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Krajše in daljše
V spominu na legendarno lekarnarico 
Mimo Humar nam njen sin Gorazd 
oriše zgodovino solkanske lekarne, 
poslavljamo se tudi od direktorja 
Matjaža Breclja, obiskali smo 
gobarsko razstavo v hotelu Sabotin 
in ob Solkanskih vedutah Saše Batiča 
omogočili arhitektu Tomažu Vugi, da 
se kot urbanist razpiše o našem kraju 
nekoč in danes. S člani RIRDS bomo 
šli na Cerkljansko, pri Žogici pojedli 
prve letošnje rože sukenskiga reguta, 
se na prevalu mastili z odojkom, s 
KREO obeležili 140. obletnico rojstva 
pionirja slovenskeka lutkarstva Milana 
Klemenčiča, se podučili o pomenu 
letnic, izpisanih z rimskimi številkami 
na solkanskem mostu in v narečnem 
zapisu pospremilo eno od solkanskih 
mam na oder Cankarjevega doma, 
kjer je v zboru Reunion pela z Vladom 
Kreslinom, z GOGO busom smo 
pristali v frontni kuhinji, bili med deset 
tosočimi, ki so se letos že vpisali v 
knjigo na vrhu Škabrijela, na Dunaju in 
v Gorici pili oranžna vina UOU marinka 
Pintarja in njegovega Konzorcija ter 
nazdravili sošolkam in sošolcem, ki so 
se po dolgem času ponovno srečali.
Na straneh 3 do12

Obledele fotografije
Tomaž Vuga je sledil poti neke 
razglednice, našel celo dve in napisal 
zanimivo zgodbo o dveh solkanskih 
družinah, ki sta, vsaka v svojem 
taborišču, delili izkušnje begunstva.
Andrej Černe je sledil namigu Jožefa 
Draščka – Pepija Muokce in zbral slike 
in podatke o solkanskih vodnih izvirih 
in oskrbi krajanov s pitno vodo.
Na straneh 13 do15

OŠ Solkan
Igrali smo košarko, jedli tradicionalni 
slovenski zajtrk, obrali oljko in pisali 
prigodne pesmi.
Na strani 17

Najlepša leta
Izleti v Fojnico so še vedno vir navdiha 
za naše vrla Solkanke in Solkance, 
kjer si v hotelu Reumal grejejo sklepe, 
na izletih pa krepijo duha. Tudi tistim, 
ki ostajajo doma, je lepo, še zlasti na 
srečanjih za vrstniki in prijatelji
Na straneh 18 in 19

Nenagradna križanka
Na zadnji strani
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Jaslice na Sveti gori 2013/14 (Foto: Aleš Srnovršnik)

Krajevna skupnost Solkan 
vabi na

B O Ž I Č N I   K O N C E R T
v soboto, 26. decembra 2015, ob 19. uri

v cerkev sv. Štefana v Solkanu.

V programu sodelujejo:
Mešani cerkveni pevski zbor F. B. Sedej  

iz Števerjana
zborovodkinja Aleksandra Pertot

pri orglah Martina Hlede
*

Domen Rob, trobenta 
učenec Glasbene šole Nova Gorica 

“Solkan ima zakopan bogat zaklad, iz katerega bi izvirali za vedno trajajoči letni dohodki in ta 
zaklad je voda,” je pisal časopis Soča pred dobrimi sto leti. Več o teh skritih zakladih pa je za 
naš časopis napisal Andrej Černe na str. 14 in 15. 

Spoštovane krajanke in krajani 
Solkana!

Najbrž se nam vsem  zdi, da prehitro obračamo 
strani koledarja in smo že pred vstopom v leto 2016. 
Ne glede na  vse manj prijazne čase in negativne 
novice, ki posegajo v naš vsakdanjik, je le prav, 
da si voščimo kot veleva navada, potegnemo črto, 
napravimo obračun preteklega leta sami pri sebi in 
sprejmemo kakšen dober sklep. Za prijazno misel, 
nasmeh in toplo voščilo ne potrebujemo prav veliko!

Preteklost, ki je zaznamovala Solkan in naše 
prednike, zaznamuje tudi našo sedanjost, spomini 
na  posledice 1. svetovne vojne ob stoti obletnici 
oblikujejo tudi podobo našega kraja z namenom, 
da se tragični dogodki v kakršnikoli obliki ne bi 
ponovili.

