkanskega mosta je 
največkrat obiskan solkanski motiv na 
spletni strani www.slovenia.info. Pa tudi 
sicer so naše zanimivosti dobro uvrščene. 
Več na strani 7 (Solkanski kliki). (Foto: AS)

1, 2, 3, bungee!

Tudi ne, čeprav vse skupaj spominja 
na iskanje ukradenega vojaškega zlata, 
skritega na vojaškem pokopališču v grobu 
neznanega junaka v filmu Dober, grd in 
hudoben (Sergio Leone, 1966). Kdo so 
bili solkanski Clint Eastwood, Eli Walach 
in Lee Van Cleef, kaj so iskali in ali so tudi 
kaj našli, ni znano. Več na zadnji strani. 
(Foto: TG)

Snemanje filma?

Niti ne, zgolj prispevka za televizijska 
poročila. V črni kroniki smo se znašli 
zaradi policijskega lova na prekupčevalce 
z omamnimi snovmi, Miran Brumat pa je 
že mislil, da lovijo njega, ker je zgubljeno 
taval po krožišču in čakal na odprtje 
poštnega urada. V zgodbi na strani 14. 
(Foto: Primorske novice.)  

Snemanje TV 
kriminalke?

Solkanska osnovna šola ima oljčnik, 
za katerega skrbijo naši osnovnošolci. 
Med letošnjim obiranjem oljk so imeli 
supervizorja, prijetno muco, ki je vestno 
preverila, da med plodovi ni bilo listja.  
Več na straneh OŠ Solkan. (Foto: EG)

Muca pomaga
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KS Solkan

V govoru ob krajevnem prazniku 
sem omenil uspehe, neuspehe in te-
žave, s katerimi se svetniki KS Solkan 
srečujemo pri svojem delu. O naših 
željah in možnostih pišemo na dru-
gem mestu. Vendar je še nekaj aktiv-
nosti, ki smo jih v tem času uredili.

Na strehi kotalkališča smo končno 
uredili strelovod. Opravili smo vse 
ustrezne meritve tudi v dvorani ob 
gostinskem lokalu. Poleg tega smo 
uredili betonsko ploščo na zahodnem 
delu kotalkališča in vzdolž celotne 
plošče.  Celoten objekt je tako lepši in 
deluje izrazito sodobno.

Uredili smo nov ekološki otok za 
stavbo bivše Lesnine na Placu, tako 
da bomo zabojnike  končno prestavili 
na novo lokacijo. Sama prestavitev je 
vezana na odkup zemljišča od novega 
lastnika, kar je naloga MONG. Kljub 
neštetim urgencam se to še ni zgodi-
lo. 

Dokončali smo s preureditvijo de-
sne strani pokopališkega zidu. Olepšali 
smo tudi staro mrliško vežico. Uredili 
smo zastarelo električno napeljavo in 
opravili ustrezne meritve.

Postavili smo držalo za pešce na 
pešpoti med Ulico za spomenikom in 
Mizarsko ulico.

Posebna skupina vodi aktivnosti, 
da bi zgornji del stavbe ob pokopali-

Delovni načrt KS Solkan za 2014  
smo pripravili na osnovi izhodišč, ki 
nam jih je posredovala MONG za 
leto 2014 in na osnovi že sprejetega 
finančnega načrta in plana dela za leto 
2014. Sprejet je bil dne 27. 11. 2012.

Z upoštevanjem navedenih izho-
dišč bomo minimalno pokrili stroške 
za delovanje KS. Za uresničitev celo-
tnega plana bomo morali iskati tudi 
druge vire (donatorstva, sponzorstva 
in podobno). Največjo pozornost smo 
namenili že prej planiranim investici-
jam v KS Solkan, ki  iz raznih razlogov 
še niso bile izvedene. Tu pričakujemo 
podporo MONG.

I. URBANIZEM, KOMUNALNE, 
GRADBENE ZADEVE  
IN EKOLOGIJA

PRIORITETE
Dokončanje prometne ureditve v 1. 
Solkanu.
Ureditev najbolj poškodovanih cest 2. 
v Solkanu.
Ureditev  kanala v Langobardski 3. 
ulici.
Postavitev ogledala pri vhodu iz 4. 
dvorišča na Cesto IX. korpusa pri 
trgovini Stegas.  
Ureditev parka z otroškim igriščem 5. 
pri vrtcu Julke Pavletič.
Načrtovanje pokritih prostorov na 6. 
zahodnem robu kotalkališča ob Ka-
ravli.

padke na začetku Solkana na drugo 
lokacijo in ureditev počivališča-
parkirišča za avtodome na istem 
mestu. 

KOMUNALNE ZADEVE
1. Dokončanje ekološkega otoka v Uli-

ci XXX. divizije  in ureditev ekolo-
ških otokov na Trgu Marka Antona 
Plenčiča in v poslovni coni.                    

2. Ureditev zelenic ter nova zasaditev 
okrasnega cvetja in dreves manjše 
rasti.                                                                                                 

3. Ureditev manjkajoče razsvetljave na 
posameznih ulicah in obnova celo-
tne javne razsvetljave v Solkanu.

EKOLOGIJA
Livarna Solkan: spremljanje stanja 1. 
in kontrola podatkov o izpustih v 
okolje.
SIA:2. 

- aktivno spremljanje postopkov pri 
likvidaciji firme; 

- aktivno sodelovanje pri pripravi 
OPPN SIA in Kamnolom;

- spremljanje izvajanja ekološke 
sanacije obeh kompleksov SIA v 
Solkanu.
Izboljšanje pogojev življenja v Sol-3. 
kanu. 

NAČRTI 
1. Izdelava montažnega krožišča La-

vričeva / Vojkova /navezava na 
obvoznico in vztrajanje pri zahtevi 
po čimprejšnji izgradnji navezave 
Lavričeve ulice na solkansko obvo-
znico.

2. Odstranitev nadstrešnice na mejnem 
prehodu v Solkanu. Določitev vsebi-
ne objekta na bivšem mejnem pre-
hodu v Solkanu in poljskem mejnem 
prehodu ter v opuščeni zgradbi na 
železniškem postajališču Solkan.

3. Ureditev razgledne točke za solkan-
ski most. Ureditev razsvetljave sol-
kanskega mostu, uskladitev z novi-
mi predpisi o razsvetljavi objektov 
in ureditev prireditvenega prostora 
pod mostom.

4. Priprava urbanističnega, arhitektur-
nega in infrastrukturnega načrta za 
celovito prenovo starega krajevne-
ga jedra, Ceste IX. korpusa in So-
ške ulice v Solkanu (po prehodnem 
obdobju nove ureditve).

5. Izvedba sanacije vodovoda in dru-
gih komunalnih naprav (kanaliza-
cija, kabliranje električnih vodov, 
širokopasovno omrežje, zemeljski 
plin, preplastitev voznih površin) 
ob rekonstrukciji cest v Solkanu.

II. UREJANJE POKOPALIŠČA
1. Dokončna ureditev žarnega poko-

pališča.
2. Priprava prostora za postavitev na-

pisov z imeni pokojnikov, ki so bili 
pokopani na solkanskem pokopali-
šču in nimajo svojega groba, ker so 
ga najemniki odstopili KS. 

3. Tlakovanje površin pri spomenikih 
s pralnimi ploščami.

4. Obnova levega dela pokopališkega 
zidu.

III. PROGRAM PRIREDITEV 2014
1.  Krajevni praznik, september
2. Kulturna dogajanja  ob krajevnem 

prazniku april – september  2014   
3. Koncert na Sveti Gori september 

2014
4. Božični koncert 26.12.2014
5. Sodelovanje KS pri prireditvah, ki 

jih organizirajo solkanska društva 
in ostali v Solkanu.

IV. SOCIALNE ZADEVE
1. V mesecu marcu, med dnevom žena 

in materinskim dnevom, bomo obi-
skali in obdarili vse oskrbovanke iz 
Solkana v domovih upokojencev, 
varovanke v materinskem domu 
ter vse   krajanke, stare nad 90 let, 
ki živijo doma.

 2. Pred velikonočnimi prazniki bomo 
obiskali in obdarili gojence VDC 
Nova Gorica, Enota Solkan in na-

šega krajana Jožka Bašina v VDC 
Stara Gora.

 3. V mesecu oktobru bomo skupaj 
z Društvom upokojencev Solkan 
organizirali srečanje starejših kra-
janov.

4. Pred novim letom bomo obiskali 
in obdarili naše krajane v domovih  
upokojencev, vse jubilante stare 80 
in 90 let ter vse krajane stare nad 
90 let, ki živijo doma, gojence VDC    
Solkan in našega krajana v VDC 
Stara Gora, matere  in otroke v ma-
terinskem domu ter     zapornike. 
Še posebej bomo obdarili  najstarej-
šo krajanko in krajana.

 Predvidevamo, da bomo obdarili 
230 do 250 ljudi. 

5. Odzivali se bomo na morebitne so-
cialne probleme in v okviru naše 
pristojnosti reševali  tekočo proble-
matiko ali jo posredovali pristojnim 
institucijam.

6. Sodelovali bomo s Centrom za soci-
alno delo Nova Gorica.

V. SODELOVANJE Z ZAMEJCI
1. Pohod treh mostov
2. Pohod luči miru v decembru
3. Sodelovanje s prireditelji akcij v za-

mejstvu
4. Priprava skupne razstave z zamejci
5. Čistilna akcija
6. Organizacija razstav, pohodov  in 

sodelovanje pri drugih prireditvah 
v Solkanu

VI. SOLKANSKI ČASOPIS
Izdaja štirih številk časopisa letno.

Jožef Leban,
predsednik Sveta KS

Turistično društvo Nova Gorica in 
Turistično društvo Solkan sta letos iz-
vedla že 27. akcijo Ogledalo mojega 
okolja. Namen akcije je spodbuditi 
najmlajše in vse prebivalce navedenih 
krajev, da s svojimi prispevki kar naj-
več pripomorejo k urejenosti okolja, v 
katerem živijo.

Delovni načrt KS Solkan v letu  2014

Kaj smo naredili v Solkanu 
po krajevnem prazniku

Ogledalo mojega okolja 2013 
med nagrajenci tudi Krajevna skupnost Solkan

Žal se letošnje akcije ni udeležilo 
TD Šempeter, vendar je župan Občine 
Šempeter-Vrtojba obljubil, da bodo že 
prihodnje leto ponovno zraven.

Razveseljivo je tudi dejstvo, da 
se akcije udeležuje vedno več šol-
skih otrok iz vseh šol v Novi Gorici 
in Šempetru, letos pa že drugič tudi 

OBJEKTI KRAJEVNEGA  
IN ŠIRŠEGA POMENA

Urejanje športno rekreacijske cone 1. 
ob Soči: 
- ureditev pešpoti ob Soči (Žogica –  
 Kajak center) z ureditvijo prostora  
 za prireditve pod Solkanskim   
 mostom:
- sodelovanje pri pripravah celovite 

oživitve cone (kajakaška proga, 
hostel...)

Obvoznica Solkan:
- predložitev zahteve po postavitvi 

protihrupnih ograj; 
- ureditev problematike plazenja 

Ceste pod vinogradi.
Označevanje pešpoti in pomemb-2. 
nejših objektov v Solkanu za lažje 
usmerjanje obiska turistov.
Aktivno vključevanje v urejanje 3. 
območja Škabrijela ter povezave s 
Solkanom kot izhodiščem.
Urejanje in vzdrževanje pešpoti in 4. 
spominskega parka Sabotin z nje-
govim vključevanjem v turistično 
ponudbo Solkana.
Strokovne službe MONG naj nare-5. 
dijo strokovne podlage za ureditev 
posebnega prometnega režima  ne-
katerih ulic v Solkanu (Šolska ulica, 
območje okoli vile Bartolomei, Uli-
ca Borisa Kalina, Pot v Ščedne). 
Izdelava ležečih policajev na Cesti 6. 
IX Korpusa. Dvig nivoja ceste na 
solkanskem Placu.
Prestavitev zbirnega centra za od-7. 

šču, ki je v slabem stanju, začeli urejati 
za preselitev mini muzeja I. svetovne 
vojne, ki je sedaj v Boltarjevi hiši. 
Stvar ni enostavna in zahteva precej 
angažiranja, pa tudi sredstva so pro-
blem. Z dobro voljo, ki jo ima sku-
pina, in ob podpori KS upamo, da se 
bodo stvari premaknile z mrtve točke. 
Meritve električnih instalacij so bile 
opravljene tudi v ostalih objektih, ki 
so v lasti ali upravljanju KS. 

Ob koncu ne smemo pozabiti na 
pridne in marljive člane raznih dru-
štev in ustanov v Solkanu, ki so pri-
pravili veliko kulturnih, zabavnih 
in športno rekreacijskih prireditev. 
Skoraj ne mine teden, da se v Solkanu 
kaj ne dogaja. Razveseljivo je tudi dej-
stvo, da vse te prireditve obišče vedno 
več obiskovalcev. 

Žal, pa je kar nekaj obljub in na-
črtov, ki jih še nismo uspeli realizirali 
uresničiti. Sem sodi pešpot od kajak 
centra do Žogice, ureditev parkirnega 
prostora pri Arena baru, in še bi lahko 
kaj našli. Vsi našteti projekti so v pri-
stojnosti drugih in ne KS Solkan. 

Poskušamo, pritiskamo, nergamo. 
Upamo, da bo kaj zaleglo, čeprav 
birokratska kolesa meljejo zelo, zelo 
počasi.
Jožko Leban,
predsednik Sveta KS

slovenske šole iz zamejstva. Prispelo 
je več kot 300 likovnih in proznih 
prispevkov. Najboljši učenci so na 
zaključku akcije v mesecu septembru 
letošnjega leta prejeli lepe knjižne na-
grade. 

Štiri komisije so si ogledale 350 
stavb, kulturne spomenike, gostin-
ske lokale, trgovine in igralnice. 
Letošnji nagrajenci so Goriški muzej, 
Gostišče pri Hrastu, Mercator center 
v Supernovi, igralni salon Fortuna in 
Krajevna skupnost Solkan. Solkanu je 
bilo priznanje podeljeno za lepo ure-
jen Srebrničev trg (Plac) v Solkanu in 
za kulturne in zabavne prireditve v 
poletnem času.

Komisija vsako leto podeljuje tudi 
osat za črne točke v teh krajih. Letos 
sta osat prejela Mestna občina Nova 
Gorica za neurejeno cesto na Kekec 
in Železniško gospodarstvo Ljubljana 
za sramotno železniško postajo v 
Solkanu. Upajmo, da bo že drugi osat, 
ki ga je to podjetje prejelo, konč-
no le spodbudil k ureditvi objekta v 
Solkanu.
Jožko Leban

Predsednik sveta KS Solkan Jožko Leban prejema priznanje. (Foto: NV)

Novo krožišče na Vojkovi ulici naj bi bilo dokončano še pred prazniki (Foto: TG)

Vsem bralkam in bralcem 
1001 solkanskega časopisa 
želimo vesel božič  
in srečno novo leto!
Uredništvo
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Krajše in daljše

Dramska skupina FACE, člani KD 
Slavec Solkan, smo v okviru krajevne-
ga praznika Solkan premierno pred-
stavili novo otroško igro Zajčka dva.

To je pravljica, ki pripoveduje o 
dveh radovednih zajčkih, ki pobe-
gneta iz vrtca nekam na svoje in na 
tej poti doživita marsikaj. Na srečo se 
njuna avantura srečno konča in v var-
nem zavetju vrtca vzklikneta: «Konec 
dober, vse dobro!«

Pravljico je napisala Darinka Ko-
zinc, režirala pa jo je Dominika Prija-
telj. To je bilo naše prvo sodelovanje 
s to  režiserko in upam, da ne tudi 
zadnje. Vaje so mesec pred premiero 
potekale kar trikrat tedensko, kljub 
temu smo napetosti uspešno prema-
govali in smo se ob delu tudi zabavali. 
Premiero smo imeli 22.9.2013 v pro-
storih nekdanje karavle v Solkanu.

Naši mali gledalci so uživali, saj 
igro poživljajo tudi plesni in glasbeni 
vložki. Pohvalili so nas tudi odrasli 
gledalci, kar nam daje spodbudo za 
delo naprej.

Ena naših gledalk je napisala:
»Zabavna in poučna predstava za 

otroke, za odrasle pa predvsem pouč-
na, a ne zaradi zgodbe, temveč zaradi 

Goriški literarni klub GO-voRICA 
je v sodelovanju s knjižnico Franceta 
Bevka razpisal natečaj za najboljše 
kratko humorno besedilo v narečju. 
Slovenščina je namreč med slovanski-
mi jeziki narečno najbolj razčlenjena, 
saj pozna več kot 40 narečij. 

Na natečaj je prispelo 27 besedil 
iz širšega goriškega prostora, ki jih je 
napisalo 14 žensk in 13 moških. Tri-
članska komisija, ki ji je predsedovala 
Katarina Vuga, je najbolj prepričalo 
besedilo Bajtačeu Brencl Olge  Kolenc 
iz Vojskega nad Idrijo.

Natečaja so se udeležili različ-
ni avtorji v starosti od 15 do 74 let, 
veliko je bilo tudi dijakov novogori-
škega Šolskega centra. Iz Solkana se 
je natečaja s solkanščino udležila le 
Zofka Nanut (Na štorja od none). 
Nekaj najbolj zanimivih šifer: Prvič 
pa že ne, Šluosar, Taake burkle, Jager, 
kat se šika, Rezlanje (sankanje), Idrska 
zjala (dekleta), Šebreljenka na unmu 
svjetu, Buške kvantarce, Dons bomo 
bajsl, Na pregledi za uoči, Kako smo 
pomagal sasedu, An bot smo živeli dr-
gači, Naši brihtni otruoci….

Razglasitev izida natečaja je bila v 
Goriški knjižnici 15. oktobra, izbrani 
avtorji so prebirali svoja besedila (za 

FACE z novo otroško igro

akterjev in poslanstva, ki ga izpolnju-
jejo. Energijo svojih poznih zrelih let 
razdajajo malčkom s takim žarom, kot 
da je to najpomembnejša stvar na sve-
tu. Ne dvomim, da v vsaki predstavi 
uživajo enako kot njihovi gledalci, ne 
glede na to, da so igralci pod šestdese-
tim v njihovi skupini »ta mladi.«

Face niso mlade, vsaj po letih ne, 
po srcu pa menda so: kako si sicer 
lahko razložimo njihovo radoživo in 
prisrčno igro. Presenetili so s pristnim 
nastopom. Človek prične ob njihovi 
otroški razigranosti verjeti reku, da gre 
starejšim spet na otročje. Ja, Face so 
res face.

Tako kot je po zaključku igre Zajčka 
dva dejala režiserka predstave: Samo 
želeti si je, da bi v njihovih letih imeli 
toliko energije, kot jo premorejo oni. 

Igrico bomo v decembru predsta-
vili v nekaterih goriških vrtcih, v pri-
hodnjem letu pa nadaljujemo s pred-
stavami po znanih lokacijah, kjer smo 
igrali Palčka in kamor nas bodo pač 
povabili.

Poleg otroških predstav Palček 
in Zajčka dva, igramo tudi komedi-
jo Evrofax, ki jo je napisal in režiral 
dramski igralec Milan Vodopivec. 
Trenutno vadimo njegovo novo igro » 

Pred 45 leti se je Helena Jurkas 
preselila iz Avč v Solkan. Ko se je po 
dolgoletnem poučevanju materinšči-
ne upokojila, jo je ljubiteljsko pri-
tegnilo slikarstvo. Vključila se je na 
UNITRI, kjer se je izpopolnjevala v 
različnih slikarskih tehnikah. Začela 
je z risbami, akvareli in olji. Uporablja 
tehniko akrila, kolaža in peskanja. 
Pod strokovnim vodstvom je svoje li-
kovno znanje stalno izpopolnjevala. 
Upodabljala je tudi akte in portrete 
po živih modelih. Pred osmimi leti 
je začela pod vodstvom akademika 
Milenka Hočevarja kipariti, najprej 
z izdelki iz gline, potem iz mehkega 
maroškega kamna. Nastajali so relie-
fi, skulpture in plastike. 