Dovolite mi, da vam v imenu sveta KS Solkan 
in v lastnem imenu zaželim mirno in poglobljeno 
praznovanje Božiča, izrekam čestitke ob Dnevu 
samostojnosti in enotnosti ter želim pogumen korak 
v leto 2016, ki naj ga spremlja zaupanje v lastne 
sile in sposobnosti s posluhom za vse naše bližnje in 
sokrajane ter ta lepi kraj v katerem živimo!

mag. Darinka Kozinc, predsednica sveta KS Solkan

35 let MePZ Slavec Solkanski vodni izviri

MePZ Slavec je oktobra pripravil slavnostno akademijo ob 35 - letnici delovanja.  
Več na str. 3. (Foto: Fotoatelje Zavadlav Pavšič)

Miran Brumat se je sam oklical za nergača in strnil opažanja o dogajanju v našem 
vsakdanu, do katerih je večina brezbrižna, čeprav bi se morali pogosto vprašati 
“Zakaj tako?” Pogled pod gladino Soče dokazuje, da imajo nergači pogosto prav. 
Več v Solkanskih večernicah na strani 16.

Drugo mnenje
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KS Solkan 

Komemoracija ob Dnevu spomina na mrtve 
na solkanskem pokopališču

Odlomek iz govora Darinka Ko-
zinc, predsednice sveta KS  Solkan:

Naša vsakoletna komemoracija je 
namenjena njim, ki so bili taki kot mi, s 
svojimi pričakovanji, upanji, strahovi, 
pogumom, iskanji, zmagami in porazi, 
da jim izkažemo spoštovanje obenem 
s prizadevanjem, da tisto, za kar so se 
borili in umrli, ne utone v tišini gro-

bov, in s tem dovoli drugim glasovom, 
da preglasijo pravo resnico. Krepitev 
skrajno desničarskih gibanj, ki iščejo 
vzore v fašizmu in nacizmu, lahko izni-
čimo le z zgodovinsko resnico, vklesa-
no v kamen. Vsem nam, ki ne moremo 
črpati iz lastnih izkušenj, in poznamo 
zgodovino zgolj iz zgodovinskih učbe-
nikov in ustnega izročila, ki počasi iz-

ginja, mora biti antifašizem izročilo, iz 
katerega izhajajo civilizirane sodobne 
države. Po zaslugi naših dedov, očetov, 
stricev, bratov, babic, tet, mam.., ki so 
kot borke in borci dosegli to, da se je 
tudi Slovenija zapisala med naslednike 
tega izročila, je obenem tudi zaveza 
nam, njihovim otrokom, sinovom in 
hčeram, vnukom in pravnukom. 

Kot že vrsto let bo tudi letos Turistično društvo  v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Solkan, frančiškanskim samostanom, Zavodom Domus gratiae in
Združenjem KS Pevma – Štmaver (Italija) postavilo na Sveti gori jaslice, ki so 
že tradicionalne. Jaslice, ki so narejene iz različnih materialov: les, tekstil, glina 
semena, čipke steklo…. bodo postavljene tudi po Solkanu in pri sosedih na 
Goriškem. .

Jaslice na Sveti gori, po 
Solkanu in na Goriškem(I) 

SENG d.o.o.
NOVA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA DRUŽBE SENG D.O.O. 

Logotip Znak

Logotip in znak s skupino HSE Logotip in znak s sloganom in skupino HSE

dinamike energije

Vsaka želja je

priložnost za novo zgodbo.

Želimo vam lepih zgodb

v družbi dobrih ljudi, 

obdanih s pozitivno energijo.

Tudi letos bomo v Soških elektrarnah Nova Gorica 
sredstva za novoletne čestitke in obdarovanja namenili 
Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Srečno 2016!

Turistično društvo Solkan je v leto-
šnjem letu uspešno izpeljalo načrtovan 
program. Že v začetku leta smo bili 
skupaj s TIC- om prisotni na sejmu 
Turizem in prosti čas v Ljubljani.  Z 
društvi iz zamejstva smo sodelovali 
pri pripravi Pohoda treh mostov, pri-
pravili smo zabavne petkove večere na 
kotalkališču in Pohod po poteh soške 
fronte. Udeležili smo se srečanja obje-
zerskih turističnih društev na Mostu 
na Soči, bili smo zraven pri izvedbi 
obeh fureng, s Turističnimi društvi 
Nova Gorica in Šempeter – Vrtojba 
smo spravili pod streho skupno akci-
jo Ogledalo mojega okolja, že 29. po 
vrsti. Sodelovali smo tudi z raznimi 
društvi, ki delujejo v Solkanu in TD iz 
Šempasa.

V veliko pomoč  in oporo nam je 
Krajevna skupnost Solkan in seveda 
razni sponzorji, ki nam pomagajo pri 
izvedbi srečelova ob praznovanju kra-
jevnega praznika.

Vsem, ki so nam in bodo do kon-
ca leta še pomagali pri izvedbi našega 
programa, se iskreno zahvaljujemo .

Bližajo se Božični in novoletni pra-
zniki, zato vsem krajankam in kra-
janom želimo sreče in zdravja polno 
novo leto, ki prihaja.
Branko Belingar, predsednik TD Solkan

TD Solkan Nebo nad Solkanom

Ko nebo postane fotogenično. (Foto: Jure Batagelj)

Urnik 14. razstave jaslic
v Frančiškovi dvorani na Sveti gori 

ob nedeljah in praznikih  09.00 - 18.00
 ob delavnikih 10.00 - 17.00

21. 12. - 24. 12. 2015 in 04. 01. – 10. 01. 2016    14.00 - 17.00

Jaslice po Solkanu in na Goriškem(I) bodo razstavljene od 20.12 2015 do 
10.1.2016 v prostorih podjetnikov, restavracij,  na izložbenih oknih stanoval-
cev, v župniščih, barih in v parkih.

Seznam razstavljenih jaslic v Solkanu  

CAFFE BAR , MEMEDI ABDULA      Trg Jožeta Srebrniča 6             
CVETLIČARNA  KLAVDIJ JAKONČIČ         Soška cesta 8                  
CVETLIČARNA ANITA FLAJS                Cesta IX. korpusa 89                       
CVETLIČARNA POD KOLONCAMI, GRETA PEČENKO  Soška cesta 29                                  
DANILO ČADEŽ                                             Soška cesta 1                                      
FOTO ATELJE PAVŠIČ ZAVADLAV                                    Ob parku 2                               
FRANKO  JUG                                                                       Ščedne 5                                 
FRIZERSKI SALON JASMINA                                              Trg J. Srebrniča 1                    
GLAS D.O.O. Boris Ugrin                                                    Cesta IX. korpusa 2                             
GOSTILNA  PIZZERIJA ZVEZDA                                          Cesta IX. korpusa 65                          
GOSTILNA NA PREVALU- Iztok  Simončič                      Skalniška cesta 14 c   
HIT D.D. HOTEL SABOTIN                                                  Cesta IX. korpusa 35 
IGLU ŠPORT, TRGOVINA SOLKAN                                   Trg Jožeta Srebrniča 4              
JOŽICA   BREZIGAR                                                             Soška cesta 14 A                          
KAVARNA PICERIJA SOČA ,Kokol Olga                          Trg Jožeta Srebrniča  7                    
LEKARNA SOLKAN                                                              Soška cesta 1 A                              
LES 33  D. O. O                                                                     Cesta IX. korpusa 55                            
LOTOS, KNJIGOVODSKI SERVIS                                        Cesta IX. korpusa 100                         
MARTA ZAVRTANIK                                                           Trg Jožeta Srebrniča 2 a 
MESNICA DAMJAN KOVAČIČ                                           Cesta IX. korpusa 18                            
MESNICA DELIKATESA CIAN-SEMOLIČ                           Med ogradami 3                                                             
MINI PEKARNA BRUMAT IN TRGOVINA   D. O .O        Sočebranova ulica 1                                                                 
GOSTIŠČE ODDIH, DRAGO GRAVNAR                             Skalniška cesta 10                             
 OLGA SREBRNIČ                                                                 Za spomenikom 1
PEKARNA KUKAJ                                                                 Trg Jožeta Srebrniča  6                     
PIANO BAR ARENA                                                             Ulica Milojke Štrukelj 8                   
PRI MIKIJU                                                                           Prvomajska ulica 22                       
RESTAVRACIJA PRIMULA                                                 Soška cesta 40
SAVA KOVAČ                                                                       Cesta IX. korpusa 2                            
SERVIS TRGOVINA  STEGAS,  MILENA ŠTERGULC       Cesta IX. korpusa  61                           
SOLKANSKA KLET RESTAVRACIJA PIZZERIJA                Trg Jožeta Srebrniča 7                      
ŠIVILJSTVO BARBARA MILANIČ                                       Soška cesta 6
TANJA MATJAŽ                                                                   Soška cesta 18
TIMEX PLUS                                                                         Trg Jožeta Srebrniča 4
TURISTIČNO DRUŠTVO SOLKAN                                      Cesta IX. korpusa 46
BRUNO ZAVRTANIK (pokojni 2015)                                Trg Jožeta Srebrniča 4 

Foto: Franko Korečič

Foto: Franko Korečič
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Krajše in daljše

Slavnostni koncert ob 35-letnici delovanja 
Mešanega pevskega zbora Slavec iz Solkana

17. oktobra je bil v Kulturnem domu 
v Novi Gorici koncert v počastitev 
35-letnice delovanja MePZ, ki deluje v 
okviru Kulturnega društva Slavec Sol-
kan, v katerem delujejo še sekcije: Ki-
tara za dušo, Lutke 1000-1, gledališka 
skupina Face in Literarno ustvarjanje. 