Razstavljala je na neštetih skupin-
skih razstavah, neprestano razstavlja 
na UNITRI, kjer njene mojstrovine 

večkrat izstopajo. Prvo samostojno 
razstavo je pripravila v prostorih 
nekdanje karavle ob 1000-letnici 
prve omembe Solkana. Razstavljala 
je še v Kulturnem domu v Desklah, 
Mestni knjižnici v Ljubljani, galeriji 
v Grosupljem. Zadnja tri leta se iz-
popolnjuje v galeriji Černe pod vod-
stvom akademskega slikarja Jožeta 
Kotarja. Pred štirimi leti se je prijavi-
la na tematsko regijsko razstavo Tudi 
črna je barva. Letos se je udeležila 
regijske razstave 2013 na temo Pa-
rafraza, palimpsest, citat in prisvo-
jitev, ki jo je organiziral Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti OI Idrija, 
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin. 
Med 22 likovnimi deli desetih avtor-
jev iz Nove Gorice sta med izbranimi 
eksponati za razstavo v Idriji in ka-
sneje za republiško tekmovanje kar 
dve njeni mojstrovini, in sicer slika 
v mešani tehniki Duhovnost in snov-
nost, ki ji je bila osnova delo Édou-
arda Maneta Zajtrk na travi 1963, in 
skulptura iz kamna Uporniški mla-
denič po kipu Michelangela Buonar-
rotija Sužnji 1515.

Heleni želimo še veliko ustvarjal-
nih uspehov.

Katarina Vuga

Čakalnica«. Premiero načrtujemo v fe-
bruarju 2014. Pripoveduje o sošolcih 
iz Evrofaxa, ki se čez nekaj let srečajo 
v čakalnici. To bo zabavna in dinamič-
na igra, ki bo še bolj zanimiva, če ste 
predhodno videli Evrofax. Kdor igre 
še ni videl, bo imel to možnost v janu-
arju 2014, saj smo dolžni vsaj še eno 
ponovitev, ker je napovedana pred-
stava ob krajevnem prazniku zaradi 
bolezni v ansamblu odpadla.

Vsi vemo, da je smeh pol zdravja in 
z veseljem prispevamo kaj k temu!

Veselimo se srečanja z vami !
Lidija Bensa

Helena Jurkas in njene 
mojstrovine

Narečja bogatijo našo materinščino
nekatera je bil potreben »prevod«), 
številno občinstvo se je zelo zabavalo.

Glasbeni del je prispeval solo pe-
vec Domen Kozinc, ki ga je na citrah 
spremljala Janka Frančeškin.

Za pogostitev je poskrbela Go-
stilna na Prevalu z ocvirkovko, Ana  
Vončina z žlikrofi in družina Hoenn s 
košaro domačega grozdja.

V Goriškem literarnem klubu GO-

voRICA bomo z natečajem nadaljeva-
li saj želimo prispevati k ohranjanju 
narečij-bogastva jezika.
Darinka Kozinc
predsednica GLK

Skupinska slika udeležencev natečaja s predsednico komisije, direktorico Goriške knjižnice in predsednico GLK Ocvirkovka, 
(Foto: Olga Kolenc)

Foto: Matej Peternel

Foto: Matej Peternel

Januar: igra Eurofaks 3000, KD 
Slavec - gledališka skupina “FACE”.

Februar: Koncert MePZ Slavec za 
Prešernov dan in otvoritev razstave 
keramičnih izdelkov Boža Batističa 
iz Bilj.

Marec: premiera igre Čakalnica, 
gledališka skupina “FACE”.

Napovednik  
kulturnih dogodkov
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Krajše in daljše

V torek, 5. novembra 2013, je bila 
v solkanski Karavli predstavitev knji-
ge Tonije Gomiščka Goriški radič. 
To je bilo zadnje poglavje projekta, 
namenjenega večjemu poznavanju te 
najboljše vrtnine z naših njiv, ki ga 
je Turistična zveza Nova Gorica kot 
nosilka projekta izvajala ob podpo-
ri sredstev iz evropskega programa  
LEADER. Potek projekta je predsta-
vila sekretarka TZ-TIC Nova Gorica 
Dejana Baša, uvodne misli h knjigi pa 
je prispeval zgodovinar dr. Branko 
Marušič. Avtorjeve misli o knjigi in 
samem radiču je v obliki radijskega 
pogovora usmerjala novinarka Ingrid 
Kašca – Bucik, ki je povezovala potek 
celotnega večera. Med posameznimi 
posegi je bil prikazan kratek filmček 
o jutranjem odpiranju radičevega cve-
ta, ki ga je v objektiv ujel Aleš Srnovr-
šnik, in izbor fotografij, ki jih je poleg 
"Srne" posnela Marjetka Plesničar, so-
avtorica slikovnega dela knjige. Pred-
stavitvi je sledilo družabno srečanje, 
med katerim so nekateri izmed sol-
kanskih vinarjev (Čubej – Komandja, 
bratranca Jernej & Martin in Pintar-
jev Konzorcij za ohranitev opuščenih 
vinogradov) predstavili odličen izbor 
solkanskih vin, pridelanih v vinogra-
dih od pobočij Kekca preko Drag do 
dvolastniškega Brega. V nadaljevanju 
objavljamo razmišljanje dr. Marušiča 
o radiču, knjigi in njenem avtorju.

Spoštovani!
Dvomim, če sem prav ustrezno iz-

bran, da s tem prispevkom sodelujem 
na nocojšnji predstaviti knjige Tonija 
Gomiščka Od vrtnine do umetnine – 
Goriški radič. Pravzaprav me na radič 
ali regut, kot mu pravijo Solkanci, veže 
kak manj prijeten mladostni spomin. 
Moja nona je med pšenico ali oves, ki 
je pomladi rasel na Dragah, na bregu 
Soče, posejala semena radiča. Ko sta 
bili žiti požeti, je na strnišču že rasel 
mladi radič, zato je bilo potreba  po-
žeta stebla ovsa ali pšenice izruvati ali 
opleti plevel (slak in mak) in to delo 
naj bi opravljali tudi otroci. Bilo je zo-
prno, bodeče in boleče delo, ki smo se 
mu, kar se je le dalo, skušali izogniti. 
Pri naslednjih fazah rasti in nastajanja 
reguta, se pravi pri jesenskem izkopu 
s koreninami vred in pri obrezovanju 
listov posameznega radiča vse do tako 
imenovanega srca, nismo sodelovali. 
Sledilo je vezanje  snopov z bekami 
in ponovnim zasipanjem snopov v ze-
mljo, v žagovino, žaganje ali v gnoj 
na njivi oziroma, kar je bilo najbolj 
pogosto, doma v štali. Čiščenje  radi-
ča za potrebe hrane ali pa za prodajo 
je sledilo pozimi. To je bilo običajno 
delo starejših žena, poseben dogodek z 
velikimi poudarki družabnosti.

Od 17. stoletja dalje je bilo v Sol-
kanu rojenih ali pa je med Solkanci 
živelo kar veliko ljudi, ki so svoje ži-

Bruno Zavrtanik iz Žabjega kraja, 
stalni član Rezbarskega, intarzijskega 
in restavratorskega društva Solkan, 
že vrsto let razstavlja v božičnem času 
svoje jaslične mojstrovine na Sveti 
Gori.

Oblikuje predvsem iz lipovega 
lesa. Lani je razstavil skulpturo iz 
enega samega kosa lipovine. Deblo 
je dobil pred leti, ko so nekje pose-
kali staro lipo. V kleti se je sušila kar 
nekaj let, da je postala primerna za 
rezbarjenje. Z dleti in noži različnih 
oblik in velikosti je pod spretnimi pr-
sti oblikovalca iz lipovega debla po-
časi nastajala mogočna podoba Svete 
Družine. Zamisel poišče oblikovalec v 
neki serijski miniaturi, ki jo nadgradi: 
določi velikost skulpture, svojstveno 
obliko in nianse. Začenja že sredi po-
letja, mojstrovina nastaja postopoma, 
ob skulpturi se oblikovalec zadržuje 
krajša časovna obdobja, potem raz-

Potrebujemo:
- za testo:
1kg moke
kvasni nastavek (1 zavojček kvasa, 
malo sladkorja, moko in mlačno vodo 
zmešaš v skodelici in pustiš, da vzha-
ja).
½ dc olja
sol
mlačno vodo 

-za nadev
1čebulo
250 g zaseke
2-3 paketiča narezanega pršuta in 
pancete. Lahko samo ocvirki, lahko 
pa tudi kombiniraš.
poper
1 jajce

Priprava:
Na zaseko v kozici streseš pršut s pan-
ceto, dodaš narezano čebulo in samo 
malo popražiš. Pustiš, da se ohladi!

Najprej moko preseješ, v sredini nare-
diš jamico in daš kvasni nastavek. Do-
liješ mlačno vodo, ½ dl olja in zamesiš 
testo, ki mora biti lepo čvrsto.

Pustiš vzhajati. Ko je testo vstalo, ga 
razvaljaš na centimeter debelo. Nato 
namažeš z raztepenim jajcem in potre-
seš z nadevom ter popopraš.
Zaviješ kot potico, daš v okrogel pe-
kač in pustiš, da ponovno vzhaja. Pe-
češ približno uro in pol.

Goriški radič

vljenje zaznamovali tudi s pisano be-
sedo, z objavami člankov in razprav 
ali pa z izdajo samostojnih del. Med 
njimi ne bomo našli kakih izrazitih 
književnikov, pač pa je  bilo in je še 
več tako imenovanih strokovnih pi-
scev, začenši s teologom Ivanom Ma-
rijo Žbogarjem, ki so mu sledili v 18. 
stoletju zdravniki Janez Štefan Za-
nutig/Zanutti, Franc Ksaverij Bensa, 
Marko Anton Plenčič in Anton Moze-
tič. V njih delih je ob seveda temeljni 
obravnavi medicinskih problemov ve-
liko praktičnega naravoslovja. Tako je 
dr. Plenčič pri iskanju »kužila«, zaradi 
česar velja za predhodnika moderne 
mikrobiologije, raziskoval tudi pojav 
rje pri žitaricah.

Za njimi, za to četverico solkan-
skih zdravnikov, se je zvrstila vrsta 
družboslovnih piscev v najbolj širo-
kem obsegu vsebine tega pojma. Med 
našimi rojaki in stalnimi prebivalci 
našega kraja srečamo prevajalce, filo-
zofe, zgodovinarje in literarne zgodo-
vinarje, pisce pravniških priročnikov, 
pesnike, pisce spominov in avtorje 
objav še drugačnih vsebinskih usme-
ritev. Preteči pa je moralo kar dolgo 
razdobje, da je v sklop prvenstveno 
družboslovja posegel Zvonimir Simčič 
s svojo knjigo o vinu leta 1987. Med 
vsebinsko tako opredeljene strokov-
ne pisce našega kraja se sedaj s svojo 
knjigo pomembno uvršča tudi Toni 
Gomišček. Posvetil se je radiču, zele-
njavi, ki jo je starejšim kmetovalcem 
in vrtičkarjem dobro znani inženir Jo-
sip Rustja imenoval tudi kot “žlahtni 
regrat.“ 

Toni Gomišček se je goriškemu 
radiču posvetil z široko zasnovano 
raziskovalno metodo. Ta je posegla 
na področje botanike, bioloških in 
kemičnih procesov, na področje kme-
tijstva in kmetijske tehnologije in na-
vsezadnje tudi kulinarike, saj imam 
vendar opraviti s hranilom. Tematika 
ga je povsem prevzela. Zato je moral 
poseči v zgodovino poznavanja radiča 
v svetu in pri nas, na Slovenskem in 
zlasti na Goriškem. Napisal je  bese-
dilo o vsestransko dragoceni vrtnini, 
ki ji je posebno vrednost dodal človek 
s svojim posegom, nastalim na preiz-
kušnjah, ki jih je že od nekdaj izvajal 
na rastlinah, zlasti na takih, ki so mu 
služile za preživetje in bolj kakovo-
stno prehranjevanje. Pri radiču je to 
zagotovo postopek bledenja, ki je iz 
rastline ustvaril umetnino, kot je na-
slovu knjige pomenljivo povedal Toni 
Gomišček. Na Goriškem so ta posto-
pek začeli uporabljati v drugi polovici 
19. stoletja; avtor knjige je pojasnje-
val njegovo uveljavljanje predvsem na 
podlagi verodostojnih virov. 

Značilnost Goriške so bile že od 
nekdaj povrtnine. O tem pišejo naj-
starejši poznavalci in opisovalci raz-
mer v deželi. Anton Muznik, ki je leta 

1781 popisoval goriško podnebje, 
je večkrat omenil povrtnine, ni jih 
pa razvrstil po imenu. Toda posebej 
je poudaril prav le-te kot eno izmed 
sestavin prehranjevanja prebivalstva 
dežele. Slovenski baročni pisec Janez 
Svetokriški je že nekaj desetletij pred 
tem v eni svojih pridig omenil sola-
to kot sestavino obeda. Rdeči zimski 
radič je bil sestavina kosila goriških 
meščanov sredi 19. stoletja. Zgodovi-
nar in zemljepisec Rado Bednarik je 
leta 1932 kot značilnost okolice Go-
rice poudaril vrtnarstvo in sadjerejo 
ter omenil predvsem zgodnji krompir, 
grah, šparglje in pozimi rdeč radič. Na 
Goriškem pa so poleg tega sadili tudi 
zelen radič, ki so ga imenovali cuke-
rin, kot je pisal Just Ušaj v svoji knjigi 
Kmečko branje (1929). 

S to imenitno knjigo Tonija Go-
miščka je še eden izmed značilnih go-
riških kmetijskih pridelkov pridelkov 
dobil svojo pisno podobo. Leta 1898 
je Ernest Klavžar prevedel Bolletovo 
knjižico o goriških češnjah, leta 1947 
je o teh češnjah pisal tudi Franjo 
Cotič. Že omenjeni Josip Rustja je 
napisal leta 1950 brošuro o kaki-
jih. Pri takih monografskih besedilih 
so imela ob zelenjavi prednost vina, 
počenši z Vertovčevo Vinorejo iz leta 
1844. Vseh teh objav ne kaže ome-
njati, a vendar naj bo izjema knjiga 
več avtorjev o vinskih sortah zelen in 
pinela. Izšla je leta 2006 in je nasta-
la tudi s sodelovanjem mednarodnih 
partnerjev z namenom, da se ohranja 
naša kmetijska dediščina. Podobno je 
nastajala knjiga v dveh delih o starih 
sodnih sortah na Goriškem, izšla je 
sredi letošnjega leta.

Knjiga Tonija Gomiščka sodi v ta 
vsebinski in ohranitveni sklop. Oči-
tno je še veliko problemov, neznank 
in nepoznanega tudi s področja tako 
širokega vsebinskega sklopa, kot je 
kmetijstvo. Prepričan sem, da se Toni 
ne bo zaustavil pri regutu in da bo šel 
dlje po poti tudi kulinarične dedišči-
ne, saj bo prihodnje dni v Štanjelu vo-
dil delavnico: Kaj ima to mlado bitje, 
da nas mika njega pitje? Ni potreba 
posebej pojasnjevati, da je tisto mla-
do bitje novo vino.

Danes sem po spletu dobil ponudbo 
Modrijanove založbe za nakup pravkar 
izdane knjige profesorice ljubljanske 
Filozofske fakultete Svetlane Slapšak 
z naslovom Zelje in spolnost. O tem 
Toni ni pisal in ni niti potrebno, da bi 
bil to kak izziv za bodočnost.

Končal bom, saj more in mora le 
avtor najbolj pristno spregovoriti o 
svojem delu. 
Hvala!
TG

Branko Marušič, Dejana Baša, in Toni Gomišček predstavljajo knjigo o goriškem radiču, 
povezuje Ingrid Kašca Bucik. (Foto: MP)

Jaslice iz lipovega lesa

mišlja, išče, nadaljuje, ko je spet poln 
navdiha.

Letos je izoblikoval jaslice iz več fi-
guric. Sredi poletja je po pobočjih Ke-
kca nabiral grmičevje; izbral je ravne 
veje za ogrodje hišice – štalce, ki ga je 
pokril z lubjem lipovega lesa. V štalci 
so zaživele posamezne svete podobe: 
Marija, Jezus in Jožef, v ozadju kra-
vica in osliček. Za vsako podobico si 
je potrebno vzeti kar veliko časa, tu se 
skriva nešteto uric dela, spretnosti in 
natančnosti, saj je vse obdelano ročno.

Svoje rezbarske mojstrovine je 
Bruno razstavljal tudi v Sutriu v Ita-
liji in Salzburgu v Avstriji. Slovenski 
ljubitelji jaslic so ga povabili tudi na 
razstave v Celje, Begunje, Maribor in 
Jurklošter.

Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije je bilo 
17. novembra 2012 v Innsbrucku sprejeto 
v svetovno jaslično zvezo.
Katarina Vuga

Jaslice iz enega kosa lipovega lesa: (Foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Ocvirkovka

Recept za eno boljših ocvirkovk je po 
pripovedi  Cesarjevih iz Žabjega kraja 
zapisala Darinka Kozinc.Foto: Aleš Srnovršnik
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Krajše in daljše

Imam nono, ki mi prav vsak dan, ko 
pridem iz šole, skuha kosilo, popoldne 
me pa redno čaka panin z mortadelo. 
Mama pravi, da sem tako pogledan, da 
bi moral iz hvaležnosti, ko none ne bo 
več in v spomin nanjo iti vsaj enkrat na 
mesec po kolenih okoli oltarja na Sveti 
Gori. No - medtem ko jem, poslušam, 
kako se moja nona vtika v vse. Najprej 
vame: kako žvečim in kako pijem…in 
seveda pove vse o današnji mladini, ki 
hu]di med šu]lu s]z rukcak]m h Su]či. 
Čaka, da bom pohvalil hrano - hvalo 
razume kot znak hvaležnosti - in vedno 
zaključi z naukom, naj bom doma in 
naj neham laudrint naokú. 

Če ostanem pri njej dlje časa, mi 
razlaga, kje je kaj poceni in kje se 
trenutno kaj splača. Pokaže mi tudi kup 
reklam, ki jih vsak dan dobi po pošti. 
V tem kupu sem nekega dne opazil 
Solkanski časopis.

Sam nisem čistokrvni Sukenc. Po 
očetovi liniji sem iz Baške grape. Tam 
sem preživel čudovito otroštvo. Videl 
sem, kako znajo fantje na vasi še vedno 
stopiti skupaj in dajo prišleku vedeti, 
da bo vedno ta u]najn, tako kot so 
priseljenci za Sukenc] zmj]r]m forešti.

 No, tako sem v tistem časopisu, 
ki sem ga našel pri noni, na zadnji 
strani zasledil članek v sukenščini, 
ki je pripovedoval o tem, kako lep je 
Solkan.

Zamislil sem se. Lep je že, lep! 
Vendar - ali kraj izkoristi vse svoje 
možnosti? Ves svoj potencial, kakor je 
danes moderno reči! Danes vsi javkajo, 
da je težko. Jaz tega ne čutim, vendar 
mama včasih reče, da bomo še tenko 
piskali. Sam nimam prav dosti posluha 
in se na piskanje ne spoznam. A če to 
pomeni, da bom imel vedno slabše 
možnosti, da se bom težko šolal in da 
na mizi ne bo več fet] šelama, potem 
nočem piskati in se sprašujem: Solkan, 
kakšen je tvoj potencial?

Pomembno je, da vsak začne pri 
sebi in pobrska najprej doma, če bi 
bilo kaj prijeti v roke! Ni potrebno 
iti po svetu, da najdeš možnosti. Se 
kar strinjam s tisto »Slovenec, tvoja 
zemlja je zdrava…« in sam dodajam 
»…ma Sukenc, je tudi toja t]prava!…«.  
Prepričan sem, da imamo  doma 
dovolj vsega, čeprav ima večina, kakor 
opažam, bolj vsega dovolj. Res pa je, 
da se je potrebno potruditi. In pridejo 
časi, ko niti trud ni dovolj: potrebno je 
tudi sodelovati.

Moja mama, zavedna Sukenka, je 
zmeraj hvalila Sukenc] (in sebe), da s] 
šaldu brihtni. Da so icasti, že vem. Da 
so trdi in borbeni tudi, če ne drugače, iz 
tistega vica od Brica in Kraševke in kaj 
pride ven. In ne nazadnje - tudi prišlek 
opazi, da je Solkan vedno imel pridne 
roke, saj je »tod živel mizarjev rod« in 
da so te roke na tem kraju že kar nekaj 
časa, o čemer nam priča napis na zidu 
pred cerkvijo sv. Štefana.

Torej, Solkan, naj te izzovem: 
Kolikšen je tvoj potencial in kakšno 
prihodnost si boš pisal! Kakšna je bila 
preteklost, že vemo.