Začetki pevskega zbora segajo v leto 
1980, ko je Društvo računovodskih in 
finančnih delavcev Nova Gorica usta-
novilo mešani pevski zbor z imenom 
društva. Tedaj štiridesetčlanski zbor je 
do leta 2004 vodil Marjan Ciglič. Leta 
1996 se je zbor preimenoval v MePZ 
Slavec Solkan. Zbor je od leta 2004 dve 
leti prepeval pod vodstvom zborovod-
kinje Julice Faganel in eno leto pod 
vodstvom Lavre Winkler. Danes tri-
desetčlanski zbor, ki je velikokrat tudi 
organizator raznih kulturnih prireditev 
v domačem kraju, poje umetne, ljud-
ske, ponarodele in partizanske pesmi, 
večkrat tudi avtorske pesmi njihovega 
dolgoletnega zborovodje Mirana Ru-
stje, ki vodi zbor od leta 2007. V vseh 
teh letih je zbor zapel na številnih pri-
reditvah in koncertih, za katere je pri-
jel številna priznanja tako v domačem 
kraju, po Sloveniji in v tujini. Zbor je 
gostoval v Zagrebu, Skopju, Ohridu, 
Zadru, Splitu, Šibeniku, v Avstriji in 
Italiji. Pred kratkim je nastopil v Idriji 
v sklopu enajstih pevskih zborov Dru-
štva upokojencev Severne Primorske, 
kjer ga je komisija izbrala kot najboljši 
pevski zbor Severne Primorske in mu 
tako omogočila nastop v Cankarjevem 
domu na 40. srečanju upokojenskih 
zborov Slovenije. Izbran je bil tudi za 
nastop v Boljuncu (Italija) na dobro-
delni prireditvi Mali princ. Sicer pa 
zbor redno nastopa na revijah Goriški 
zbori pojo, Reviji upokojenskih zborov, 
Primorska poje,  sodeluje tudi z dru-
gimi zbori ali vokalnimi skupinami in 
društvi. Večkrat je gostil druge zbore in 
prirejal tudi dobrodelne prireditve.

„Solkanska pesem letos praznuje 35 
let, zato smo lahko ponosni. Ponosni 
smo na lepe dosežke na pevskih nasto-
pih, srečanjih, na gostovanjih doma in 
med rojaki v tujini. Srečni smo, da smo 
s svojim petjem in nastopi zvestemu 
občinstvu in pevcem dali nešteto lepih 
doživetij in srečnih ur. Petintrideset let 
trajajoča pevska pot je res dolga. Poseb-
na zahvala gre pevkam Silvani Ciglič, 
Veri Munih, Veri Černe, Mariji Pušnik, 
Sonji Relič in Majdi Božič Božič, ki 
vztrajajo v zboru od samega začetka. 

V zboru nam je lepo, prijetno nam je 
druženje in prijateljevanje, predvsem 

Predsednica Kulturnega društva Slavec Solkan Olga Srebrnič izroča posebna priznanja 
pevkam in pevcu, ki so v zboru največ let. (Foto: Fotoatelje Zavadlav Pavšič)

pa nas druži pesem in s to pesmijo se 
povezujemo s poslušalci na priredi-
tvah. Zato pevci iz Solkana, Nove Gori-
ce, Šempetra, Cerovega, Šempasa, Gr-
garja, Kromberka, Rožne doline redno 
prihajamo na vaje, ki so kar dvakrat te-
densko,“ pravi predsednica Kulturnega 
društva Slavec Solkan Olga Srebrnič.

Slavnostni koncert so v prvem delu 
koncerta oblikovale program sekcije 
društva. S krajšo točko so se predsta-
vili Mešani pevski zbor Slavec Solkan 
(zborovodja Miran Rustja), Vokalna 
instrumentalna skupina Kitara za dušo 
(mentor Janja Bužine), Gledališka sku-
pina FACE (režiser Milan Vodopivec) 
in Literarno ustvarjanje (mentor Polo-
na Abram).

Vodja izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti področje Nova 
Gorica Maja Jerman Bratec je članom 
društva čestitala in podelila posame-
znikom priznanja in značke za aktivno 
udejstvovanje na področju ljubiteljskih 
dejavnosti. Za več kot 5 let delovanja je 

Vsem krajanom voscimo
vesele praznike in
srecno novo leto 2016!

bila značka bronasta, za več kot 10 let 
srebrna, za več kot 20 let zlata in za več 
kot 30 let častna značka, za področje 
glasbe Gallusova, za področje gledali-
šča Linhartova in za področje literature 
Maroltova značka in za področje litera-
ture Splošna značka.

V drugem delu slavnostnega pro-
grama smo prisluhnili še pianistki Sari 
Rustja Turniški, kontra tenorju Žigi La-
knerju, oktetu Castrum in sopranistki 
Poloni Kante Pavlin skupaj z basistom-
-baritonistom Manuelom Pintarjem. 

Pevskemu zboru je Območno zdru-
ženje borcev podelilo zlato priznanje 
heroja Janka Premrla Vojka za dol-
goletno sodelovanje. Veliko čestitk je 
prejela tudi predsednica društva Olga 
Srebrnič, ki že dvajset let uspešno vodi 
KD Slavec: na njeno pobudo so bile 
ustanovljene vse sedanje sekcije.

Upravni odbor KD je sprejel sklep 
za podelitev priznanj in zahval, ki jih 
je izročila predsednica društva. Maji 
Jerman Bratec za dolgoletno podporo 
in pomoč društvu, Davidu in Darinki 

Brezigar za dolgoletno sponzorstvo in 
Dorici Golob za uspešno vodenje sek-
cije Lutke 1000-1 od leta 2007 do 2010.

Župan MONG Matej Arčon v poz-
dravnem nagovoru in predsednice 
Krajevne skupnosti Solkan Darinke 
Kozinc v slavnostnem govoru sta iz-
rekla priznanje MePZ in Kulturnemu 
društvu Slavec Solkan za uspešno delo 
in poudarila pomen ljubiteljske kul-
ture za razvoj kraja in naše kulture. 
Program je zaključil MePZ Slavec s 
petjem partizanskih pesmi ob zvokih 
harmonike Miloša Mozetiča in vnu-
ka Vala in končal s pesmijo Vstajenje 
Primorske.

Publika je bila nad koncertom 
navdušena in skoraj tri ure trajajoč 
program, ki ga je povezovala Martina 
Arčon, je minil kot bi trenil. Po no-
vem letu bodo koncert ponovili v Kul-
turnem domu v Gorici. Slavnost se je 
zaključila v avli MONG s slavnostno 
torto za slavljence in povabljene goste.

Marica Faletič
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Zadnje jaslice  
Bruna Zavrtanika

Z Brunom, njegovimi sestrami in 
brati smo se v zgodnjem otroštvu 
srečevali na b]rjači od Doljaka, kjer 
je kasneje nastala Zadruga mizarskih 
obrtnikov. V letih kmalu po vojni 
je bil to enkraten prostor za zbira-
nje otrok iz bližnje soseščine. Visoki 
kupi naloženih žag]nc so bili kot na-
lašč za skrivalnice, obsežen barječ pa 
najprimernejši kraj za različne igrice. 
Po končani osnovni šoli smo se raz-
leteli na različne konce, vsak po svoji 
poti.

Tesnejše stike sva z Brunom vzpo-
stavila v začetku tega tisočletja, ko 
sem se začela resneje ukvarjati s sol-
kanščino; pri zbiranju besed mi je bil 
v veliko pomoč. Že dalj časa je zapiso-
val solkanske besede, ki jih je poznal 
bolje od mene. Brez njegove pomoči 
Jožku Markiču bi tudi Solkanskega 
mizarskega besednjaka nikoli ne bilo. 
Bruno mi je veliko pomagal tudi pri 
nastajanju besedil za zbornik Soukan 
an Sukenci u sukenščini 2012. Pa ne 
samo to, Bruno je bil živi leksikon. 
Zanimale so ga vse podrobnosti o 
dogodkih v Solkanu, zbiral je različ-
no zgodovinsko in drugo gradivo, 
njegovi podatki so bili zelo zanesljivi. 
Posebej sem mu hvaležna, da je odkril 

Krajše in daljše

obsežno publikacijo Italijanska mor-
narica v drugi svetovni vojni, v kateri 
je opisan tudi potop trgovske ladje 
Gino Allegri v Sredozemskem morju, 
ki se je 31. maja ob 4.45 ob zračnem 
bombnem napadu vnela in eksplodi-
rala. Takrat je morje pokopalo  moje-
ga očeta Ivana.

Bruno je bil zadnja leta vnet ustvar-
jalec jaslic. Izdelal je kar šest domisel-
nih mojstrovinic iz različnih vrst lesa, 
ki jih je razstavljal na Sveti Gori in v 
Solkanu, vabili pa so ga tudi drugam. 
Nastajanje zadnjih jaslic iz lipovega 
lesa v letu 2013 sem spremljala skoraj 
od začetka. Les me posebej zanima za-
radi svoje pestre strukture in različnih 
oblik. V štalco iz ravnih vej grmičevja, 
pokrito z lubjem lipovega lesa, je po-
stavil Sveto družino, ki jo obkrožajo 
pastirice, pastirji in ovčke. Tudi nje-
gove zadnje jaslice krasijo v letošnjem 
božično-novoletnem času eno od iz-
ložb ob glavni solkanski cesti.