Moj nono je bil David Kurinc. 
Nisem ga poznal, ker je umrl tisto leto, 
ko sem se rodil. Kakor sem slišal, jih ni 
samo kuhal, čeprav je rad kuhal. Če se 
je kje kaj jedlo, je bil največkrat zraven. 
Znal se je poveseliti, a je bil tudi priden 
in iznajdljiv, vedno pa za klapo in hec. 
Prav vesel pa je bil pozimi, ko se je 
ubujvalo prasca. Za klobas], krodegin] 
an pljuč]nce je bil t]glavni. Ne samo, 
da jih je jedel, znal jih je tudi narediti! 
Na pljučnice je prav posebno čakal 
sosed Feručo, ki se je tou u nj]h kar 
udošt. Ko se je ubujvalo prasca, je bil 
zmeraj praznik, se spominja mama. 
Lotilo se je že zjutraj. Možakarji so se 
zbrali, ker če je bla za ubujt kaka šaldu 
debela presica, je blo trj]ba več ]ldi, da 

sju lohkor držali na stoli, otroci pa za 
r]p, s]vj]da če s] mj]li zadosti koraž]. 
In potem do večera ni bilo konca. 
Najboljše pa je bilo, ker se je takoj, 
ko je bil prasc na kosih in se je začelo 
mleti meso za klobase, ocvrlo ripcu s]s 
česník]m an ju zalilo s]z vin]m.

Nono je bil od obrtniške družine, 
peró u duši hmet. Zato je vedno imel, 
tako kot vsi Sukenci, tudi vrt. Tam je 
gojil vse: vso zelenjavo, za ljudi in za 
živali. Če je bilo več, tudi za prodajo. 
Sploh je mama vedno pravila, da je ku 
ótrok hodila s]s soju nonu na plac an 
tudi če je bla še mejhna, je bla že prava 
revendikula. In doma so imeli vedno 
tudi zajce: za meso in kože, pa tudi 
za prodajo. Koninč u kozici s]s ajdavu 
pulentu pa je biu prava fešta.  

Nona od moje mame, to bi bila moja 
bišnona, je pa sploh bila zelo podjetna. 
Kot vsi drugi je tudi ona znala izkoristiti 
bližino mesta Gorica. Tam je redno 
prodajala vrtnine, z izkupičkom je za 
veliko noč kupila gv]nt] vsem šestim 
otrokom. Bila je res od sile! Ko ji je 
družina za praznovanje 70. rojstnega 
dne kupila sendeset trom]rju, je najprej 
izjavila, da jih je škoda. Nardila je ]n 
buket za sojga Tončeta na žegni, an kar 
je v]ncalo, je nesla predat na plac.

Na placi je šeft dobro teku: na pu]
mlat s]]s selatinu, ma je dobro šou 
tudi regut prvi taj. Polj]ti s] bl] rož], 
zelenjava an čerjš]nj], j]rmulini, gru]sce 
ot svetiga Iv]na. An na konci lj]ta s] bl] 
vaht]nc]: velik], mejhn], nisk], vesok], 
dopliharc] an usihsort kolu]rju!

V letih vrtnarjenja je uspelo 
Solkancem vzgojiti nekaj, na kar bi 
morali biti še posebno ponosni. To je 
slovit sukenski regut. Ne samo da je 

Solkan, kam greš?

du]ber, je tudi dosti urj]d]n, sa je bol 
drag ku teltina an s] predaje kar po 25 
eurotu za kilo.               

 Ma da na bom govoru s]mo od j]sti 
an piti an od dj]la, poglejmo malo tudi 
h kulturi. Mama vedno trdi, da so bili 
Sukenci od nim]r tudi zelo kulturni. Ne 
samo da so imeli na Placu čitalnico in v 
novejšem času skoraj zmeraj kak pevski 
zbor, znali so se tudi dobro organizirati. 
Recimo moj nono David Kurinc, soj p]
rjatel Oton Mrko an tudi Nikč s]z Gasi 
s] kajš]nkat tudi po več vičeru na tj]d]n 
glasno pójeli u naši klj]ti, kajšenkat tudi 
cj]lu nu]č. Nono David je večkrat spisal 
kakšno pesmico v stilu »…oj, kako se 
mi godi, ko mi Soča rit škropi …«. 

An soj] žen] s] Sukenci zmj]r]m 
obrajtali. Moja nona, tista, ki mi kuha, 
je doskat dobila od nj]ga buket. An bol 
ku j]h je kuhu, s]z v]nči buket]m je p]
ržvižgu u kuhnju! 

Solkanci pa niso skrbeli samo za 
kulturo, temveč tudi za telesno kulturo. 
Pozimi so šli smučat na Lokve, kar 
hnog]m in s smučmi na rami ali pa s 
kakšnim vozom, če jim je ustavil. Gor 
so se peljali, dol pa ni bilo težko – so se 
kar smučali, dokler je šlo. Poleti pa je 
pójela Su]ča: so plavali, pa tudi veslali. 
Skoraj vsak mulo je znou u]zit batel. 
No, to znajo tudi zdaj. Slišim, da se 
učijo na tečajih. Je že lepo, da se neguje 
tradicija. Ta ti pove, kdo in od kod si, 
kam greš in kaj boš postal. 

Zato še enkrat, Solkan, kam greš in 
kaj boš postal?

Jakob Poberaj

PRIPIS: Zahvaljujem se prof. Kata-
rini Vuga, ki me je spodbudila k pisanju 
in mi pomagala pri zapisovanju solkan-
skega govora.

Kovaška delavnica ob vhodu na barječ, l. 1897; zato so hiši pravili tudi pri Kovačavih. 
Lojza je ob sliki pripisala: Alojzija Strosar in Prijon, roj. 3. 06. 1898. Ko so to slikali, sem imela eno leto, mi je zmiraj žal, ko me mama ni hotela postavit k nonotu. 
Danes smo 3. 06. 1942 in imam 44 let. Bog vas živi leta, kdor bo to čital. Moji otroci: Slavko, Tonja, Toni, Marta, David, Alma.

Lojza in Toni PrijonDavid Prijon; (vse slike iz arhiva Ane Prijon)
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Krajše in daljše

Andrej Jelačin je bil v soboto, 30. 
novembra 2013, gost solkanskega 
kulturnega društva Slavec, njegove 
predsednice Olge Srebrnič in solkan-
ske krajevne skupnosti. Mogoče se 
kdo utegne vprašati, zakaj solkanski 
gost, saj je svojo drugo knjigo »Vse 
moje ljubezni. Spomini Tonija Kar-
jole« pred dobrima dvema mesecema 
že predstavil v Goriški knjižnici Fran-
ceta Bevka v Novi Gorici. Odgovor 
je kratek: Zato, ker so mu solkanska 
leta in Solkanci tesno pri srcu. Z nje-
mu značilnim humorističnim nabo-
jem je zaneseno bežal in se vračal v 
pogovorne tirnice, ki jih je po uvodni 
označbi avtorja tudi z vprašanji po-
stavil avtorjev prijatelj Rajko Slokar. 
Tako je bilo srečanje v Karavli z de-
vetdeseterico Solkancev in drugimi 
avtorjevimi novogoriškimi sopotniki, 
med katerimi so številni soustvarjali 
bogato gledališko dejavnost v petde-
setih in šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ne glede na to, da sta Andrej 
in Marija Paravan-Jelačin, njegova so-
proga in gledališka sopotnica, vmes 
zaigrala  humoresko »V spovednici 
pri patru Toniju«, pravo gledališko 
in prijateljsko čustveno doživetje. (Ni 
nepomembno, če omenim, da so prav 
to humoresko nedavno uvrstili v an-
tologijo slovenskega smeha).

Po avtorjevih besedah ima v tej 
knjigi najpomembnejše mesto njegovo 
novogoriško gledališko obdobje, ko 
so prav prek gledališča z veliko požr-
tvovalnosti, navdušenja in odrekanja, 
včasih v nemogočih vremenskih in ma-
terialnih razmerah, po Primorskem ši-
rili slovensko besedo, zaničevano pod 
fašizmom, in tako postavljali temelje 
današnjemu Slovenskemu narodnemu 
gledališču v Novi Gorici.

Kdo je Andrej Jelačin, da ga morajo 
po bliže spoznati tudi mlajši Solkanci, 
starejši pa obuditi spomin nanj? To je 
gledališki umetnik, prepojen s humor-
jem, ki je od zgodnjih petdesetih let 
do konca šestdesetih let živel in delo-
val v Solkanu in Novi Gorici, in sicer 
kot veterinarski tehnik, (najmlajši) 
režiser, diplomirani gledališki igralec 
(1956), gledališki direktor, satirik in 
slavnostni recitator, avtor tedaj dr-
znega satiričnega kabareta »Prepih 
67«, ter nato v Kopru kot direktor 
kinematografskega podjetja, direktor 
koprske študijske knjižnice, radijski 
režiser, urednik, humorist Toni Kar-
jola, avtor in izvajalec vseslovensko 
znane komedije »Piknik s tvojo ženo«, 
pa še kaj. Za svojo dejavnost na kul-
turnem področju je prejel Kosovelo-
vo nagrado, leta 2012 priznanje MO 
Koper in letos je prav ob izidu njego-
vih spominov postal majska osebnost 
Primorske. Verjetno na Primorskem 
ni človeka, ki bi kot kulturni dela-

vec ali igralec obiskal toliko krajev in 
odrov na Primorskem, kot jih je prav 
on. Celoten njegov opus je bil vpet 
v opazovanje in prikazovanje člove-
ških čustev, osmišljanje in kultivira-
nje življenja  posameznika in družbe 
s podarjanjem žlahtnih in smešenjem 
nizkotnih vrednot. Torej ni bežal od 
stvarnosti, ampak je bil v njenem sre-
dišču in s tem tudi v središču obliko-
vanja kulturne politike in politične 
kulture. In to tako v socializmu kot v 
preobjestnem kapitalizmu. 

Čeprav v knjigi ni veliko razgla-
bljanj o teoriji in praksi gledališke 
umetnosti, jo vendarle lahko s pono-
som uvrstimo v sam vrh redkih spo-
minskih del, ki so jih doslej napisali 
slovenski

gledališki umetniki. Piše v prvi 
osebi in beseda mu teče v preprostih 
stavčnih zgradbah in razumljivo, brez 
dlake na jeziku, in s kar pogostimi 
leporečnimi orodji ter jedrnatimi in 
prizemljenimi ocenami ljudi. Vsebin-
sko jo lahko razčlenimo na štiri dele, 
in sicer na koreninski, domačijski 
del, prepleten z etnološkimi biseri in 
prepojen z ljubeznijo do rojstnih Se-
nožeč, na povojno oblikovanje hrama 
boginje Talije na Goriškem, odete z 
bogato slovensko besedo, na koprsko 
pestro kulturno in posebej radijsko 
delovanje ter na prizadevanja po zgo-
dovinskem objektivnem ovrednotenju 
TIGR-a. Vse piše po spominu, podpr-
tem zgolj s fotografskim gradivom. 
Zato mu tu pa tam uide kakšna nepo-
membna netočnost.

Znana slovenska gledališka igralka 
ruskega porekla Marija Nablocka je v 
»Izpovedih«, ki jih je napisal Mirko 
Mahnič (1959), omenila, kako je pra-
vljična ruska moška oseba Ivanuška 
rekel, da bi rad videl, kako bi ves svet 
bil ena sama glava, da bi jo odsekal. 
Naj to misel parafraziram s trditvijo, 
da so vse Jelačinove ljubezni bile ena 
sama glava – Primorska in Slovenija. 
Pa ne zato, da bi jo odsekal, pač  pa 
da bi jo POLJUBLJAL.
Rajko Slokar

Ljubezni Andreja Jelačina
Pravijo, da so se naši vinogradniku 

ob Martinu od nekdaj radi obiskovali 
in s pokušino od soda do soda ugota-
vljali, kako kaže mlado vino. Ker je 
imel vsak Solkanec kako brajdo, se je 
tako druženje rado zavleklo pozno v 
noč. Več časa se je bilo potrebno zadr-
žati tam, kjer je imel gospodar ravno 
za Martina rojstni dan, če pa si je s 
svetnikom delil še ime, ni bilo druže-
nju ne konca ne kraja. 

Tako je ponekod še zdaj, na pri-
mer pri Fieglih z žage, kjer sta si klet 
uredila potomca te nekdaj močne 
kmečke družine Martin Mučič in Jer-
nej Drašček. Vinograd obdelujeta čez 
mejo, na Bregu, k starih trtam pa sta 
pristopila na sodoben način. Pravza-
prav na zelo star način, saj se zgledu-
jeta pri sorodniku Jošku Gravnerju z 
Oslavja, velikem glasniku vračanja k 
tradicionalnim vinskim vrednotam. 

Jernej in Martin ljubita polna vina, 
in ker se tudi pri belih se odločata za 
krajšo maceracijo, nista značilna pri-
delovalca mladih vin. Številni njuni 
in družinski prijatelji so zato pokazali 
veliko zanimanje tudi za starejše letni-
ke, živahne razpravam o in ob vinu 
pa je spremljalo vzdušje prave fešte 
na brjači. V velikem kotlu je brbotal 
golaž, domačini in prijatelji so se izka-
zali za dobre kuharje in peke, vsi pa so 
najbolj nestrpno pričakovali krodegi-
ne iz pepela, pečene zavite v liste zelja 
in zaščitene pred žgočo žerjavico zgolj 
z aluminijasto folijo. 

Ob takem prijetnem druženju so 
se zato vsakemu porodile misli, kako 
lepo bi bilo ponovno imeti tudi v 
Solkanu kako pristno osmico, kjer 
so mize lahko tudi nepogrnjene, pri-
bor zbran z vseh vetrov, kozarci prav 
tako, natakarskega znanja malo, toda 
veselja do kuhanja obilo, in kjer je vse 
pristno. Z domače ali sosedove njive, 
kurnika, štale... TG

Martinovanje pri Martinu

V začetku decembra je prenovljeni 
bar Šeše ponovno odprl vrata. Skrb za 
ponudbo je prevzel podmladek Ošte-
rije Žogica, ki obljublja mnogo bolj 
pestro ponudbo od dozdajšnje. No-
vost so malice, ki se zgledujejo pri tra-
dicionalnih solkanskih enolončnicah 
(jota, ješprenka, vampi s polento, pa-
sulj, fižolovka, golaž s polento), razve-
seljujejo pa tudi s takimi gurmanskimi 
redkostmi kot so bikovi prašniki. Pozi-
mi, obljubljajo, ne bo smelo zmanjkati 
štokviža, za manj smele jedce pa bodo 
imeli vedno na voljo tudi kalamare, 
cvrt krompirček, razne burgerje in po-
dobno. 

Lokal kaže vpetost v kraj tudi z lepo 
zbirko slik nekdanjega Solkana, tako 
da si lahko med čakanjem, ki ni nikoli 
predolgo, ustvarite vtis o tistih časih, 
ko je bil jez še nepoškodovan in ko je 
Soča poganjala velika vodna kolesa, ki 
so potem gnala mline in žage. TG

Šeše se vrača

Viki, Jakob, Tine in Nika; dekleti sta Šuligoj, fanta Golob (Foto: MP)

Jerneju se smeje. Foto: MP

Najboljsi protein je krodegin. (Foto: MP)

Martin nazdravlja. (Foto: MP)

Kotel za kuhanje žganja prirejen za banjomarijo. (Foto: MP)
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Na službenih poteh in obiskih sejmov v tujini se rad popolnoma posvetim svojemu poslu in vsemu, 
kar me zanima. Zato je pomembno, da se na pot odpravim brez skrbi glede financ. S poslovno 
predplačniško kartico Visa je plačevanje doma in v tujini enostavno in varno. Na predplačniški račun 
naložim samo toliko, kolikor potrebujem; če se pojavijo nepričakovani izdatki, pa mi nakažejo denar 
kar iz domačega podjetja. Tudi letalsko karto in hotelsko sobo plačam s kartico prek spleta, popoln 
nadzor nad porabo pa mi omogoča brezplačen varnostni SMS, ki ga prejmem ob vsaki transakciji.

k u l i n a r i k
Gregor Protner

• omogoča varno spletno 
nakupovanje, saj lahko porabite 
le toliko, kolikor naložite

• tudi za tiste brez rednih prilivov
• tudi za nekomitente
• brezplačen varnostni SMS  

do konca leta 2013

poslovni
poti?

NA

predplacniska-visa.pripravi.se  
t: 080 17 50 | www.nkbm.si | skype: novakbm

NOVOST: 
predplačniška Visa

Petnajst oktober je rojstni dan 
Simona Gregorčiča. Na ta dan  praz-
nujemo  Dan Soče.

Praznovale naj bi ga občine in 
društva, ki ležijo ob porečju Soče. 
Z raznimi prireditvami naj ustvar-
jali sožitje in predstavili kulturno 
ustvarjanje, ki se povezuje z reko 
in življenjem ob njej, od njenega iz-
vira sredi Julijskih Alp do izliva v 
Jadransko morje.

Reka Soča je prva reka v Sloveniji, 
ki je dobila svoj dan. To se je zgodi-
lo na pobudo filmskih delavk Nadje 
Velušček in Anje Medved, ki sta o 
Soči in ljudeh, ki živijo ob njej, pos-
neli dokumentarni film z naslovom 
Trenutek reke. Pismo o nameri za 
razglasitev dneva reke Soče so mar-
ca 2011 podpisali vsi župani občin 
porečja Soče v Sloveniji. Podpisnice 
so se zavezale, da bo vsaka občina dve 
leti organizirala praznovanje. Leta 
2011 in 2012 je organizirala prazno-
vanje občina Tolmin. V letu 2013 je 
prevzela organizacijske vajeti Mestna 
občina Nova Gorica in v ta namen so 
se letos izvajala razna srečanja in pri-
reditve v naši občini. 

Tudi v vrstah Mešanega pevskega 
zbora Slavec, ki ima domovinsko pra-
vico v Solkanu, zraven katerega teče 
bistra reka Soča, smo se odločili, da 
bomo vsako leto v mesecu oktobru 
izvedli koncert z naslovom Dan Soče. 
Program prireditve, s katerim želimo 
počastili Simona Gregorčiča, obsega 
predvsem recitale in petje njegovih 
pesmi.

Skrbno pripravljena koncerta 
Dan Soče smo izvedli že v letih 2011 
in  2012. Tudi letos smo Dan Soče 
obeležili s koncertom, ki je bil v so-
boto, 12. oktobra, v veliki dvorani 
Mestne občine Nova Gorica. Poleg 
Mešanega pevskega zbora Slavec, ki je 
bil organizator večera, so nastopili še 
Mešani pevski zbor  Zvon (Šmartno 
pri Litiji), senožeški tamburaši iz 
Senožet na Dolenjskem in recitator 
Matjaž Vidmar.

Pred polno dvorano ljubiteljev 
zborovske pesmi in glasbe se je najprej 
predstavil naš zbor Slavec, nato Matjaž 
Vidmar z recitalom Gregorčičevih 
pesmi, sledil je nastop tamburašev in 
nastop zbora Zvon. Uspešne nastope 
so zadovoljni poslušalci nagradili z 
bučnimi aplavzi.