Na žalost nas je Bruno Zavrtanik 
letošnjo pomlad zapustil. Ostaja nje-
govo nesebično delo,  številne jaslice 
pa bodo predvsem v božičnem času 
njegove bližnje najbolj spominjale 
nanj.
Katarina Vuga

In memoriam
Marija – Mima Humar

Aprila 2015 je v Novi Gorici v 93. 
letu starosti umrla Marija Humar, 
poznana tudi z imenom Mima, ki je 
med leti 1950 in 1962 delala kot far-
macevtka v lekarni v Solkanu. Starejši 
prebivalci Solkana se je verjetno še ve-
dno spominjajo kot zmeraj nasmejane 
apotekarke, ki je vedno poskušala naj-
ti pravo zdravilo za zdravstvene teža-
ve Solkancev in prebivalcev vseh oko-
liških krajev iz Soške doline, Trnovske 
in Banjške planote ter vedno bolj ra-
stoče Nove Gorice. Zaradi dobrega 
spomina si je zapomnila imena in na-
slove številnih obiskovalcev lekarne, 
napisanih na receptih, in mnogi so se 
čudili, ko jih je že ob drugem prihodu 
v lekarno pozdravila po imenu.

Marija Humar se je rodila leta 
1922 v Murski Soboti, kjer je prvič 
pričela delati v tamkajšnji povsod na-
okoli znani  lekarni dr. Juliusa Bolcsa. 
Povojne razmere, ko je povsod pri-
manjkovalo farmacevtov, so jo najprej 
oktobra 1947 z dekretom Ministrstva 
za zdravje LRS Slovenije pripelja-
le v službo v lekarno v Tolminu. 
Tamkajšnjo lekarno je Marija Humar 
vodila 3 leta, dokler ni bila, v oktobru 
1950, premeščena na delo v Solkan. 
To je bil čas, ko je že pričela poganja-

ti Nova Gorica, v kateri pa še ni bilo 
lekarne.

Prva lekarna v Solkanu je bila usta-
novljena 16. 9. 1947, takoj po priklju-
čitvi Primorske k takratni Jugoslaviji. 
Pred tem lekarne v Solkanu še ni bilo, 
saj so prebivalci Solkana pred drugo 
svetovno vojno in med njo hodili po 
zdravila v bližnjo Gorico, ki je ime-
la več lekarn. Z delom je solkanska 
lekarna pričela v skromnih razme-
rah, najprej v prostorih gostilne v 
Marušičevi hiši na solkanskem placu. 
Že po treh mesecih dela se je lekarna 
preselila v prostore bivše Makučeve 
trgovine nedaleč stran. Opremo in 
pohištvo za novo lekarno so pripeljali 
od vsepovsod. Laboratorijsko posodje 
je prišlo iz nacionalizirane Trnkocyeve 
lekarne v Ljubljani, nekaj aparatur 
iz prav tako ljubljanske Bahovčeve 
lekarne, medtem ko je bil del ostale 
opreme pripeljan iz Trbovelj. Zdravila 
so v začetku prihajala po železni-
ci na postajo v Solkanu, odkoder so 
jih v lekarno včasih vozili celo z vo-
zovi. Po nekaj letih je vsak teden iz 
Ljubljane ali Ajdovščine, kjer so bila 
skladišča zdravil takratnega podjetja 
Kemofarmacija, v Solkan pripeljal to-
vornjak. Kot piše mag. Marija Brenčič 
v zapisih o zgodovini lekarne Solkan, 
ni mogoče primerjati dela v lekar-
ni nekoč z današnjim delom. Veliko 
zdravil kot so svečke, pilule, praški, 
kapljice za oči, za nos, tinkture, sirupi, 
mazila in razne kreme so pripravljali 
kar v laboratoriju lekarne vsak dan 
sproti. In prav Marija Humar je bila 
znana po kremah za obraz in roke, ki 
jih je tudi po svojih izvirnih receptih 
pripravljala v laboratoriju lekarne 
Solkan. Danes si takega dela v lekarni 
skoraj ni mogoče predstavljati, saj so-
dobna farmacevtska industrija nudi že 
praktično skoraj vse izdelke izdelane v 
industrijskih laboratorijih in obratih.

Največji problem, s katerim se je 
takrat ubadala lekarna v Solkanu, je 
bilo pomanjkanje ustreznega izkuše-
nega in šolanega lekarniškega ose-

bja. Promet v solkanski lekarni je vsa 
leta naraščal, saj je lekarna z zdravili 
oskrbovala zdravstvene službe v širši 
okolici Solkana, Nove Gorice vse do 
Krasa. 

Marija Humar je z družino leta 
1950 dobila stanovanje v t.i. ru-
skih blokih na Kidričevi ulici v Novi 
Gorici. Ker je lekarna v Solkanu imela 
deljen delovni čas in ker v prvih letih 
njenega dela v lekarni v Solkanu še 
ni bilo nobenega javnega prevoza, je 
morala Marija Humar dvakrat dnev-
no pešačiti iz Nove Gorice v Solkan. 
Dnevno je tako za pot na delo in 
domov prehodila 15 km v vseh mo-
gočih vremenskih pogojih. Šele leta 
1956, ko je bilo možno na osnovi 
Videmskega sporazuma iz Italije pri-
peljati kolo, si je to prevozno sredstvo 
privoščila in tako bistveno skrajša-
la čas prihoda na delo. Pomembno 
spremembo pa je leta 1960 prinesla 
uvedba krožnega avtobusnega prome-
ta med Novo Gorico in Solkanom, ki 
ga je Marija Humar v primeru slabe-
ga in deževnega vremena z veseljem 
uporabljala.

Leta 1962 je bila v Novi Gorici 
zgrajena nova sodobna lekarna. V tem 
letu je bila zato lekarna v Solkanu po 
15 letih njenega dela ukinjena in pre-
seljena v Novo Gorico. Delo v novi 
lekarni je povsem spremenilo podobo 
in vlogo lekarništva na Goriškem, saj 
je lekarna ustrezala vsem takratnim 
standardom, precej pa se je povečalo 
tudi število zaposlenih. V okviru no-
vogoriške lekarne so se združile vse 
okoliške lekarne in pričele delovati 
kot enoten zavod Centralna lekarna 
Nova Gorica. V lekarni v Novi Gorici 
je Marija Humar delala vse do leta 
1977, ko se je upokojila.

Ob njenem 90. rojstnem dnevu, ko 
so Marijo Humar obiskale številne bi-
vše sodelavke, je Mima povedala, da 
se z veseljem spominja pionirskih ča-
sov solkanske lekarne, v kateri ni bilo 
lahko delati. Za prodajnim pultom so 
morali stati dolge ure na golem in mr-
zlem betonskem tlaku, laboratorij je 
bil zelo majhen in delo v njem je bilo 
kar težavno. Povedala je tudi, da so 
jo Solkanci sprva sprejeli z določeno 
zadržanostjo, vendar se jim je s svojim 
delom in odnosom kmalu prikupila. 
Pripovedovala je tudi številne zgodbe 
o prebivalcih s Trnovske in Banjške 
planote, ki so se s prvim jutranjim av-
tobusom pripeljali v Solkan po zdra-
vila in nato do popoldneva v Solkanu 
čakali na avtobus, ki jih je odpeljal 
domov. S posebno simpatijo se je spo-
minjala vseh članov delovnega kolek-
tiva lekarne v Solkanu, ki je delal v 
izredno dobrih in tovariških odnosih 
in z veliko mero medsebojnega spo-
štovanja.
Gorazd Humar

Marija – Mima Humar

Lekarna v Solkanu ( na sliki od leve proti desni: Anica Ferjan, vodja lekarne  
mag. Marjan Kulot in Marija Humar). (Iz arhiva Gorazda Humarja)

Kolektiv lekarne Solkan: Otokar Makuc, Marija Humar, Zorka Nusdorfer, mag. Marjan Kulot, Marija Pahor, Anica Ferjan  
in Ivan Rodman. (Iz arhiva Gorazda Humarja)

Jaslice iz lipovega lesa 2013 (Foto: Sonja Zavrtanik)
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Branko Jeglič (1903-1920), 
pravnuk Matije Doljaka, 
prijatelj Srečka Kosovela

V Pobrezjah na Gorenjskem je tam-
kajšnje kulturno društvo v letošnjem 
letu izdalo knjigo o prerano umrlem 
literarnem ustvarjalcu Branku Jegliču 
z naslovom Roža v viharju in podna-
slovom Spominsko-dokumentarna 
izdaja zbranih del. Branko Jeglič je 
bil rojen leta 1903 v Gorici; družina 

Jegličevih je izvirala iz Podbrezij in je 
pomembno delovala v javnem življe-
nju Slovencev na Goriškem pred prvo 
svetovno vojno. Jegličeva mati Mari-
ja, rojena Kavčič, je bila vnukinja pr-
vega slovenskega solkanskega župana 
in deželnega poslanca Matije Doljaka. 
Doljakova nečakinja je bila pisateljica 
Pavlina Pajkova, pesnica je bila tudi 
njegova vnukinja Vida Franko. Bran-
ko Jeglič je pričel zelo zgodaj delova-
ti, objavljal je pesmi in črtice, prevajal 
je iz francoščine. Umrl je leta 1920 v 
osemnajstem letu starosti, prav na za-
četkih svoje literarne poti, dva meseca 
potem, ko je maturiral na ljubljanski 
realki. V slovensko literarno zgodovi-
no se je zapisal tudi kot prijatelj pesni-
ka Sreča Kosovela, ki mu je v spomin 
leta 1922 zapisal: »Komaj je zaslutil 
svojo literarno pot, komaj je zasanjal 
o skrivnostnih vrtovih, pa je že mo-
ral oditi ... Ostane le spomin, lep in 
strašan.« 
(B.M.)