Po končani prireditvi je MePZ 
Slavec poskrbel za bogato pogosti-
tev vseh  nastopajočih v avli občine. 
Pesem pevcev in pevk obeh zborov 
in tamburaškega orjestra je odmeva-
la pozno v noč. Slovo od navdušenih 
pevcev in tamburašev je bilo v duhu 
spoznavanja  in dogovarjanja za po-
novnega srečanja. Naj ob tem ome-
nim, da je bil MePZ Slavec  leta 2011 
povabljen na gostovanje v Šmartno 
pri Litiji, kjer smo imeli v gradu 
Bogenšperk nadvse uspešen nastop. 
Gostoljubnost MePZ Zvon nam  je 
ostala v lepem spominu in takrat smo 
se dogovorili, da nam pevski zbor 
Zvon vrne obisk. In to se je tudi zgo-
dilo, tako da se je še enkrat potrdilo, 
kako nas pesem združuje.  
Olga Srebrnič

Dan Soče
Na spletni strani www.slovenia.

info je tudi mnogo solkanskim mo-
tivov. Ko so nam s Turistične zveze 
Nova Gorica sporočilo, da obiskoval-
ci radi klikajo po naših zanimivostih 
in znamenitostih, smo jih prosili za 
statistiko letošnjih obiksov. Najvišje je 
postavljen Bungee jumping s solkan-
skega mosta, ki se je uvrstil na drugo 
mesto med vsemi ponudbami iz naše 
občine. Sabotinski Park miru je na 6. 
mestu, sledijo pa solkanski most, Sve-

Soča pozimi (Foto: TG)

Solkanski kliki
ta Gora, Soča fun park, Kolesarjenje 
po Sabotinu, Solkan, Vojni muzej Sol-
kan, Vila Bartolomei, in pešpoti po 
rovih 1. svetovne vojne, čez Preški 
Vrh na Vodice in na Sveto Goro. Po-
hodnikom je po novem na voljo tudi 
zaščitna kapa, na kateri je med osta-
limi motivi tudi solkanski most. Naš 
znameniti most je postal tudi spomi-
nek na magnetu, oboje po zaslugi TZ-
TIC Nova Gorica.
TG

Magnetek z motivom solkanskega mosta 
lahko kupite v novogoriškem TIC-u Foto: AS
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Zveza pionirjev Jugoslavije je bila 
so ustanovljena leta 1942 na I. kon-
gresu Združene zveze protifašistične 
mladine Jugoslavije (USAOJ). Vanjo 
so bili po zgledu partizanskih enot 
vključeni otroci, ki so z drznimi akci-
jami že prej in po malem na celotnem 
zasedenem ozemlju izvajali dejavnosti, 
s katerimi so oteževali okupatorjev 
vsakdan. Skupina solkanskih mulcev, 
pretežno vrstnikov, starih enajst in 
dvanajst let, je z aktivisti OF začela so-
delovati poleti 1943. Kmalu zatem je 
Italija kapitulirala in po kratkem upa-
nju, da bo vojne kmalu konec, so se 
naši kraji znašli pod nacističnim škor-
njem. Številni starejši so šli v partiza-
ne, četa osmih kratkohlačnikov pa se 
je pod mentorstvom Stane Zavrtanik 
– Komel organizirala v pionirsko or-
ganizacijo. Ustanovnega sestanka med 
koruznimi polji na Ledinah so se ude-
ležili Ivan Bitežnik – Zajc, Anton Bra-
tuž – Tušča, Anton Jakin – Fičko, Ivan 
Jug – Grmič, Emil Pavlin – Paštilja, 
Štefan Prijon – Kurinc, Andrej Štrukelj 
– Drejc in Bruno Vuga – Vogelč, janu-
arja leta 1944 pa še Jožko Jug – Brč in 
Avgust Komel – Gušto. Večina jih je 
bila iz Žabjega kraja, zato so si samim 
sebi rekli tudi »žabarji«. Od teh mla-
dih prvoborcev so živi le še trije, umrli 
pa so tudi številni drugi, ki so bili med 
pionirje sprejeti pred koncem vojne 
maja 1945. Združeno so spomine na 
čas, ko so stikanje za ptičjimi gnezdi 
zamenjali z zbiranjem orožja ali sani-
tetnega materiala in celo sami izvedli 
marsikatero sabotažo, obujali Anton 
Jakin, Bruno Vuga in Andrej Štrukelj.

 Na začetku smo se dogovorili, da 
bo vsak izmed nas vodil našo pionir-
sko organizacijo po en mesec. Prvi ko-
mandir je bil Tušča, potem Zajc, nato 
pa ves čas Drejc. Sprva smo se še do-
bivali v koruzi, nato na kašči pri Bra-
tuževih, potem pri Cesarjevih, Kurin-
cih in drugod. Sestankom je pogosto 
prisostvovala tovarišica Stana, včasih 
pa kak drug starejši tovariš. Naroče-
no nam je bilo, da ne smemo delovati 
svojeglavo in se izpostavljati, da naj 
predvsem zbiramo raznovrstni materi-
al in informacije o sovražniku, toda saj 
veste, kakšni so otroci. Marsikdaj smo 
marsikaj naredili na lastno pest. Tako 
sva se z Drejcem splazila skozi žito do 
topa na območju železniške postaje, ki 
je občasno »rukal« proti Solkanu in ki 
nam je šel zato vsem pošteno na živ-
ce. Imela sva eno mauzerko in kmalu 
potem, ko sva izstrelila vsak po nekaj 
strelov, sem opazil, da prihaja tričlan-
ska nemška patrulja. Potuhnila sva se 
in upala, da se nas bodo kmalu naveli-
čali iskati, toda v pomoč so jim začeli 
prihajati še drugi vojaki, nastanjeni na 
območju Frnaže. Na srečo sva se neka-
ko odplazila stran.

Bila sta še otroka; ali bi vojaki 
sploh verjeli, da sta vidva streljala, 
če bi vaju našli brez orožja?

Proti koncu vojne so že začeli slu-
titi, kdo jim dnevno in neopazno pov-
zroča težave. Uničevali smo telefonske 
povezave, podirali bunkerje, kradli 
dinamit, puščali gume... Za vrtanje lu-
kenj v gumi smo imeli posebno orod-
je, predelano trikotno pilo za brušenje 
žag. Ker je bila na koncu preveč topa, 
da bi lahko z njo hitro zavrtali luknjo, 
so nam jo v tišlerski zadrugi ostro na-
brusili, tako da smo lahko na hitro 
prebodli gumo in zračnico. Nekoč 
smo na placu čakali, da pride nemški 
portaordini (kurir), ki se je običajno 
vozil na motorju s prikolico, in da mu 
medtem, ko bo hodil naokoli, prevrta-
mo gumo. Pa je prišel prej nek tovor-
njak, naložen s strelivom, in se ustavil 

Solkanski pionirji - 70 let kasneje
zraven barake, v kateri je bila vaga. 
Zdela se nam je lepa priložnost, da 
neopaženi navrtamo gumo – odločili 
smo se za prednjo desno. Je pa zrak 
tako sikal skozi luknjo, da smo se raz-
bežali, da se je kar kadilo za nami. 

  
Ste kdaj prešteli koliko akcij ste 
izpeljali?

Kdo bi vedel!? Zagotovo najbolj 
odmevna je bila tista, ko smo šli v 
Frnažo (opekarno) po elektromo-
torje in usnjene jermene, ki so jih 
potrebovali v partizanski čevljarski 
zadrugi v Cerknem. Ko smo jermen 
prerezali, je verjetno ob nekaj uda-
ril in stražar, ki je slišal ropot, je 
spustil rafal. Kurinc je vrgel proti 
njemu ročno bombo in mu tako ne-
hote dal vedeti, da so na delu sabo-
terji in ne kak nepreviden mačkon. 
Na našo srečo je iz opekarne tekel 
potok in bodeča žica je bila speljana 
nad cevjo za vodo, tako da smo se 
pravočasno odplazili iz pasti.  

Kozakom smo speljali dva konja. 
Nemški TODT je okrog Solkana med 
tednom gradil bunkerje, mi smo jih ob 
sobotah in nedeljah razstreljevali. So 
bili kar površni: pogosto so na gradbi-
šču puščali dinamit, ki smo ga potem 
mi s pridom uporabili ali posredovali 
partizanom. Pred nemško vojsko smo 
rešili mitraljez, ki so ga partizani med 
umikom skrili v neki jami. Mi smo ga 
našli prej in ga vrnili našim. Še prej je 
bilo seveda nujno preveriti, če in kako 
dela. Skritega sem imel na koncu Bar-
tolomeieve brajde in ko sem sprožil 
rafal proti steni, sem povsem nehote 
zadel v nogo delavca, ki je tam rezal 
trte. Na srečo rana ni bila huda in ni 
sprožil preiskave.

Ves čas smo uničevali telefonske 
žice. Sprva smo jih rezali, toda ker so 
lahko vezisti hitro odkrili in popravili 
napako, smo iznašli način, kako po-
trgati zgolj žico, ne pa tudi izolacije. 
Kasneje smo jih ponovno rezali, ven-
dar daljše kose, ki smo jih predali naši 
vojski. 

Pravijo, da otroška iznajdljivost 
ne pozna meja. Ste do teh rešitev 
prihajali sami ali ste imeli kake-
ga mentorja, nekoga, ki bi vam 
pokazal kako in kaj ravnati s tele-
fonsko žico ali orožjem?

V glavnem smo se vsega domislili 
sami. Vsak se je nečesa spomnil, na 
sestankih povedal drugim, in potem 
smo tehniko izpopolnjevali. Iz dneva v 
dan smo bili boljši. Imeli smo številne 
zamisli, tudi zelo drzne, in nekaterih 
nam Anica Humar – Kazimira, sekre-
tarka SKOJ-a za goriško okrožje, ki je 

bdela nad našim delovanjem, ni dolila 
izvesti. Manjše akcije pa smo izvajali 
kar tako, spontano. Nemškim voja-
kom, ki so stanovali po raznih hišah, 
smo izmaknili kako ročno bombo ali 
kaj drugega. Italijanskemu vojaku, ki 
se je kopal v Soči, je Ivan Abramič 
ukradel pištolo in jo dal bratu, ki je 
bil pri VDV-ju. Brata so kasneje ujeli 
in ko so prepoznali pištolo, ki je imela 
vgravirano oficirjevo ime, so ga z njo 
tolkli po glavi, zatem pa poslali v tabo-
rišče Buchenwald. 

Toda sabotaže so bile le eno podro-
čje delovanja. Partizani so nas pogosto 
uporabljali za izvidnike, spremljali pa 
smo tudi pošiljke blaga iz Solkana do 
Ravnice. Vozili smo po kolovozih čez 
Fadigovšče. Dva neoborožena otroka 
sta šla naprej, kot da se sprehajata, in 
preverjala, če ni kje kake zasede. Če bi 
ju Nemci haltali, ustavili, bi druga dva 
to takoj videla in bi ustavila in obrni-
la voz, ki je bil zadaj. Enkrat sta dva 
izvidnika naletela na Kozake, vendar 
sta jih ukanila in jih  prepričala, da se 
zgolj igrata.

Marsikdaj je bilo potrebno pripe-
ljati tudi kaj v Solkan. So me prišli 
partizani iskat sredi noči in mi rekli, 
da me na Fadigovšču čaka voz. In sem 
vzel vola iz štale in šel. Ni bilo kaj! 
Včasih je bilo potrebno pripeljati tudi 
dva ali tri voza naenkrat. Se je zgodi-
lo, da sem po tri vozove medsebojno 
zapregel, tako da smo nalogo lahko 
opravili z manjšo ekipo, manj volmi 
in hitreje. 

Enkrat je bilo potrebno peljati par-
tizana iz Solkana. Zlezel je na voz, 
pokrili smo ga s senom in se odpravili 
proti Plavam. Pri Mrzleku so nas usta-
vili vojaki, nas malo izprašali in nas 
brez večjih komplikacij pustili naprej. 
Peljali smo ga do Dolge njive, kjer pa 
smo morali razložiti tudi seno, kar je 
seveda bila velika škoda. Pred tem je 
ta partizan prespal na našem seniku. 
Že zvečer sem pripravil seno, da ga 
zjutraj vržem po trombi govedu v hle-
vu, ta borec pa se je skril v ta kup sena 
in spal. Zjutraj, bilo je še tako temno, 
da ga nisem videl, bi ga skoraj nabodel 
z vilami. Kasneje mi je dostikrat šalji-
vo poočital, da mu nikoli med vojno 
ni nihče tako neposredno stregel po 
življenju! 

Bili smo tudi oboroženi, saj smo 
imeli svojo puško. Nekje smo stakni-
li mušketo, ki smo jo nekoliko prire-
dili. Skrajšali smo cev in kopito in v 
Ščednah imeli »strelske vaje«. Mimo je 
prišel poštar, ki se je sprva kar malo 
prestrašil, nato pa pristopil in nas 
vprašal, kako streljamo s to puško. 
Ker je bil Italijan, mu je Zajc tudi po 

laško odgovoril da prima takato, dopo 
batuto, dopo šparato. 

Imel sem tudi eno karabinjersko pi-
štolo, toda brez nabojev. In sem se jih 
lotil izdelovati sam. Svinčeno kroglo 
sem toliko časa tolkel, da je šla skozi 
cev, nemški patron sem pa sem vpel v 
mizarski bank in ga tako obžagal, da 
sem ga priredil pištoli. Enkrat, ravno 
ko je bil pri meni Zajc, je prav močno 
počilo, in on se je tako prestrašil, da je 
skočil skozi okno.

Med bombnim napadom na žele-
zniško postajo je bilo poškodovano 
tudi skladišče streliva. Nemci so mo-
goče mislili, da je šlo vse v zrak, mi 
pa smo obrnili sleherni kamen in našli 
še na stotine kilogramov uporabnega 
materiala, ki smo ga predali borcem 
IX. korpusa. 

Včasih se je območje delovanja raz-
širilo. Nekoč, Nemci so ravno pripra-
vljali ofenzivo, so me poslali z nekimi 
zemljevidi, raznimi podatki in pištolo 
na Lokve, kjer je bil partizanski štab. 
Ofenziva se je začela in ker se nisem 
mogel vračati po isti poti, so me usme-
rili na Lazno in potem sem se po ovin-
kih vrnil domov. 

Večkrat se vprašam, kje smo do-
bivali ideje. Sprašujem se tudi, če bi 
se današnja mladež znala odzvati na 
tak izziv časa. Bilo smo samostojni in 
svojeglavi, poznali smo vse in vsako-
gar, nismo bili zaprti med štiri stene 
in iznajdljivi le pri premagovanju na-
videznih sovražnikov iz računalniških 
igric.

Andrej, kako to, da ste potem, ko 
ste prevzelo vlogo komandirja, to 
opravljali ves čas, čeprav ste se 
najprej dogovorili za izmenjave.

Saj ni res, da sem bil stalno koman-
dir. Bili smo tako demokratični, da 
so me enkrat celo degradirali. In to 
samo zato, ker sem za sprejem v našo 
sabotažno pionirsko skupino predla-
gal Tomaža Marušiča, za katerega pa 
so drugi menili, da ni dovolj zanesljiv. 
Ko so kasneje izvedeli, da je Tomaž na 
lastno pest sabotiral vojaški oklopnik, 
v katerega je nasul sol in sladkor, so se 
premislili, sprejeli Tomaža in mene re-
habitirali. In tako sem, povsem demo-
kratično, ostal komandir do konca.

Vam je uspelo vse, česar ste se 
lotili?

Ne zmeraj. Vsaj za enkrat lahko re-
čem, da smo imeli celo srečo, da naša 
akcija ni uspela. Tam za današnjim 
hotelom Sabotin je bilo korito z vodo, 
zraven pa en voz, poln sodov z gori-
vom. Jezni smo bili, ker nam je propa-
dla obdaritev naših borcev za Miklav-

Intervju

Drejc Štrukelj

Brunči Vuga

Tonče Jakin

Večkrat se vprašam, 
kje smo dobivali 
ideje. Sprašujem se 
tudi, če bi se današnja 
mladež znala odzvati 
na tak izziv časa. Bilo 
smo samostojni in 
svojeglavi, poznali 
smo vse in vsakogar, 
nismo bili zaprti med 
štiri stene in iznajdljivi 
le pri premagovanju 
navideznih 
sovražnikov iz 
računalniških igric.

Solkanski pionirji na Brlci, poleti 1944. V prvi vrsti so Emil Pavlin, Tonče Jakin in Ivan Jug, v drugi pa Bruno Vuga, Gusto Komel  
in Ivan Bitežnik. (Iz arhiva Bruna Vuge)
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ža. Dolgo časa smo zbirali raznorazni 
material. Žagali smo železniške hlode 
in jih prodajali kot kurjavo nekaterim 
družinam v Gorici, za katere smo ve-
deli, da podpirajo naš boj. Z denarjem 
smo kupovali obveze in drug sanitetni 
material, tudi zdravila. Da bi ne bili 
sumljivi, smo si nekateri celo povili 
glavo in se pretvarjali, da smo ranjeni. 
Pionirke pa so pekle pecivo in vse to 
smo imeli lepo spravljeno, da peljemo 
partizanom v Trnovki gozd. Pa se je 
začela ena večja hajka in smo morali 
obdaritev preložiti. Vreči v zrak tisti 
voz se nam je zdelo primerno ma-
ščevanje Nemcem, tako da smo pri-
pravili nekakšen eksploziv, namestili 
zažigalno vrvico in zastražili cesto, da 
bi ustavili domačine, če bi se preveč 
približali kraju eksplozije. Lesene vži-
galice, ki smo jih klicali svedesi, pa se 
nikakor niso hotele vžgati. Šele po več 
poskusih nam je uspelo prižgati vrvi-
co, takrat pa sta se koritu že pribli-
ževala dva nemška vojaka, ki sta bila 
verjetno v patrulji ali samo žejna. Ko 
sta nas videla bežati, sta hitro posu-
mila, da je nekaj narobe, in ko sta še 
slišala sikanje zažigalne vrvice, jima je 
bilo hitro jasno, za kaj gre. Prijela sta 
tisti eksploziv in ga vrgla čez ograjo, 
kjer se je razsul in ob poku naredil le 
manjšo škodo. Bolje da ne pomislim, 
kake posledice bi bile, če bi v zrak le-
tel voz z gorivom! Tista nekdanja gasa 
se danes imenuje Pionirska ulica.

Prej ste omenili krajo konjev Ko-
zakom. To pa je podvig in pol!

Kozakom, ki so bili okupatorje-
vi hlapci in ki so se jih vsi bali, smo 
najprej hoteli zastrupiti konje. Nekje 
smo slišali, da so listi oleandra strupe-
ni, zato smo jih nalomili in jim jih po-
kladali. Pa so bili preveč pametni, še 
vohali jih niso. Jih bomo pa ukradli, 
smo si rekli. Konji so imeli zavezani 
prednji nogi, da ne bi zbežali, toda 
oborožili smo se s fauči, se prikradli 
do njih, jih osvobodili in potem skrili 
tam v Ščednah, v neki luknji, kjer so 
stali kot v hlevu. Ne vem od kje nam 
preblisk, toda medtem ko so eni konje 
gonili, so drugi z vejami brisali sledo-
ve na prašnem kolovozu. Popoldne 
smo pripravili uzde in zvečer smo ho-
teli z njimi na Trnovo, kjer bi jih pre-
dali partizanom. Ko so  Kozaki opazi-
li, da manjka par konj, so pobesneli. 
Streljali so gor proti Vardi in Brlci ter 
nagnali strah v kosti ljudem, ki so se 
sprehajali med vinogradi. Potem je 
eden izmed njih stopil na zid in tako 
zažvižgal ali nekaj zaklical konjem, da 
so le-ti v odgovor zarezgetali. Tako so 
jih našli in naša skrbno pripravljena 
akcija je šla po vodi. 

Jaz sem doma vzel uzdo in krtačo 
za čistiti konja, bil sem že na poti v 
Ščedne, ko pa sem slišal streljanje, mi 
je bilo takoj jasno, da je šlo nekaj na-
robe. Kozaki niso samo streljali v breg, 
ampak so hodili med hišami in stikali 
za konji. Vrnil sem se v domač hlev, 
kjer so naši ravno čistili radič. Zunaj 
smo slišali Kozake, ki pa niso vstopili. 
Bila je ravno Miklavževa nedelja. Sol-
kanska dekleta so pripravljala priredi-
tev, potem pa je vse odpadlo. 

Je še kakšna akcija, za katero 
vam je žal, da ni uspela?

Najbolj mi je žal, da nam ni uspe-
lo rešiti partizana, ki so ga okupatorji 
ujeli in mučili privezanega na en velik 
hrast, nekje ob poti k Soči. Dogovo-
rili smo se, kako ga bomo rešili, šli 
domov po granate, ki naj bi jih vrgli 
med sovražnike, potem pa partizana 
osvobodili in ga peljali čez Sočo. Ko  
smo se vrnili, je bilo že prepozno. So 
ga ustrelili.

Za naše borce smo hoteli dobi-
ti tudi težak mitraljez, s katerim so 
Nemci varovali območje osnovne 

šole, ki so jo spremenili v vojaško ba-
rako. Zid so na dveh vogalih podrli 
in naredili prsobrane, za katerimi so 
postavili mitraljez, znan kot težka 
breda. Med raštrelamentom proti 
partizanom so ostali v šoli le trije, ofi-
cir in dva vojaka, od teh je bil eden 
ranjen in z obvezano glavo. Ugotovili 
smo, da podnevi v glavnem spijo, da 
bi ponoči lahko dežurali, mitraljez 
pa so vedno puščali kar tam, za pr-
sobrani. V dveh sva jim ga sunila in 
ga nesla do bližnje njive, kjer sva ga 
skrila pod ribez. Obenem sva odnesla 
nemški vojaški daljnogled. Zvečer sva 
se vrnila po mitraljez, pa kaže, da so 
ga Nemci prej našli. Tako sem lahko 
tovarišu Edvardu oddal le daljnogled, 
ki pa so mu ga kasneje ukradli. 

Delali smo tudi neumnosti. Marsi-
kateri nemški polentar, kot smo pravi-
li ročnim granatam z dolgim ročajem, 
smo porabili za lovljenje rib. Vedeli 
smo, da traja sedem sekund od spro-
žitve do eksplozije, in vsakokrat smo 
vrgli iz reke toliko rib, da so jih bili 
domači, ki so vedeli za naše dejavno-
sti, vsaj malo pomirjeni. Po vojni, ko 
ni bilo več polentarjev, pa smo sami 
izdelali veliko mino, s katero smo 
hoteli poloviti še več rib. Odpravili 
smo se nad jez, kjer je voda bolj mir-
na. Žrebali smo, kdo jo bo vrgel in ta 
naloga je pripadla Tonetu Abramiču, 
ostali pa smo stali na skali, do kolen v 
vodi, in čakali. Da bi bil učinek večji, 
je Tone zaplaval, z vžigalicami v ustih, 
do ene druge skale, ki je gledala iz 
struge. Nekaj je šlo narode, mina se ni 

Nekoč so otroke sprejemali v Zvezo pion-
irjev v prvem razredu OŠ, na proslavah ob 
nekdanjem dnevu republike, 29. novem-
bra. Pionirji so imeli rdečo ruto in modro 
titovko z značko, na kateri je bil napis “Za 
domovino s Titom naprej”. Resnost dane 
besede je bila pogosto potrjena s »častno 
pionirsko«, saj je za pinorja veljalo, da 
je Pošten, Iskren, Olikan, Neustrašen, 
Iznajdljiv, Radodaren. 
Toni Gomišček

potopila, in ko smo to videli, smo kot 
nori stekli stran, Tone pa se je skril 
za skalo. Kako je počilo! Voda se je 
dvignila, zdi se mi, da kar več deset 
metrov visoko, zaradi zračnega udara 
se je nekaj manjših skal z brega odko-
talilo v reko. Verjetno smo ubili kar 
nekaj rob, kdo bi vedel! Vemo pa, da 
je nekje moral biti kak ameriški vojak, 
ki je izstrelil en rafal.

Torej ste bili dejavni tudi po koncu 
vojne?

Pa še kako! V času zavezniške upra-
ve smo pogosto nastopali na kulturnih 
mitingih, trgali italijanske zastave in s 
črnilom mazali njihove oglase, s ka-
menjem pa smo napadli džip čerinov, 
ko so se vozili skozi Solkan. Čerini, 
tako smo pravili pripadnikom neka-
kšne italijanske civilne policije, oble-
čenim v črno in z belo čelado, so bili v 
naših krajih vse prej kot zaželeni. In to 
smo jim tudi hoteli dati vedeti. Tam, 
kjer je zdaj spomenik padlim v NOB, 
je bila nekoč ograjena brajda. Za zi-
dom smo si pripravili goro kamenja, 
in ko smo opazili njihovo vozilo, smo 
jih začeli obmetavati. Bila je taka toča, 
da smo obenem uničili vrata mesnice, 
čerini pa so zavili pod zid, začeli stre-
ljati na nas in klicati okrepitev, češ da 
jih v Solkanu napadajo. Hitro smo se 
razbežali, potem pa se takoj zbrali v 
Žabjem kraju, pri Jugovih, kjer smo 
se tudi običajno dobivali, in se delali 
povsem nedolžne. Drugi čerini, ki so 
kmalu zatem pridrveli na motorjih, so 
nas našli globoko zatopljene v otroške 
igre. Naslednji dan so nekatere izmed 
nas vseeno priprli in zasliševali, ven-
dar niso imeli nič obremenilnega v 
rokah in so nas morali izpustiti. Kaže 
pa, da so Marušičem dali vedeti, da so 
na sledi njihovemu Tomažu, zato so ga 
starši prepisali v šolo v Ajdovščino.

Ste kasneje dobili kako prizna-
nje?

Smo dobili, ampak tistega prizna-
nja nima več nihče od nas. Jaz sem ga 
izgubil pri vojakih, njemu so ga zapra-
vili vnuki, ki so zbirali in si izmenje-
vali značke. Verjetno se jim ni zdelo 
dovolj pomembno. Sicer pa priznanje, 
ki smo ga dobili, bojda sploh ni bilo 
pravo. Hočem reči, da nismo prejeli 
odlikovanja, ki je bilo namenjeno čla-
nom naše sabotažne pionirske skupi-
ne. Na proslavi v Gorici, kjer naj bi 
bili odlikovani, so v zadnjem trenutku 
število prejemnikov povečali, in ker 
teh naših odlikovanj ni bilo dovolj, so 
nam vsem dali le nekakšne pionirske 
značke z napisom v cirilici. Kot vem, 
nimajo tega priznanja niti v Goriškem 
muzeju, kjer sicer hranijo našo zasta-
vo, ki so nam jo sešile solkanske pio-
nirke že leta 1944. 

PRIPIS

Intervju

Zastavo solkanskih pionirjev je 15.5.1956 
dal v hrambo Goriškemu muzeju Joško 
Štrukelj starejši. Trenutno je v depoju v 
Ajdovščini, kjer jo hranijo je pod inven-
tarno številko 80. 
Njene mere so 138 x 82 cm.
Foto: Goriški muzej

Solkanski pionirji danes. (Foto: TG)

Kino v Solkanu
V Panjakovem, kjer so se odvi-

jale prve predstave potujočega kina 
na prostem, ni bilo nobenih stolov. 
Vsak si je prinesel kaj priročnega: ta 
stolico, drugi zložljiv stol, tretji kos 
deske. Marsikdo pa si je poiskal kar 
večji kamen ali opeko. Zjutraj  je 
bilo  dvorišče Panjakovega posejano 
z opuščenimi kamni in opekami, ki 
so nudile našim ritkam prejšnji ve-
čer vsaj malo udobja, čeprav trdega. 
Te kamne smo mi otroci z veseljem 
nanosili na kup, upajoč na skorajšnji  
naslednji obiski potujočega kina, ko 
bi jih lahko ponovno uporabili

Pozimi  so namestili v Čadeževo 
dvorano peč na drva ali premog.  Ob 
nizkem tlaku je bilo včasih v dvo-
rani večkrat tako zadimljeno, da so 
nas pekle oči, vendar smo vztrajali 
pri ogledu filma do konca. Kar lepo 
pove, kaj nam je pomenil kino v ti-
stih časih. Po ogledu filma si je vsak 
gledalec ustvaril svoje mnenje. Ogled 
filma ni pomenil samo približno dvo-
urnega razvedrila, ampak tudi nevi-
dno vzgojo osebnosti. Lepo je bilo 
s somišljeniki, ki so si ogledali film, 
razglabljati o vsebini filma, glavnih 
igralcih ali posameznih prizorih ipd. 
Druženje z ljudmi na poti v kino, ku-
povanje kart, zasedba sedežev, ogle-
dovanje prisotnih znancev in čaka-
nje, da se ugasnejo luči v dvorani in 
zabrni kinoprojektor  s snopom luči, 
ki osvetli platno, se ne da primerjati z 
ogledom filma doma pred televizor-
jem. Obujanje teh spominov prikliče 
neko hrepenenje po naši mladosti, ki 
se žal ne more vrniti.

Naj dodamo še par fraz, ki jih je 
uporabljal biljeter Furlan:,

Še nima listka, ti sčipne glava!
Mulo, sedi dobro, e se no ven!
Ku je kino per otrosi, noben mulo 

noter. Se kino kaze jajca, vsi mulo u 
kino. (Furlan je že čutil, kako so se 
fantje počutili odrasle, ki jih ni zani-
mal kino za otroke, ampak so bili vsi 
vznemirjeni, če je kak prizor v filmu 
pokazal del razgaljenega telesa).

Ker mu je nek otrok (sin brivca) 
delal dišpjete, mu je Furlan rekel: »Ti 
brivc, ti ze poznan…., še te dobim, 
greš domu brez bragešin.«

Ko sta predsednik občine in rav-
natelj šole razglasila horo legalis, ki 
je prepovedovala pohajkovanje mla-
dih po določeni večerni uri, je Fur-
lan povzel: » Se svetlo, otrosi u kino 
– osem ura, tema, otrosi ne more u 
kino.«

Pa še en »posrečen« prevod fil-
ma. Sarabanda za mrtve ljubimce, so 
prevedli v: Stara banda za mrtve lju-
bimce. (Sarabanda je vrsta španskega 
plesa iz 17. stoletja. Glavno vlogo  v 
filmu, posnetem leta 1948, sta igra-
la Stewart Granger in Joan Green-
wood.) 

Dodatne kadre za zgodbo o sol-
kanskem kinu so prispevali Andrej 
Černe, Martina Goljevšček, Aleš Ko-
mavec in Bruno Zavrtanik. Z vese-
ljem bomo objavili še vsak naslednji 
spomin na zlata leta solkanskih kino-
predstav. 
UR

Odmevi
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Zeliščni vrt

V prejšnjih dveh številkah solkan-
skega časopisa sem pisala o poznanih 
zeliščih, ki so bila in ponovno posta-
jajo del domačega vrta, in o manj zna-
nih zeliščih, ki si šele počasi utirajo 
pot k nam. Zagotovo smo na lastnem 
vrtu in na sprehodih ob sončnih dne-
vih nabrali dovolj aromatičnih rastlin 
za domače čaje, ki nam bodo olepšali 
zimske popoldneve. Preden nadalju-
jem naj dodam pripombo, da besedo 
čaj v slovenščini pogosto uporablja-
mo namesto besede poparek, ki bi 
bila ustreznejša. 

Predpostavljam  in upam, da smo 
rastline po (naravnem ali umetnem) 
sušenju shranili v temne steklene po-
sode. Če jih damo v navadne kozarce 
za vlaganje, jih moramo oviti s temno 
ali aluminijasto folijo. Moramo jih 
tudi primerno označiti, kajti zna se 
zgoditi, da posušena rastlina posta-
ne po določenem času prava uganka. 
Sama običajno hranim zelišča ločeno, 
mešanico  za čaj pripravljam sproti, 
malce tudi po navdihu. Prostor za 
hranjenje zelišč mora biti suh.

Čajna mešanica iz zelišč, ki smo 
jih nabrali in posušili sami, je lahko 
prav lepo darilo prijateljem, ki jim 
zelišča pomenijo kaj več, vendar se 
moramo potruditi, da je tudi na po-
gled privlačna in ne le okusna.  Zato 
mešanici zelišč dodamo še bodisi listi-
če neškropljenih vrtnic ali trobentic, 
vijolic, divje mačehe…, odvisno pač 
od tega, kaj si želimo. 

Skodelica domačega čaja

Osebno nisem ljubiteljica čaja iz fil-
ter vrečk, saj z njimi v čaj dodamo še 
kakšno drugo manj prijazno sestavino 
iz katere so izdelane in z njimi prepa-
rirane vrečke. 

Ponekod v Sloveniji je ohranjena 
navada, da za vsakdanje pitje upora-
bljajo čajno mešanico, ki jo skozi se-
zono dopolnjujejo. Začnejo s cvetovi 
trobentic, nadaljujejo s cvetovi bezga 
in zaključijo z dobro mislijo. Vmes 
naberejo in primešajo širok izbor ze-
lišč, ki jih nudita vrt in narava. Tako 
poskrbijo, da je čaj vedno nekoliko  
drugačen.

Priprava čaja
V nekaterih  kulturah, je pitje čaja 

pravi obred. Najbolj dodelan je na Ja-
ponskem, v Evropi pa so čaju najbolj 
privrženi v Veliki Britaniji, kjer vas v 
hotelski sobi pogosto čaka čajnik in 
celoten pribor. Pri nas je še vedno bolj 
razširjena navada, da gremo raje na 
»kafe« kot na »čaj«, vendar postaja čaj 
vse bolj  cenjen. 

Čaj za dobro počutje lahko pripra-
vimo iz posameznega zelišča ali pa po-
iščemo sebi lastno kombinacijo. Ker te 
mešanice niso namenjene zdravljenju, 
lahko združujemo zelišča bolj poljub-
no in tudi število uporabljenih zelišč ni 
strogo predpisano ali omejeno. Veči-
noma so to zelišča z različnimi eterič-
nimi olji. Vse je namenjeno predvsem 
vzpostavitvi prijetnega okusa in vonja, 
ki napolni prostor, kjer čaj pijemo.

In ne nazadnje: zakaj si pustega 
zimskega popoldneva ali večera ne bi 
privoščili s prijatelji prav posebnega 
čaja iz zelišč, ki smo jih sami nabrali? 
Doživetje bo še lepše, če ga postre-
žemo v lepih starinskih skodelicah, 
ki smo jih mogoče podedovali ali iz-
brskali v starinarnici. In če poleg po-
nudimo še drobno pecivo, ki smo ga 
sami pripravili, bo vsakdo znal ceniti 
naš trud. Za užitek in druženje so pri-
merni čaji, ki s svojo aromo zbistrijo 
duha ali pa po napornem dnevu umi-
rijo tempo življenja in omogočijo, da 
se posvetimo sebi in svojim bližnjim.

Poparek pripravimo  tako, da ze-
lišče oziroma mešanico prelijemo z 
vrelo vodo ali pa zelišče stresemo v 
vrelo vodo, pomešamo in pokrijemo. 
Pustimo ga stati pet do deset minut, 
nato ga precedimo. Na ta način  pri-
pravimo zlasti čaj iz listov in cvetov: 
mete, melise, kamilice, ognjiča, lipe, 
bezgovega cvetja, materine dušice, iz 
katerih se zdravilne učinkovine hitro 
izlužijo. 

Če želimo skuhati čaj iz plodov, 
pripravimo raje prevretek, ki je pri-
meren za angeliko, glog, brin, šipek... 
Zelišče damo v mrzlo vodo, segreje-
mo do vrelišča in počasi kuhamo pet 
do trideset minut, nato čaj odcedimo 
in takoj popijemo. So pa tudi čaji, ki 
zahtevajo pripravo brez kuhanja in 
vroče vode, saj zelišče le prelijemo z 
mrzlo vodo in ga pustimo stati nekaj 
ur. Tako pripravljamo čaj iz slezenov-
ca (malve, po domače).

Nekaj napotkov za kombinacijo 
zelišč za vsakdanjo uporabo

Zdaj, ko se bliža čas Božiča in 
novega leta, bomo mogoče posegali 
raje po sadnih čajih (zakaj bi olup-
ke jabolk odvrgli, še zlasti, če niso 
škropljeni), začinimo jih še s cime-
tom, klinčki, dodamo malo limonske 
trave ali citronke in sladkamo z me-
dom. Kot dodatek lahko uporabimo 
tudi lupine neškropljenih limon in 
pomaranč.

Ker pa je zimski čas tudi čas pre-
hladov in vročinskih stanj, se nam 
bodo prilegli čaji za odpornost, 
kamor sodi šipkov čaj, ki mu lah-
ko dodamo malo mete, ali pa čaj iz 
ameriškega slamnika. Pri gripi ne bi 
smel manjkati lipov čaj, ki pospeši 
potenje.

V mrzlih dneh je bil pri nas doma 
za otroke  vedno pripravljen bezgov 
čaj, bodisi iz plodov ali cvetja (za od-
rasle so namesto limone dolivali belo 
vino), prav tako je odlična mešanica 
bezgovih cvetov z metini lističi. Za-
nimiv in okusen je nam manj znani 
čaj iz  listov pravega kostanja, ki se 
nabirajo spomladi. Temu čaju je po-
trebno dodati veliko limone, sladka-
mo pa ga po potrebi.

Tudi posušena kopriva ne bi smela 
manjkati v kuhinji, saj je čaj iz njenih 
listov  zelo primeren proti slabokrv-
nosti, dodaja pa se v vse bolj prilju-
bljene sadne »smoothies«.

Materina dušica (timijan) je, kar že 
ime pove, odlična sama v čaju in raz-
ličnih mešanicah, v ljudskem zdravil-
stvu jo priporočajo za lajšanje kašlja, 
za uravnavanje prebavnih motenj in 
lajšanje bolečih menstruacij. Blag in 
dišeč kamilični čaj je primeren za po-
miritev. Podobno deluje tudi meta.

Različne vrste mete so zelo upo-
rabne in primerne za čajne mešanice, 
saj jim dajejo rahlo ostrino in dopol-
nijo okus drugih zelišč. V mešanici 
pa meta ne sme prevladovati. Kom-
biniramo jo z zelišči, ki imajo milejši 
in svojstven okus. Dobro se sklada s 
citronko, meliso, dobro mislijo, timi-
janom, materino dušico, bezgovim 
cvetjem, hmeljem in drugimi zelišči.

Čaje za umiritev pripravljamo z 
zelišči, ki imajo vonj po limoni. Zelo 
primerna so melisa, citronka, materi-
na dušica in limonski timijan.

Prav tako je tudi pomembna bar-
va čaja v skodelici. Ognjičevi cvetovi 
dajejo oranžne tone, cvetovi plavice 
modre, lističi neškropljenih vrtnic pa 
rožnate ali rdeče odtenke. Kot doda-
tek za barvo se uporabljajo tudi cveto-
vi hibiskusa, monarde  ali sleza. Če ne 
želite, da vam metin čaj preveč pote-
mni, mu takoj dodajte limonin sok.

Pri pripravi čajnih napitkov je do-
bro spoštovati tudi nekatera pravila: 
čajev naj ne bi pripravljali v kovin-
skih oziroma aluminijastih lončkih. 
Najbolje je uporabljati  steklene, 
keramične ali porcelanaste čajnike. 
Zdravilne čaje je najboljše piti brez 
sladkorja ali sladkane z medom. 

Uporaba domačega čaja pa se 
ne konča zgolj pri vonju in okusu. 
Zelo zanimivo je opazovati lističe ci-
tronke ali kakih drugih zelišč, kako 
se razprejo v napitku. Zato za take 
priložnosti uporabimo nezdrobljena 
zelišča. 

Sadni čaj
Posebno poglavje domačih čajev 

predstavljajo sadni čaji. Pripravljeni 
so iz posušenih plodov

zelišč, lupin agrumov, posušenega 
sadja ali jagodičevja. Ker gre za napi-
tek iz plodov, jih pripravimo kot za-
vretek. Priporoča se, da so posušeni 
plodovi narezani ali rahlo zdrobljeni. 
V tem primeru pripravimo poparek, 
ki pa ga pustimo namakati dlje časa. 
Najbolj znan sadni čaj je gotovo šip-
kov čaj. Pravi planinci vedo, da je naj-
boljši šipkov čaj, ki cel dan počasi vre 
na robu štedilnika v planinski koči. 
Posebno aromo dajo sadnim čajem 
posušene gozdne jagode, robidnice 
ali borovnice. Krhlji jabolk ali hrušk 
pa napitek osladijo. Primerni plo-
dovi so: bezeg, šipek, glog, drnulje, 
trnulje, borovnice, suhi krhlji sadja, 
rozine, brusnice in lupine neškro-
pljene pomaranče ali limone. Meša-
nici sadnega čaja lahko dodamo tudi 
klinčke, cimet ali posušeno korenino 
ingverja.

Pri pripravi čajank oziroma poku-
šine čajev v Zeliščnem centru v Gr-
garskih Ravnah smo ugotovili, da tudi 
čaji, podobno kot vino, s časom »do-
zorevajo«. Nekateri čaji so bili veliko 
bolj okusni, če so, že pripravljeni za 
pitje, stali uro ali dve na toplem. Zato 
tudi pohodniki vedo, kako zelo tekne 
skodelica vročega čaja iz termovke, še 
zlasti ob hladnem vremenu.

Velja pa ob zaključku opozoriti, 
da preveč dobrega ni nikoli dobro, 
da pravzaprav vsa zelišča zahtevajo 
previdnost in naj se jih ne bi upora-
bljalo v prevelikih količinah oziroma 
zlorabljalo.

Upam, da boste z veseljem posegli 
po doma pripravljenem čaju. Naj vam 
tekne!
mag. Darinka Kozinc

Foto: zeliščni center
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Obledele fotografije

Bežno se spominjam dne, ko me je 
peljal tata prvič k brivcu Orlandu Pe-
corariju. Brivnica je bila na ulici Mon-
te Santo (danes Cesta IX. korpusa). S 
tatom sva se usedla in počakala na 
prost stol. Ko je brivec obril starejše-
ga možakarja, je šel v ozadje brivnice 
in prinesel majhen lesen zabojček, ga 
dal na stol in mi rekel »ecco fantič« in 
me posedel na ta zaboj, da sem postal 
bolj visok. Ponudil mi je karamelo, ki 
mi je naredila  hladen veter v ustih. 
Na zidu brivnice sta viseli dve sliki. 
Ena je predstavljala notranjost lovske-
ga dvorca. Ob bogato obloženi mizi 
je sedel debelušen graščak na leseni 
stolici, ki se je odpirala tako kot sto-
lice, ki jih uporabljajo režiserji filmov. 
Druge slike se ne spominjam več.

Orlando z družino je prebival čez 
cesto v dolgi Doljakovi stavbi, ki smo 
ji kasneje pravili ZMO (Združenje 
mizarskih obrtnikov), saj so bile v 
pritličnih prostorih mizarske delav-
nice. Če je bilo v brivnici več dela z 
britjem, je šel Orlando k vratom in 
z dolgim žvižgom priklical ženo pre-
ko ceste. Na balkonu se je pojavila 
njegova žena Fani in mu dala znak, 
da mu pride v pomoč. Danes zastira 
pogled na ZMO stavba s pošto in tr-
govinami, da ne govorimo o bučnem 
prometu, ki se odvija skozi Solkan. 
Orlandova žena je pomagala samo 
pri britju. Rada je na dolgo mehča-
la dlake s »pinelom« in »žajfenco« in 
se pri tem pogovarjala s prisotnimi v 

brivnici. Ko pa je vzela britev v roko 
je postala bolj pozorna – saj je britje z 
britvijo resna stvar. Po striženju smo 
se včasih otroci hecali z ostriženim in 
mu pravili: «Poglej kakšne štengice ti 
je napravil briuc na glavi!«

Orlando je od Božiča do novega 
leta stalnim odraslim strankam ponu-
dil lične žepne koledarčke na katerih 
so bile narisane ali naslikane lepotice, 
večinoma v kopalkah. Koledarčki so 
bili močno nadišavljeni. Za mojo teto 
in mamo so bili pohujšljive narave.

Zaradi mobilizacije Orlanda v ita-
lijansko vojsko je spodnji del Solkana 
sredi druge svetovne vojne ostal brez 
brivca. Drugi brivec je imel brivnico 
nasproti lokala Še-Še, prav tako na 
Cesti IX. Korpusa; pravili smo mu 
Vittorjo briuc, pisal pa se je Vittorio 
Bizjak. Ker se je kot begunec v I. sve-
tovni vojni naučil nemščine, je zača-
sno opustil brivnico in bil med vojno 
tolmač na Distretto militare v Gorici. 
Vittorjo briuc je bil tudi navdušen vi-
olinist, ki je včasih čakajočim v briv-
nici zaigral kako skladbo. Bil je tudi 
velik ljubitelj manjših konjičkov in 
jih je tudi posedoval in skrbel zanje. 
Solkan je imel še tretjega brivca, ki 
smo mu pravili Tojo (Vittorio Tinu-
nin). Če ga je kdo poklical, je s svojo 
leseno škatlo hodil po hišah strič in 
brit, sicer pa je raje opravljal druga 
priložnostna dela. 

Solkan je v tistih časih imel še 
enega brivca, ki so mu pravili Petrč 

Kanaveto (Peter Srebrnič). Ta pa je 
vsa leta opravljal svoj poklic v Gorici 
v eminentni brivnici La Cremese na 
Corso Verdi. 

Enkrat je naneslo, da me je se-
stra Marica morala peljati k brivcu 
v Gorico, v ulico Signiori (danes Via 
Carducci, za Slovence pa še vedno 
Gosposka ulica). Bil sem tretji v vr-
sti. Brivec je ravno finiširal četnika z 
dolgimi lasmi. Naslednji je bil starejši 
možakar. Brivec mu je pripovedoval, 
da so četniki kar pogoste stranke, ki 
imajo kolikor toliko urejene lase in 
ki jim v glavnem le obrije vrat, ure-
di brado in brke, bolj poredko pa jim 
tudi malo skrajša lase. Kdo ve, če je 
bil povsem iskren, saj so se Goričani 
zelo bali četnikov in njihovih ostro 
nabrušenih nožev. Mene je brivec v 
glavnem lepo ostrigel, vsaj tako so 
rekli doma.

Po koncu vojne in po priključi-
tvi smo ponovno hodili na striženje 
k Orlandu. Ker je bilo več dela, je 
Orlando zaposlil tudi pomočnika, 
po priimku Dentesano. Ob določeni 
uri je pomočnik začel pogledovati na 
uro, nakar se je podal k vratom briv-
nice in čakal na vlak, ki je peljal proti 
Podbrdu. Če je opazil, da mu z vlaka 
maha v pozdrav žena, namenjena na 
obisk matere v Baško grapo, se je ve-
sel  vrnil h delu. Takrat je običajno 
postal tudi bolj zgovoren.

Občasno je bila brivnica tudi v se-
danjih prostorih Turistične agencije 
Lastovka na železniški postaji v Novi 
Gorici, ob kotalkališču pa je odprl 
brivnico brivec Košuta. S pričetkom 
izgradnje Nove Gorice se je pojavilo 
še več brivnic in frizerskih salonov. 
Po podatkih iz telefonskega imenika 
je zdaj v Novi Gorici 28 frizerskih sa-
lonov, v Solkanu pa zgolj dva.

V življenju vsakega fanta je prišlo 
obdobje, ko je skrb za frizuro pre-
vzela vojska, takratna JLA oziroma 
Jugoslovanska ljudska armada, kjer 
so imeli posebne prijeme. Najprej so 
nas ostrigli na balin, nato pa z velikim 
»puhačem« poprašili pod pazduho in 
še kje, kjer smo bolj kosmati, s pra-
škom DDT*, da bi uničili morebitne 
uši. Čim so nam malo zrasli lasje smo 
postali zelo ubogljivi in poslušni, saj 
so se nadrejeni, posebno kaplarji, ma-
ščevali za vsako neposlušnost in nas 
poslali k brivcu na »šišanje« glave. Se-
veda vedno in zgolj na balin! Poseb-
na značilnost v vojski je bila ta, da si 
vojaka najprej spoznal po obliki glave 
in šele nato po obrazu in njegovih po-
tezah - da ne govorimo o laseh.

Solkanski brivci

Orlando, Vittorjo in Tojo so s ča-
som opustili brivsko obrt in jo pre-
pustili drugim mojstrom, ki so se pri 
njih izučili. Pojavile so se tudi prve 
frizerke. Najprej v gasi (sedaj Pionir-
ska ulica); kasneje je bila tam trgovina 
Ida dekor in v Mestni kopalnici (sedaj  
sedež podjetja Gonzaga). 

V veliko veselje žensk, ki naj bi 
nam čimbolj ugajale, so od takrat da-
lje začeli tudi v Solkanu delati »per-
manente« (trajno). Nekatere frizerke 
so začele striči tudi moške, kar se 
nam je nekaterim zdelo čudno, če ne 
celo nepojmljivo.

Dandanes, če le morem, grem k 
frizerki sproščeno, ne da bi se mi kam 
mudilo. Še raje vidim, da nisem takoj 
na vrsti, saj imam tako čas za opazo-
vanje čakajočih in frizerke pri delu, 
pa še v pogovor s kakšnim znancem 
se lahko zapletem. Tu so še časopisi 
in v njih kaka križanka, ki čaka, da 
jo rešiš in ji tako izpolniš njeno po-
slanstvo. Od časa do časa pa se po-
gled ustavi na mimoidočih, ki hitijo 
mimo salona na bližnjo tržnico ali v 
slaščičarno.

Včasih pa se pojavi tudi kaka ne-
prijetnost v zvezi s striženjem las. 
Pred nekaj leti se mi je pripetil  sledeč 
dogodek. Ženi poskušam pomagati 
pri hišnih opravilih po svojih naj-
boljših močeh, za kar mi je običajno 
hvaležna. Nekega dne pa sem opazil, 
da je postala molčeča in zamišljena. 
Poskusil sem biti bolj pozoren do nje, 
a ni nič pomagalo. Vprašal sem jo, 
kaj je narobe? Užaljeno me je vpraša-
la: Mi lahko poveš, kdo je Martina? 
Kakšna Martina, jo vprašam? Na ko-
ledarju piše, mi pove. Ojej, ji olajša-
no odgovorim – to je moja nova  fri-
zerka, ki mi jo je priporočil prijatelj 
Anton. Na koledar pa sem si zapisal 
njeno ime, da ne bi pozabil, kdaj bo 
ponovno potrebno k njej na obdelavo 
lipicanske frizure. Z lipicancem na-
mreč imava vendar nekaj skupnega: 
oba sva namreč – svetlosiva. 
Andrej Černe

Vhod v brivnico, ki jo je v Solkanu odprl Pietro Pividori. Orlando Pecorari, njegov nečak, 
rojen v Tržiču (Monfalcone) se je tu zaposlil s sedemnajstimi leti, pri dvaindvajsetih 
pa je brivnico odkupil od strica. Njegova brivnica je bila v poslovni register vpisana 
22.7.1932.  Orlando ji je dal novo ime, Salone da Barbiere. Orlandov sin Alojz Pecorari 
hrani zanimiv dokument o lastnostih table, ki označuje dejavnost. Bila je lesena, dimenzij  
0,40 x 2 m, z modrimi črkami na beli podlagi. (Arhiv: A. Pecorari)

Orlando in Pepo Bone, solkanski čevljar, ki je veljal za klienta z najdaljšim stažem britja pri Pecorariju. (Arhiv: A. Pecorari)

Fani je bila po rodu iz Dobravelj. Znana je bila tudi kot poslednja brivka, saj je urejala mrtve. 
Za to je imela posebno škatlo s priborom, ki ga je po vsaki uporabi temeljito razkužila. 
Slovela je po nežni roki in vestnosti, zato so jo klicali tudi iz drugih krajev, vendar ni tega 
nikoli sprejela. Zadnje britje je opravila le pri tistih, ki so bili tudi za življenja redne stranke. 
Po pripovedovanju sina Alojza se je le s težavo lotila tega dela, vendar je čutila dolžnost 
do umrlih klientov, da jih lepo obrije in ostriže za zadnje slovo.  (Arhiv: A. Pecorari)

Vittorjo briuc je igral tudi kitaro (Arhiv: EB)

* DDT je kratica za Dikloro-Di-
fenil-Trikloroetan (C14H9Cl5), ki je 
eden najbolj znanih sintetičnih pesti-
cidov. 

Spojino so odkrili že v devetnaj-
stem stoletju, njeno insekticidno moč 
pa so spoznali šele leta 1939. Množič-
nejša uporaba DDT se je začela med 
drugo svetovno vojni, ko so s tem 
»čarobnim« praškom zatirali komarje 
in uši med vojaki, po vojni pa se je 
uporaba razširila na področje kmetij-
stva. Švicarski kemik Paul Hermann 
Müller je za odkritje, da je DDT 
kontaktni strup za členonožce, leta 
1948 prejel celo Nobelovo nagrado! 
Kasneje so spoznali, da je množična 
uporaba DDT-ja začela predstavljati 
nevarnost tako drugim živalim, pred-
vsem ptičem, kot ljudem. Spojina 
ostaja dolgo časa v zemlji, ker pa je 
topna, jo izpira dež in onesnaženje z 
DDT je opazno celo v arktičnih in an-
tarktičnih vodah. Objava knjige Tiha 
pomlad (1962) ameriške biologinje 
Rachel Carson, v kateri je avtorica 
zbrala dokaze o škodljivih vplivih ne-
premišljenega pršenja DDT na okolje 
v ZDA in podvomila v logiko vnaša-
nja velikih količin kemikalij v okolje 
brez znanja o vplivih na ekosistem in 
zdravje ljudi, velja za enega ključnih 
dejavnikov pri nastanku okoljevar-
stvenega gibanja. Kasneje je bil DDT 
s stockholmsko konvencijo (podpisa-
no leta 2001, v veljavi od maja 2004) 
prepovedan povsod po svetu, vendar 
se v manjših količinah ponekod še 
uporablja za zatiranje prenašalcev na-
lezljivih bolezni. TG
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OŠ Solkan

V torek, 12. 11. 2013, smo s so-
šolci šli na travnik za telovadnico. 
Tam rastejo šolske oljke. Šli smo jih 
obirat. S seboj smo vzeli košare. Raz-
poredili smo se v skupine in pričeli z 
nabiranjem. Oljke so bile zelene, ne-
katere pa tudi črne. Obirali smo jih z 
rokami in jih dajali v košare. Videli 
smo, da je bilo eno drevo izruvano 
zaradi burje. Nabirali smo jih eno uro 
in nabrali 25 kilogramov.  Med obi-
ranjem nas je obiskala muca. Muca je 
skakala po nas in plezala na drevesa. 
Ko smo končali, smo se fotografira-
li in tudi muca se je fotografirala z 
nami. Po pouku je učiteljica Erika 
odpeljala oljke v Brda. Tam so jih 
dali v torkljo, posebno stisklanico, 
kjer so iz njih iztisnili 2 litra in pol 
olja. Olje bomo prodajali na božič-
nem bazarju. Tam bomo zbirali denar 
za revne otroke. 
Matic, 3.a

26. 10. 2013 smo šli s Turističnim 
društvom Solkan na pohod po poteh 
soške fronte na Sabotin. Na začetku 
je gospa Mira povedala nekaj o prvi 
svetovni vojni in o pomembnosti na-
ših krajev v njej. Deževalo je, a mi 
se nismo predali, vseeno smo se od-
pravili na pot. Med vzponom je bilo 
zelo spolzko in naporno. Hodili smo 
v megli in občasno je deževalo. Pot je 
bila za nekatere zelo zahtevna, a vse-
eno nam je uspelo priti na vrh. Ogle-
dali smo si vojaško zbirko gospoda 
Bogdana in nato šli po kavernah, kjer 
smo videli, kako so živeli vojaki. Ker 
je deževalo, so bile kaverne mokre in 
vlažne. Gospod Bogdan nam je razlo-
žil marsikaj o poteku bojev med prvo 
svetovno vojno na Sabotinu, pa tudi o 
tem, kako so tam živeli in kaj so delali 
vojaki. Veliko vojakov je umrlo zato, 
ker so zboleli. Povedal nam je tudi, da 
se na Sabotinu stikata mediteranska 
in kontinentalna klima, zato uspevajo 
in živijo na južni strani povsem druge 
rastline in živali kot na severnih po-
bočjih. 

Nato smo se ponovno odpravili 
proti Solkanu. Bilo je zanimivo spo-
znati, kako so živeli vojaki med vojno. 
Pohod smo zaključili s toplim obro-
kom pri Žogici, kjer smo jedli joto s 
klobaso in kostanj. Za veselo vzdušje 
sta poskrbela glasbenika Valentin in 
Kris. Bilo je zelo lepo!
Teja Rajh 4.a    

Miklavževanje 2013Kako smo tretješolci obirali oljke

Po poteh soške fronte

Na fotografiji učenci 3.a in 3.b v šolskem oljčniku nabirajo oljke. Foto: Erika Grosar

Zakorakali smo v december, čas 
manjših in večjih pričakovanj, čas do-
brih želja in drobnih pozornosti. Prav 
zato se je skupina aktivnih učiteljic 
OŠ Solkan odločila, da že drugo leto 
zapored, s pomočjo TD Solkan, or-
ganizira v našem kraju na pokritem 
kotalkališču dobrodelno prireditev 
Miklavževo druženje. S kratkim, a pes-
trim programom, se je otroška pesem 
skupaj z ansambelsko igro prepletala 
z MePZ Slavec, kateremu se tudi za-
hvaljujemo za sodelovanje. Rdečo 
nit dogajanja sta vodili devetošolki 
Valentina in Kandida. Svoj delež je 
prispeval tudi šestošolec Matjaž z re-
citacijami. Kot je napovedal Tjaš, so 
program obogatili atraktivni plesalci, 
Jaka, Izidor, Lucija in Valentin, ki so 
pokazali, kaj vsega so se sposobni 
sami naučiti. Čarobno vzdušje se je 
stopnjevalo z nastopom Kotalkar-
skega kluba Solkan z Božičnicami. 

Spregovorila sta tudi predsednik TD 
Solkan Branko Belingar ter gospod 
ravnatelj Marijan Kogoj, ki je otvoril 
bogato tržnico otroških izdelkov. 

Vsem nastopajočim, TD Solkan, 
vsem pridnim ročicam, ki so se mar-
ljivo trudile pri izdelovanju, in vsem 
tistim, ki so pomagali ali kakorkoli 
prispevali k našemu dogodku ter 
darovali denar za šolski sklad, se 
iskreno zahvaljujemo. Z zbranim de-
narjem bomo prižgali lučko upanja v 
prenekatero otroško srce. 

Preko pesmi, plesa in izrečenih 
toplih besed smo vas popeljali v čas 
ljubezni in dobrote. Saj je dobro le 
tisto, kar združuje in nam vliva novih 
moči. Kar drugim damo iz srca, pa naj 
bo to pozornost, majhna misel ali nas-
meh, nas notranje obogati - segreje - in  
toplina preplavi telo ter duha. Srečno 
in veliko dobrote v prihajajočem 
novem letu! EG

Govor ravnatelja in otvoritev tržnice (Foto EG)

Kotalkarice z Božičnicami (Foto EG)

Atraktivna plesna skupina Let`s dance (Foto EG)

Medgeneracijsko petje OPZ Solkan, MPZ Slavec in ansambelska igra.  (Foto EG)
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Včeraj, 16.12.2013, smo učenci pe-
tega razreda odšli v kulturni dom v 
Novi Gorici. Ko smo se vsi v dvorani 
usedli in utihnili, se je mož na odru 
predstavil. Povedal je, da mu je ime 
Adi Smolar in tudi, da igra že več let. 
Začel je s pesmijo Jaz ne grem v šolo 
in mi smo mu pomagali peti. Ko smo 
se vsi dovolj nasmejali, je zaigral pe-
sem o rolici papirja. Zanimiva je bila 
pesem, ki pravi, da je treba delat. Za-
igral je še veliko smešnih pesmi, ob 
katerih smo se gledalci smejali. Ko 
se je predstava zaključila, smo otroci 
petih in drugih razredov prosili Adija, 
naj se nam podpiše na vstopnice. Ko 
smo dobili njegov podpis, smo se z 
učitelji in učiteljicami odpravili nazaj 
do šole.
Tilen Tomšič, 5.b

Adi Smolar  
v Novi Gorici

OŠ Solkan

V prednovoletnem času smo v okviru 
projekta Povezani.com ustvarjali za-
nimive okraske za novoletno jelko iz 
odpadne embalaže. S skupnimi močmi 
smo drugošolci, tretješolci, četrtošolci 
in devetošolci okrasili novoletno jelko 
v šolski avli. Spet smo bili vsi skupaj – 

Novoletna jelka 
Povezani.com

Skupinska slika učencev medrazrednega povezovanja Povezani.com z novoletno jelko 
Povezani.com (Foto EG)

Foto: Novoletna jelka_01: Skupno krašenje novoletne jelke Povezani.com

Med ogradami 3, SOLKAN

IZVAJANJE ELEKTROINSTALACIJ V STANOVANJSKIH, 
POSLOVNIH IN INDUSTRIJSKIH STAVBAH

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE ELEKTROINSTALACIJ

SVETOVANJA NA PODROČJU ELEKTROINSTALACIJ

STRELOVODNE INSTALACIJE

ELEKTROINSTALACIJE d.o.o.ELTI 
T: 05 33 34 236
F: 05 33 34 237

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

GSM: 041 691 738
elti.ti@siol.net

17. decembra sta nas, v času interesne 
dejavnosti e-novinar, ki jo vodi učite-
ljica Erika Grosar, obiskala urednik 
1001-solkanskega časopisa, g. Toni 
Gomišček in ljubiteljski fotoreporter, 
g. Aleš Srnovršnik. Gospod Toni je 
učencem razložil, kaj je bistvo članka 
in kako postaneš dober pisec novic. 
Kaj je pomembno in kaj ne. Pregledo-
val je članke, ki so jih učenci sestavlja-
li in jih komentiral ter svetoval, kako 
naprej in kaj je dobro. Nato se nam 
je predstavil še g. Aleš, ki je med tem 
fotografiral, saj je to njegovo najljub-
še opravilo. Na koledarju, ki nam ga 
je podaril, nam je pokazal fotografije, 
ki so nastale ob raznih športnih do-
godkih. Iz fotografiji je bilo razbrati 
ekstremne trenutke, ki jih je ujel v 
objektiv ob pravem času. EG

e – Novinarji na razredni stopnji

Knjiga  
Soukan an Sukenci  
u sukenščini

Knjiga je primerna za darilo 
za različne priložnosti in 
tudi za Solkance po svetu.

veliki in mali, razigrani, nasmejani in 
veseli, da smo del tega toplega prija-
teljskega vzdušja. Ko je bila novoletna 
jelka okrašena, smo čar tega trenutka 
dopolnili s pesmijo in tako prižgali is-
krice sreče v otroških očeh.
Erika Grosar

˝Vse fotografije Aleš Srnovršnik
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Zgodba

Zapeljal sem...
Zapeljal sem do solkanske pošte in 

še dvakrat okoli krožišča, istočasno 
pa opazoval steklena vrata, če bo kdo 
vstopil ali izstopil. Ne uspem si in si 
niti nočem zapomniti svojeglav urnik 
obratovalnega čas; vedno je zaprta, 
ko jo potrebujem. Res je, da so poštne 
storitve le manjši del aktivnosti poslo-
valnice, saj je hkrati tudi knjigarnica, 
prodajalnica čokoladic in bonbonov, 
loterijskih srečk in rezervnih delov za 
kolesa. Še kako prav mi služi zvonček, 
ki sem ga večkrat opazoval med ča-
kanjem pred okencem prijazne usluž-
benke, ki je poudarila, da je v akciji. 
Nisem se uspel upreti skušnjavi, kupil 
sem ga, za razliko popusta pa še sve-
tilko za kolo, privijačil oba na balanco 
in z njim opozarjam mimoidoče, da je 
še nekdo na pločniku, ki si deli pro-
stor z njimi. Tako lahko brezskrbno 
kolesariš po pločnikih, gor in dol po 
IX. korpusu, razen v primeru, ko te 
drugi, bolj korajžni kolesarji, ne zrine-
jo na cestišče. Takrat pa največkrat za-
slišiš škripanje avtomobilskih gum in 
zavor, letijo kletvice in zbadljivke, češ 
kaj vijugam po površini, ki je rezer-
virana za motorna vozila. Tovornjaki 
so bolj neosebni, zapeljejo mimo tako, 
da ostaneš brez klobuka ali dežnika.

Zapeljal sem v tretji krog in tudi 
ta je bil neuspešen, zato sem poho-
dil stopalko za plin in oddrvel mimo 
hotela Sabotin. Nenadoma pa se je 
pred bližnjo vinoteko nekaj zamaski-
ranih in do zob oboroženih moških 
postavilo na cesto in z dvignjeno 
roko ustavljalo promet. Ob sebi so 
stiskali avtomatske puške, uperjene 
v stilu švarcenegerja, a so bili zaradi 
debelih neprebojnih jopičev in črnih 
mask videti nekam okorni. Šele ko 
se je bližnji obrnil, sem na njegovem 
hrbtu prebral napis POLICIJA. Ustra-
šil sem se, da so me opazovali, kako 
sem brezglavo krožil v krožišču, in 
prepričan sem bil, da mi bodo pre-
verjali morebitne alkoholne hlape. 
Začudeno sem opazoval dogajanje in 
naposled olajšano ugotovil, da gre za 
običajno policijsko racijo ali kvečjemu 
za snemanje kakega akcijskega filma. 
Iz ustavljenega enoprostorca so izvle-
kli mladenko, gruča bojevnikov se je 
strnila okoli blondinke, ostalim ude-
ležencem v prometu pa so zamahnili, 
naj čimprej odpeljemo naprej. Ni bilo 
videti filmskih kamer in snemalcev, 
pozneje sem izvedel, da so tisti dan 
lovili tolpo prekupčevalcev z mamili. 
A vendar sem bil pod močnim vtisom, 
da sem sodeloval v akciji, podobni ti-
stim iz  televizijskih nanizank. Le da 
nisem prepričan, kdo take filme bolj 
gleda: policisti, ki se obnašajo popol-
noma enako kot v tovrstnih filmih, ali 

mi, ki take kriminalke  gledamo vsa-
kodnevno, saj so poleg reklam edina 
stalnica tv programov, če ne štejemo 
še TV dnevnika, ki se tudi gleda kot 
kriminalka.

Zapeljal sem do solkanske lekar-
ne in tudi tu nisem imel sreče, pa ne 
zaradi urnika, saj je odprta cel dan, 
temveč zaradi parkiranja. Skoraj ne-
mogoče je naleteti na prazen prostor, 
pa še dve vozili sta z utripajočimi sme-
rokazi obstali na cestišču in pomislil 
sem na okvaro motorja ali nezgodo. 
Kasneje sem ugotovil, da sta vozni-
ka le čakala v vrsti za zdravila. Ker 
je bilo krožišče na parkirišču zasede-
no z avtobusi in s pleskarji cestnih 
oznak, sem zavil proti pokopališču. 
Poslušal sem radijsko oddajo, ki so jo 
prekinjala trdovratna reklamna spo-
ročila o novem nakupovalnem sredi-
šču v Vilešu. Tiare shopping, skupek 
trgovin, diskontov, barčkov in resta-
vracij, s štirimi tisoči parkirnih pro-
storov, ki bodo služili še multi kinu, 
neštetimo frizerskimh in masažnim 
salonom, in kar je najbolj žalostno, 
milijonom obiskovalcev. Nežnejši 
spol si že brusi pete za odhod v meko 
nakupovanja. Komaj čakam na mega 
plakate na solkanskih zidovih, ki me 
bodo strašili s superlativi ugodnih 
nakupov; saj res, doma potrebujemo 
še dva TV sprejemnika in dva pralna 
stroja za rezervo, pa še eno ogromno 
omaro za novo garderobo. Bodo pa 
žene imele krajšo pot domov. Če so 
prej iz Šempetra do Solkana vozile 
preko „šoping“ centra Città Fiera v 
Vidmu, bodo sedaj samo do Vileša in 
nazaj, kar bo velik prihranek za dru-
žinsko ekonomijo. 

Zapeljal sem pod viadukt pri po-
kopališču. Ugotovil sem, da sem či-
sto navaden bedak, ker sem se pustil 
sprovocirati reklamnemu sporočilu in 
parkiral dlje od namenjenega. Vsee-
no sem izstopil, spet me je pritegnila 
spominska plošča z vklesanimi imeni 
padlih in mrliška vežica, za katero so 
nemogoč prostor našli pod mostom 
glavne ceste. Malo krajev se lahko 
ponaša s tako absurdno ureditvijo 
pokopališča, kjer počivajo tudi znani 
pisatelji, med njimi tudi France Bevk, 
in grofje Strassoldo. Spomnil sem se, 
kolikokrat smo v šoli omenili cerkvi-
co Svetega Roka, podrte v prvi vojni, 
kjer je grof Coronini z brambovci 
pričakal tolminske puntarje. Letos za-
znamujemo 300 letnico Tolminskega 
punta, pa vendar se malokdo zaveda 
podrobnosti in sodobnosti dogodka. 
V spremnem besedilu kratkega filma 
o puntu v Tolminskem muzeju, ki ga 
je napisala Alenka Konič, bi zamenjali 

nekaj imen in krajev, pa bi ga razume-
li manj abstraktno, bolj  resnično in 
morda vizionarsko: 

Tolminski (slovenski) punt 1. 

Dogajalo se je v času preloma iz 
17. v 18. stoletje, v času vladavine 
habsburškega cesarja Karla VI., času 
novih davkov na meso in vino, ki so 
polnili državno blagajno za špansko 
nasledstveno vojno. Dajatve za dr-
žavo so se povečale za polovico, vse 
breme je padlo na ramena kmetov. Ti 
so morali obdelovati svojo in grofovo 
zemljo, trgovati, prevažati ter plače-
vati mitnine in davke na vsakem križ-
išču prometnih poti. To je bil tudi čas 
slabih letin, obilnega dežja, dolgih 
zim, živinskih bolezni, kuge. Vse te 
nadloge niso omehčale tolminskega 
grofa Coroninija, da bi zmanjšal da-
jatve ali tlako. Ni pomagala pritož-
ba tolminskih kmetov, ki so jo leta 
1699 preko odposlancev naslovili na 
cesarja. Njegov odgovor je bil zaprtje 
odposlancev, obtožba veleizdaje in 
puntarstva ter denarna kazen, ki je še 
bolj obremenila tolminske kmete. Ni 
pomagala preusmeritev trgovine z ži-
vino v prepovedano Benečijo in dogo-
vor z goriškimi stanovi, da so zadrže-
vali rubeže, če so hoteli imeti dovolj 
mesa in mleka na mizi. Plemstvo nove 
davke na vino državi ni plačevalo. 
Krivdo za pol prazno državno blagaj-
no pa je zvrnilo na tolminske kmete. 
Država in cesar sta denar neusmilje-
no terjala. Rešitev je bil nov pobiralec 
davkov - Jakob Bandel. Ta je od gori-
ških stanov prevzel zakup pobiranja 
davka na meso in vino. Neusmiljeno 
je pobiral in svojevoljno višal pristoj-
bine plemstvu in kmetom. Ker pa je 
bil v bitki s plemstvom nemočen, je 
svoj interes usmeril k malemu kmetu. 
Kljub dvema pritožbama tolminskih 
kmetov v letu 1711 in 1712 pri vladi 
in cesarju, da jih novi davkar preko-
merno bremeni, je Bandel širil svojo 
mrežo izterjevalcev in pobiral davke 
tako uspešno, da je sam obogatel, dr-
žavi pa redno plačeval še več, kot ji je 
šlo. Goriško plemstvo je rubeže zadr-
ževalo, saj jih je vezal tihi dogovor s 
Tolminci, da ne bodo tihotapili in se 
upirali, če jih ne bodo rubili in meta-
li v ječo. Vendar so naposled, v stiski 
med plačevanjem davkov in možno 
vstajo tolminskega kmeta, Goričani 
popustili. 15. marca 1713 je name-
stnik goriškega deželnega vladarja, 
grof Leopold Adam Strassoldo, dovo-
lil Bandlu rubež tolminskega tovora 
soli in aretacijo enega Tolminca. To je 
izbilo sodu dno. Med ljudmi je zavr-
šalo in kmečka zveza je dobila povod 
za oboroženo vstajo.

 

27. marca se je okoli 500 upornih 
Tolmincev napotilo proti Gorici, da 
bi rešili tovor in zajetega rojaka ter 
poračunali z davkarjem. V Solkanu 
so se srečali z grofom Coroninijem in 
njegovimi brambovci. Ti so jih s streli 
pregnali in zajeli še 25 mož. Naslednji 
dan se je zbrala že 6000 glava množi-
ca Tolmincev, Kanalcev in Bricev, ki so 
prišli do Gorice, porušili hišo davkarja 
Bandla, rešili zajete može, tovor in iz-
poslovali oprostitev davkov ter vrnitev 
stare pravde. Uspeh Tolmincev je kot 
iskra zanetil uporne požare na Krasu, 
v Brdih, na tržaškem, v Istri, Brkinih in 
med škofjeloškimi hribi. Pretvoril se je 
v upor kmeta proti gospodu. Prestrašeni 
Goričani so junija poklicali Krajišnike, 
ki so v kratkem času polovili več kot 
100 upornikov in njihovih vodij ter jih 
zaprli v ječe na goriškem gradu. 

Po enoletnem mučenju in soje-
nju so 20., 21. in 23. aprila 1714 na 
Travniku v Gorici pred stebrom svete-
ga Ignacija obglavili 11 vodij upora: 
Ivana Gradnika iz Ročinja, Gregorja 
Kobala z Mosta na Soči, Lovreta Kra-
glja z Modrejc, Martina Muniha iz Do-
lenjih Sel pri Volčah, Tonija Pavšlerja 
iz Idrskega, Mihaela Baloha iz Idrije 
pri Bači, Jakoba Velikonjo iz Čiginja, 
Jakoba Grudna z Mosta na Soči, Ma-
tijo Podgornika s Šentviške Gore, Va-
lentina Lapanjo s Ponikev in Andreja 
Laharnarja s Šentviške Gore.

Njihova telesa so razčetverili in ude 
obesili po okoliških krajih v »opomin 
in zadovoljitev«. 72 ostalih upornikov 
je trohnelo v ječi še dve dolgi leti. Po 
ponižnem pismu, polnem kesanja in 
hvale njegovemu veličanstvu, se jih 
je cesar za veliko noč 1716 vendarle 
usmilil in jih večino izpustil. 24. julija 
je bila dana zadnja razsodba. Po krva-
vi sodbi so bili uporni kmetje in dežela 
še denarno kaznovani.

Po kmetih je padel še večji jarem 
kot do sedaj. Kljub trpljenju pa je 
krvavo plačilo za daljši čas potlačilo 
upornega duha Tolmincev. Dejansko 
je bil to zadnji večji kmečki punt v teh 
krajih. Prišli so novi časi: čas razsve-
tljenega absolutizma Marije Terezije 

in kasneje Jožefa II., čas propadanja 
plemstva in razvoja meščanstva, čas 
industrije in delavstva. Uporni duh pa 
ni bil uničen. Upori proti gospodi so 
se spremenili v upore proti potujčeva-
nju in za narodovo svobodo. A kdo ve, 
mogoče bodo davki Tolmincem še kdaj 
postali trn v peti?

Zapeljal sem se po IX. korpusu 
proti jugu, čez drn in strn, čez ovire in 
luknje. Cesta je bila že tolikokrat pre-
kopana, da se zdi kot bi se vozil čez 
tramvajske tire, posebno v spodnjem 
delu. Tudi šminkarsko lepotičenje 
ravnih in poševnih cestarskih črt na 
cestišču, pločnikih in t.i. parkiriščih 
ne more olepšati kraja, nasprotno, 
še bolj izpostavi slabo zakrpanost. 
Peljem se mimo pokritega kotalka-
lišča, ki kot „politični“ skelet bolj 
počiva, saj je bilo le malo prireditev 
pod streho. Največji hrup so dvakrat 
zganjali SD-jevci, sem in tja se najde-
jo kotalkarice in plesalke, ki vadijo, a 
vsekakor premalo za investicijo, ki je 
bila kakor nujno potrebna. Še kot re-
zervna lokacija za solkanski praznik ni 
uspela: lani so  domačine dobesedno 
močili na placu, letos pa jih namrazili, 
tako da se ne smemo čuditi, če večina 
starejših odide domov že takoj po kul-
turnem delu praznika.

Končno prispem v obrtno cono, ki 
še sedaj nima uporabnega dovoljenja, 
da ne pomislim na dostop malo višjih 
tovornjakov, ki morajo fajn zaokrožiti, 
da lahko prispejo na cilj. Vsekakor so 
komunalci spet razveselili solkanske 
kmete, ki imajo zemljo na solkanskem 
polju na italijanski strani. Že pred leti 
so zabarikadirali Veliko pot, ki je vo-
dila čez progo na polje. Kmetje so si 
zato izborili kolovoz ob progi, vendar 
le dokler niso zaključili gradbena dela 
ob novih zapornicah, zdaj pa kot za 
kazen s traktorji in burelami protestno 
ropotajo do livarne navzdol in sopiha-
joč navzgor do polja. Doklej še?

Pa boste rekli, da se v Solkanu 
nič ne dogaja, samo stopite na cesto 
in Solkan je vaš. Če bi lahko ta cesta  
spregovorila, bi nam ogromno lahko 
povedala, vsaj za 1010 let nazaj in 
morda še toliko v bodoče.
Miran Brumat

Slika prikazuje srecanje grofa Corroninija s tolminskimi puntarji pri solkanskem pokopališču.
Tone Kralj je sliko narisal 1972. Na njej prepoznamp cerkvico Svetega Roka, v ozadju pa so gola pobočja Sabotina. Zakaj v Solkanu 
ni ustreznega obeležja tega zgodovunskega srečanja.

Solkan na srednjeveških zemljevidih

Glavna solkanska prometnica, poleti 2013 (Foto: Miran Brumat)
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Društvo Upokojencev nas je v me-
secu novembru obvestilo o možnost 
letovanja v hotelu Delfin v Izoli, ki 
je v lasti Zveze Društev Upokojen-
cev Slovenije, v času od 2. do 8. de-
cembra. V že tako ugodni ponudbi 
je bil tudi vključen tudi brezplačni 
avtobusni prevoz. Po navedbah spre-
mljevalke je odziv presegel pričako-
vanja,  tako da so prijavljenci iz Idri-
je, Tolmina, Kanala, Solkana in Nove 
Gorice napolnili en avtobus, Ajdovci 
in Vipavci pa vsak svojega. Cena za 
6 polpenzionov v dvoposteljni sobi, 
vključno z ostalo ponudbo, je znašala 
samo 178,20 EUR na osebo! V Solka-
nu pa so vstopili le štirje člani DU!

Z ženo sva zadnja leta redna obi-
skovalca tega našega doma in se tam 
res dobro počutiva. Možnosti ko-
panja v bazenih z ogrevano morsko 
vodo so za naju več kot zadovoljive, 
družbe najdeš kakor hočeš, saj so obi-
skovalci sami upokojenci, hrana je 
obilna, cene v bifeju zmerne, zabave 

Leto se izteka in prav je, da se v 
upokojenski kroniki spomnimo do-
godkov po junijskih športnih igrah 
upokojencev severne Primorske, ki 
so bile letos v Vipavi in po balkanski 
turi, ki jo je gospa Rinalda Komel, 
tajnica društva upokojencev Solkan, 
lepo opisala v septembrski številki 
1001 solkanskega časopisa.

Športne igre so letos sovpadle z 
našo balkansko turo, zato je bila naša 
skupna uvrstitev, nekoliko skromnej-
ša kot običajno.

Tekmovanja v Vipavi se je udele-
žilo 22 društev, v skupaj 11 panogah 
( 4 ženskih, 4 moških in 3 mešanih). 
Naše društvo je sodelovalo v osmih 
panogah. Osvojili smo dve prvi me-
sti, v šahu (pred  Tolminom in Idrijo) 
in v moškem kegljanju ( pred Bovcem 
in Ajdovščino). Dosegli smo tudi tri 
druga mesta, v balinanju ženske (za 
Ajdovščino in pred Vipavo), v keglja-
nju ženske (za Vogrskim in pred Ajdo-
vščino) ter v ribolovu (za Prvačino in 
pred Ajdovščino). Reševalci križank 
so dosegli peto mesto, igralci pikada 
so bili trinajsti, moški balinarji pa šti-
rinajsti. Skupno so bili naši športniki 
peti (za Ajdovščino, Kanalom, Vipavo 
in Idrijo).

Zmagovalci, šahisti in kegljavci, 
so zastopali upokojence severne Pri-
morske na državnih prvenstvih, kjer 
so bili kegljavci tretji, šahisti pa peti. 
Športno življenje se je nadaljevalo tudi 
v poletnih in jesenskih mesecih. 

V tem obdobju so balinarke nasto-
pile štirinajstkrat na turnirjih, ki so 
jih organizirala druga društva. Bile so 
zelo uspešne, saj so dvakrat zmagale, 
trikrat so bile druge, dvakrat tretje, 
četrte so bile dvakrat, pete dvakrat, 
šeste enkrat, v predtekmovanju so iz-
padle enkrat. Balinarji so na meddru-
štvenih tekmovanjih tekmovali enajst-
krat. Zmagali so štirikrat, drugi so bili 
enkrat, tretji so bili trikrat, dvakrat so 
bili četrti in enkrat peti.

Igralci pikada so nastopili šestkrat. 
Ženske so bile enkrat druge in enkrat 
tretje, štirikrat pa so se uvrstili na peto 
do sedmo mesto.

V drugem polletju smo organizirali 
dva izleta. Na tradicionalnem izletu 
v neznano smo, 3. avgusta, obiskali 
Škofjo Loko, Brdo pri Kranju, Krva-
vec in Kamnik.

16. novembra smo se podali na 
tudi že tradicionalen Martinov izlet. 
Najprej smo se ustavili na sadjarski 
kmetiji v vasici Buje v Brkinih. Pride-
lujejo in predelujejo predvsem jabol-
ka. Prodajajo jih predvsem sveža, pa 
tudi sušena. Pripravljajo tudi marme-
lade, kis in kuhajo žganje. Vse so nam 
ponudili v pokušnjo. Splačalo se jim 
je, precej smo pokupili.

Pot smo nadaljevali na Prem. Ogle-
dali, smo si obnovljen srednjeveški 

Solkanski 74-letniki ne čakamo na 
okrogle obletnice. Lahko bi rekli, da 
živimo življenje. Tokrat smo se zbrali 
konec oktobra v Gostilni na Prevalu. 
Zakaj ravno na Prevalu? Ker gre za 
gostilno, ki je starejša od nas. Svoja 
vrata je odprla že davnega leta 1924. 
S prekinitvami v vojnem in povojnem 
času še vedno obratuje. Živi tudi še 
potomka prvih lastnikov Cvetka 
Milost. 

Druženje smo začeli na letnem 
vrtu gostilne, od koder se nam je 
odprl prelep pogled na oba solkanska 
mostova, zelenomodro Sočo, Solkan 
in Gorico. Nazdravili smo si in 

Solkanci, rojeni leta 1938, smo 
22. novembra petič skupaj nazdravili 
svojim rojstnim obletnicam. Pred pet-
indvajsetimi leti, 12. novembra 1988, 
smo se kot petdesetletniki prvič spo-
mnili svojega življenjskega jubileja. 
Sledila je počastitev šestdesetletnice. 
Takrat so sklenili, da se bomo sesta-
jali vsako peto leto. 24. oktobra 2003 
smo obhajali petinšestdesetletnico 

Deseti oktober je bil za mnoge sta-
rejše krajane Solkana pomenljiv dan, 
saj so se-kot že mnogo let v mesecu 
oktobru srečali, letos v organizaciji 
Krajevne skupnosti. Po mnogih letih 
smo se ponovno dobili v hotelu Sabo-
tin, saj je družabni prostor na karavli 
postal premajhen za takšno srečanje. 
Posebna dobrodošlica in čestitke so 
bile namenjene jubilantom, 80-letni-
kom, ki so bili letos prvič  z nami. S 
prijetnim aplavzom smo se spomnili 
tudi vseh tistih, ki se srečanja niso mo-
gli udeležiti. 

S svojo prisotnostjo so nas počasti-
li in razveselili župan Mestne občine 
Nova Gorica Matej Arčon,  predse-
dnik Pokrajinske zveze DU severne 
Primorske Alojz Vitežnik, direktorica 
Centra za socialno delo Nataša Ko-
šiček, pa seveda tudi predsednik DU 
Solkan Božidar Markič in predsednik 
KS Solkan Jožko Leban. Udeležence 
srečanja so prisrčno pozdravili in jih 
nagovorili s spodbudnimi besedami. 

V kulturnem programu so nastopili 
mladi harmonikaši, učenci OŠ Solkan, 
ki so nas razveselili z igranjem doma-
čih narodnih napevov  in skladb na-
rodnozabavne glasbe. S svojim žame-
tnim tenorjem nas je presenetil doma-
čin Domen Kozinc, ki ga je na klavirju 
spremljala Mirjam Furlan. Zadovoljni 
udeleženci srečanja so govornike in 

grad in Kettejevo rojstno hišo. Spustili 
smo se v dolino reke Reke, kjer nas je, 
na lepo urejenem kmečkem turizmu, 
čakala brkinska malica. To je krompir 
v zevnci (krompir skuhan v kislem ze-
lju, zabeljen z ocvirki in klobaso) ter 
brkinski štruklji. Naslednja postaja 
je bila Ilirska Bistrica. Pred sto in več 
leti je bilo ob reki Bistrici in ob drugih 
potokih veliko število žag in mlinov. 
Z razvojem žagarstva in mlinarstva 
in uporabe električne energije, so ti 
obrati morali priznati premoč novih 
tehnologij in zapreti svoja vrata. Ogle-
dali smo si lepo ohranjen mlin, ki ima 
dva para mlinskih kamnov in je, po 
pripovedovanju, mlel zelo fino moko. 
Ogledali smo si tudi slap Sušec, ki se 

Kronika dogajanja v drugem polletju 2013

glasbena izvajalca nagradili z navdu-
šenim aplavzom. Vsi udeleženci sreča-
nja  so dobili v dar majhno pozornost, 
lično izdelano čestitko, darilo članic 
skupine za samopomoč »Pomlad«, s 
pomenljivim besedilom: Srečne poti 
so tiste, ki družijo ljudi. 

Večerja je potekala ob sproščenem 
pogovoru, ki se je nadaljeval pozno 
v noč. Spomini, izkušnje, izmenjava 
mnenj…, toliko si je bilo za povedati. 
Na koncu so se vsi posladkali še z ve-
liko torto, ki sta jo zarezala najstarejša 
prisotna krajana, Helena Brezigar in 
Cvetko Doljak.  

»Bilo je lepo«, so rekli udeleženci 
srečanja, ko so zadovoljni  odhajali 
domov z rdečim nageljnom v rokah. 

 Naj simbolični nageljnov cvet in 
vizitka z lepo mislijo ostaneta kot spo-
min na letošnje srečanje. 
Majda Šturm

zapeli Kolkor kapljic tolko let, saj je 
med nami kar nekaj dobrih  pevcev. 
Okusili smo še toplo ocvirkovko in 
se vrnili v mlada leta, ko je bila ta 
jed pogosteje na mizi. Nadaljevali 
smo v prostorih gostilne z okusnim 
kosilom, sestavljenim iz domačih jedi. 
Ni manjkal tudi razvedrilni program, 
saj je smeh pol zdravja. In kdor se ne 
smeje, je ob pol zdravja, bi rekla naša 
Zofka, ki nam je tokrat odigrala njeno 
novo burko u solkanščini Na štorja od 
non]. Preskusili smo se tudi v kvizu, 
koliko poznamo ustrezne knjižne 
besede za solkanske izraze. 
Silva Velikonja

Seniorji praznujejo: 
nam je, zaradi obilnega deževja poka-
zal v vsej svoji lepoti.

V poznih popoldanskih urah smo 
se odpravili v Vipavsko dolino tako, 
da smo upravičili ime in namen iz-
leta. Obiskali smo vipavsko vinsko 
klet, pokusili njihova vina in odšli na 
dobro večerjo. Za zaključek smo se 
še zavrteli ob zvokih poskočne glas-
be.

Od 24.do31. avgusta smo letovali 
v Starigradu- Paklenici. Namestili smo 
se v hotelu Alan(s tremi zvezdicami). 
Prijetno smo bili presenečeni nad ure-
jenostjo, prijaznostjo osebja,dobro in 
raznovrstno hrano in čistočo. Obala 
je urejena in primerna za kopanje tudi 
upokojencem. Urejenost in čistočo 
je bilo takoj opaziti tudi na obali in 
vzdrževanih zelenicah in parkih. Vre-
me je bilo nekoliko muhasto, imeli 
smo tudi nekaj deževnih ur tako, da 
nismo imeli pretirane vročine.

Razen kopanja in poležavanja na 
plaži, smo se lahko podali v nekaj ki-
lometrov oddaljeno Paklenico. To je 
soteska, ki je pravi raj za ekstremne 
plezalce. Zelo zanimivo je bilo opa-
zovati žilave plezalce, govoreče vse 
evropske jezike, kako se vzpenjajo po 
navpičnih in tudi previsnih golih ste-
nah. Res enkratno doživetje. 

Kljub nestabilnemu vremenu in 
napovedi nekaterih, da je morje v Sta-
rigradu mrzlo, smo se lahko vsak dan 
kopali in imeli lepo. 

Vsem krajanom Solkana in bralcem 
1001solkanskega časopisa želimo vesel 
zaključek leta in srečno v novem letu!           
Božidar Markič   

Svoji k svojim: počitnice v Delfinu
in srečanja pa se vrstijo skoraj vsak 
večer. Letovanje s polnim penzionom 
je naju stalo le 462,92 EUR, kar je 
zelo ugodno.

K pisanju tega članka me je spod-
bodla vest, da vipavski upokojenci 
vsak prvi petek v mesecu organizirajo 
obisk hotela z dvodnevnim polpen-
zionom, kar jih, brez prevoza, stane 
59,60 evrov na osebo. Prejšnji petek 
jih je prišlo kar 65! Sprašujem se, 
zakaj ne bi solkanski in novogoriški 
upokojenci skupaj izkoristili te mo-
žnosti in spomladi organizirali prvi 
skupni obisk Delfina? Še bolj zanimi-
vo je poleti, ko obratuje veliki zuna-
nji bazen z morsko vodo. Moti pa me 
dejstvo, da se je vabilu odzvalo tako 
malo Solkancev, kar kaže ali na neza-
nimanje za tovrstno rekreacijo ali na 
pomanjkljivo poznanje ugodnosti, ki 
jih nudi Delfin. Midva sva se avgusta 
že rezervirala počitnice v našem upo-
kojenskem hotelu.
Pepi Bitežnik

(o srečanju je poročal tudi 1001 sol-
kanski časopis, 2003, št. 39) in 7. no-
vembra 2008 sedemdesetletnico (glej 
1001-solkanski časopis, 2008, št. 59). 
Kot vselej doslej smo tudi letos na 
srečanju obujali spomine, si izmenjali 
osebne vesti, pomisli na vrstnike, ki so 
nas v minulem petletju zapustili ter si 
zaželeli, da bi se za osemdesetletnico v 
enakem številu ponovno srečali. NN

Solkanski 74-letniki (Foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)
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Podporniki

Zadnja stran

Solkanski 80-letniki smo okroglo 
obletnico življenja praznovali v hotelu 
Sabotin v prijetnem vzdušju ob dobri 
hrani in postrežbi. Statistika o našem 
letniku je zajeta v slede~em govoru, 
ki je obudil tudi spomin na izgublje-
ne vrstnike in na del naših mladostnih 
let…

Prou lepu] pozdravljeni vsi, ki ste 
si uz]li cajt, da s] dobimo za teh naših 
prvih 80 lj]t. Na žalost smo do zdej 
zgubili 10 naših lj]tniku. Prou je, da 
s] d]n]s zmislimo nanj]. Na: Aleksan-
dra, Marjana od An], Pepita Pavši~a, 
Adrijanu, Otona, Jolandu, Dan~ita, 
Darkota, Pepita Lenca ]n Davida Ku-
rinca. Od 37, ki smo pršli na svj]t u 
tist]m lj]tu, nas je še živih 8 grabcu  
]n 19 parušul. Od teh j]h živi 7 u Ita-
lji, ad]n pa u  Ameriki. ^e so bl] pup] 
bolj pridn] za pret na svj]t od nas (tri-
krat ve~), je naš lj]tnik f]ntu pa bolj 
prid]n za ugasnavat (štj]rkrat ve~).

Ja cajt gr] hitro naprej, ma mi smo 
še zmj]r]m tle. Ve~ al men na table-
tah, špontah, obližah an ~aj~kah, mi 
mužj] pa tudi p]r kajšnji mladi maser-
ki zaradi šjatik].

^e s] zmislim, s]m mjou že 10 lj]t, 
ku smo dobili u]du u našu ulicu. Do 
tistikrat smo hodili po u]du z burelu 
h Mariji Lurd. Na burelu smo naložli 
orncu an kajš]n kotl~, za tatu pa kaj-
šnju kjantarcu frišn] u]d]. Ve~krat s] 
tudi zmislim, k]ku] s] naš] mam] zju-
tro pucal] kotlen] kotl~] od polent] 
p]r funt]nah. Pucal] s] s pj]sk]m, 
da s] s] kotl~i prou buskali. Dosti je 
blo tudi diškoršu p]r tem. Kar s] zdej 
zmislim s] bl] funt]ne s koritami za 
pojit žvali od naših kmetu še u gasi 
p]r albergoti Cumar, zdej Sabutin, 
pr Kuštrin~u u Žabn]m kraju, ~j]r je 
spomenik prtiskuc, ]n na placu pr hiši 
od Viketa Lukota (Viktor Leban). Tam 
je ostalo še edino sukensko korito, ki 
pa je zdej posj]no z rožami ]n zele-
njem, za kar je poskrbu od nj]ga sin 
Joško. Saj vj]ste, da je bil Vike un]t 
c]rkveni pj]vc. Kar so pojeli u cj]r- 
kvi latinsku m]šu »Et vitam venturi  

saeculi  Amen«  (In življenje v pri-
hodnjem veku Amen) s] kajš]nkrat  
zapojeli  »]n Vike u vetturi secu-
li Amen«. Tam je še zdej želj]z]n  
tubo u zidu, ~j]r je tekla u]da z Me-
žnarj]v]ga studenca. Pr tej funt]ni  
je blo zjutro najve~ movimen-
ta ku s] pršl] žensk] po u]du  
]n drugo. Najbolj je teku jezik Ivanki 
Lopatavi (Valanti~). Da s] na bu] po-
zablo nej vam povj]m, ki je pravla u 
butj]gi p]r Boškinavih, ko je pršla po 
kruh. Lopatuka je stala nad Adelinu 
Tinunin. U hiši ni blo elektrik]. Taku] 
ja pravla: »Snu]~i s]m kuhala ve~erju. 
Pržlna s]m svj]~u na okni. Saj vj]ste, 
k]ku] s] najprej pokapa u]sk na okno, 
da s] sprime svj]~a. Svj]~a je bla z lu]ja. 
Pr špargeti s]m mj]šala polentu ]n smi je 
zdj]lo, kar lepu] svetlo ]n s]m si rekla, 
da bu]m zjutro šla h Štablnu (butj]ga  
Stabile) še po kajšnu svj]~u, da j]h prej 
ne pr]da. Polenta je že lepu] dišala ]n 
bla že skoro  kuhana. U kuhnji je blo 
zmj]r]m bolj svetlo ]n s]m si rekla - 
kajšnja svj]~a z u]ska? Z lu]ja s] t] bujši  
svj]~]. Pole s]m pogl]dala pru]ti oknu 
]n zagl]dala, da mi že gori okno, ]n 
s]m si rekla….o ti oštja od Štablna, ti 
bu]m že j]st dala lu]j]vu svj]~u…«

Ja use s] menja, tudi u hiši od Ma-
rin] Valanti~ (prej od Tojota) je d]n]s 
elektrika. P]r star]m s] rekli gl]di, da 
t] na pou]zi u]z, pole smo pa rekli  
t]ku] za kamjon, da t] ne pou]zi,  
d]n]s pa s] mu]rmo varvat, da nas na 
pou]zi auto. S]mo ~e gr]mo h m]ši 
u cj]rkvu je teku] ku je zmj]r]m blo. 
Tam s] nam zdi, da smo blizu naših 
mam in tatu, posebno še ~e s] tudi oni 
radi hodili h m]ši.

Prouzaprou, zaki bi s] ju]kali za 
starmi cajti. Dejmo s] d]n]s poveselt, 
zatu] ki je jutre nou penzjon]rski d]n 
]n nam bu]j] še naprej dovoljen]  
s]nje. Zatu] primmo za glaš ]n na-
zdravmo na naše zdravje, da bi s] še 
kadaj dobili, med s]bu poklepetali, 
kej dobriga - lohk]ga poj]li ]n popili, 
]n s] poveselili.
Andrej Černe

Soukan 80 lj]t od tega

Naslednja številka 
1001 – solkanskega časopisa 
bo izšla 21. marca 2014. Članke in  
fotografije je potrebno oddati naj-
kasneje do 5. marca na e-naslov: 
1001solkan@gmail.com. Besedil, ki 
niso v elektronski obliki, ne moremo 
sprejemati. Slike oddajte ločeno v jpg 
formatu. Navedite tudi vsebino slike 
in ime avtorja fotografije. Ime datote-
ke z besedilom naj bo usklajeno s pri-
padajočimi slikami. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila

Cenik oglaševanja  
1 stran: 400 evrov, ½ strani: 200 
evrov, ¼ strani: 100 evrov, 1/8 strani: 
50 evrov, manjši oglasi: 25 evrov. 

Oblikovanje oglasa: 
dodatnih 50 %
Oddaja oglasnih vsebin za naslednjo 
številko: 1. marec 2014.

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

Obiščite nas tudi na spletu in 
uživajte v barvnih fotografijah 
naših sodelavcev.

Oglaševanje v našem časopisu
Vabimo solkanske podjetnike in 
obrtnike, da oglašujejo  
v 1001-solkanskem časopisu in na 
internetni strani KS Solkan.   
Cenika sta objavljena na straneh 
časopisa in na internetni strani.

DAROVALCI ZA ČASOPIS
V letošnjem letu so darovalci za 
časopis darovali 3.938 eur.
V zadnjih treh mesecih  
(od septembra do novembra)  
so darovali za časopis:
Bavdaž Grozdana, Bogataj Peter, 
Bužinel Matjaž, Franko Zofija, 
Kolenc Marija, Marinič Karmen, 
Mozetič Miran, Nemec Boris,  
Trkman Štefanija in Trkman Zarja

ZAHVALA
Solkanskemu letniku 1939, 
ter sošolkam in sošolcem 
naše drage Livije Fiegl, se 
zahvaljujemo za darovano 

sveto mašo.
Mož in otroci

Kaj je narobe? Oh, to bi rad marsik-
do vedel.  Kazalci na zvoniku solkanske 
cerkve, ki so se po dolgem obdobju mi-
rovanja letos novembra spet začeli vrte-
ti, zdaj ponovno stojijo. Na stari železni-
ški postaji v Skopju mirujoča ura kaže 
na čas, ko je glavno mesto Makedonije 
prizadel rušilni potres leta 1963. Takih 
ur z negibnimi kazalci, ki so postale spo-
menik, je po svetu še nekaj. Zdaj se mo-
ramo samo še spomniti, kaj in kdaj za 
Solkan usodnega se je zgodilo ob 7.02. 
Ali ob 19.02. Potem bomo imeli novo 
zgodbo za pripovedovati turistom. 

Slika z napako

Marjetka Plesničar in Toni Gomišček 
sta v soboto, 14.12.2013, ob obisku 
pokopališča padlih avstro-ogrskih 
vojakov, naletela na veliko luknjo 
pri enem izmed grobov in na očitne 
znake premikanja cementnih plošč 
nad skupno grobnico. Obvestila sta 
policijo, ki je med skrbnim pregle-
dom ugotovila, da je poleg te luknje v 
izmeri 70x70x70 cm še več sondažnih 
lukenj. V ponedeljek sta si  oskrunjeno 
grobišče ogledala tudi predsednik sveta 
KS Solkan Jožef Leban in predstavnik 

Oskrunjeno grobišče

Marinko Pintar ni običajen kmet. Še 
manj običajen vinogradnik ali vinar. 
Zato so njegova vina povsem neo-
bičajna. Vina ku an bot, jim pravi. 
Pridelana s spoštovanjem tradicije in 
zemlje same. Nekateri bi jim rekli na-
ravna, drugi bio, tretji drugačna. Hodi 
po poti, ki so jo začrtali pridelovalci 
oranžnih vin, kot zadnje čase pravijo 
belim vinom z dolgo maceracijo. Prav-
zaprav je pravi glasnik takih vin, zato 
jih z veseljem daje v pokušino. V Sol-
kanu in v tujini. Zaenkrat predvsem v 
Gorici, kjer je postal nepogrešljiv na 
vseh druženjih z dobro hrano in pi-
jačo (okusi na meji, Andrejev sejem, 
novoletne in druge prireditve). Da po 
kozarcu takega vina ne boli glava pra-
vijo celo tisti, ki so jih spili tri. Slika je 
s prireditve Beloranžno, ki je bila v za-
četku decembra na Trgu Evropa. TG 

UO Nova Gorica, saj za grobišča iz 1. 
svetovne vojne skrbi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Kot je povedal, je to prvi 
primer takega oskrunjena grobišč na 
območju Upravne enote. Nepridipravi 
po vsej verjetnosti iščejo »spominke«, 
po katerih je veliko povpraševanje med 
zbiratelji, mogoče pa tudi med potomci 
pokopanih vojakov, med katerimi na 
solkanskem pokopališču prevladujejo 
Madžari. 
TG

Nekdaj korito, zdaj cvetlični lonec (Foto: TG)

UOU med oranžnimi vini

Foto: Leo Caharija

Šahisti DU Solkan uspešni
Šahisti DU Solkan so kot regijski 

prvaki nastopili na državnem prven-
stvu Društev upokojencev 16. okto-
bra v Trebnjah na Dolenjskem, kjer 
se je zbralo 14 regijskih upokojenskih 
prvakov Slovenije.

Solkanski šahisti so podobno kot 
zadnjih nekaj let dosegli solidno uvr-
stitev na 5. mesto. V igri je bila uvrsti-
tev na stopničke, vendar so igrali zelo 
neenakomerno. Premagali so večino 
najboljših ekip, med njimi tudi zma-
govalno ekipo Društva upokojencev 
Podutik (Ljubljana), žal pa so izgu-
bljali s slabše uvrščenimi ekipami. Za 
DU Solkan so nastopili Vojko Srebr-
nič, Dušan Rusjan, Marjan Kragelj in 
Flavij Nardin.
Končni vrstni red:
1. DU Podutik 40,5; 2. DU Trbovlje 
38; 3. DU Krško 35,5; 4. DU Brezje 
(Maribor) 33,5; 5. DU Solkan 32,5; 
6. DU Novo mesto 29; itd.

Foto: TG