Na Prevalu še vedno brez vodovoda
V 83. številki 1001 solkanskega časopisa 

smo v članku Projekti za KS Solkan v letu 
2015 prebrali, da je že skrajni čas, da se ure-
di vodovod in dostop do pitne vode za kra-
jane na Prevalu. Leto se izteka, o vodovodu 
na Prevalu pa ne duha ne sluha. V novem 
letu se baje predvideva ureditev krožišča 
ob odcepu Skalniške ceste na Sveto Goro. 
Pričakovati je, da bo ob tej priliki MONG 
poskrbela tudi za vodovodno napeljavo in 
se bo povezala z Gasilskim društvom, saj bi 
bilo na tem mestu nujno postaviti hidrant. 
Spomnimo se na požar, ki je divjal po Skal-
nici pred dvema letoma in uničil veliko 
rastja. Tu je tudi gostinski lokal, v katerem 
je že marsikdo poskusil ploščo Preval, ob 
nedeljah pa se obiskovalci radi okusijo z 
odojkom na žaru, ki ga ni mogoče dobiti ni-

Matjaž Brecelj 
(28. 3. 1958–31. 10. 2015)

Konec oktobra je Goriški muzej 
in svoje bližnje prezgodaj zapustil 
Matjaž Brecelj. Vso svojo poklicno 
pot je posvetil ustvarjalnemu delu 
v Goriškem muzeju, najprej kot ku-
stos, nato kot direktor. 

Matjaž se je rodil leta 1958 v 
Ajdovščini. Leta 1978 se je vpisal 
na študij umetnostne zgodovine in 
sociologije na Filozofski fakulte-
ti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 
1983 diplomiral. Leto kasneje se je 
zaposlil v Goriškem muzeju. Po pri-
pravništvu in strokovnem izpitu je 
najprej deloval na oddelku za ume-
tnostno zgodovino, kjer je pomagal 
pri dokumentaciji in postavljanju 
razstav, kmalu za tem pa je že prevzel 
zahtevno vodenje Goriških galerij, 
kjer je imelo vsako razstavišče svoj 
program. 

V okviru Goriških galerij je Mat-
jaž v trinajstih letih postavil kar 
163 razstav, ki so dobile svoj odmev 
tudi v razmahu likovne ustvarjal-

nosti na Goriškem. Tudi na Gradu 
Kromberk je pripravil več odmev-
nih preglednih razstav s spremni-
mi katalogi domačih slikarjev. Med 
letoma 2007 in 2009 je zbiral in 
popisoval dela Vladimirja Makuca, 
ki je svoj življenjski opus podaril v 
varstvo Goriškemu muzeju. Poleg 
strokovnih, in muzejskih zadolži-
tvah je Matjaž sodeloval tudi pri 
vseh večjih investicijah Goriškega 
muzeja, kot na primer pri obnovi 
gradu Kromberk, kjer so mu bile 
zaupane investicije, priprave javnih 
razpisov in nadzor nad izvajanjem 
obrtniških del. 

Leta 2013 je bil imenovan za di-
rektorja Goriškega muzeja. To delo 
je opravljal z veliko vneme, presoje 
in odgovornosti. V času svoje direk-
torske službe je bil odgovorni ure-
dnik Goriškega letnika. V letu 2015 
je za svoj strokovni prispevek na po-
dročju umetnostne zgodovine dobil 
naziv muzejski svetnik.

Regut party v Ošteriji Žogica

„Ob koncu sezone se dobimo, da ka-
kšno skupaj rečemo,“ je lansko zimo 
obljubljal Saša Golob najbolj zvestim 
dobaviteljem sukenskega reguta Ošteriji 
Žogica, potem so dnevi, tedni in meseci 
tako hitro tekli, da je obljubo izopolnil 
šele zdaj, ko se pridelovalci že lahko po-
hvalijo s prvimi glavicami bledenega ra-
diča. Pa nič zato, srečanje pred začetkom 
sezone je bilo za vse še bolj dobrodošlo, 
saj so si lahko izmenjali izkušnje, nabrane 
v letošnjem letu. Vse so zanimale izkušnje 
Boštjana Koršiča, ki se je odločil za ka-
ljenje semena v rastlinjaku in prenosom 
sadik na njive, izmenjali pa so si tudi prve 
informacije o ceni, ki jo postavljajo ne-
kateri prekupčevalci. Le-teh je še vedno 
več onstran meje, čeprav je tudi med 
slovenskimi potrošniki in še zlasti go-
stilničarji zanimanja za zimski solkanski 
radič toliko, da bi ga lahko pridelovalci 
ob primerni organiziranosti vsega proda-
li doma. Največji posamezni porabnik je 
sicer še vedno prav Ošterija Žogica, ki si 
to mesto zaželi obdržati tudi v prihodnje, 
zato se je Saša Golob v imenu celotne eki-
pe, posredno pa tudi gostov, priporočil 
pridelovalcem, da naj mislijo nanje od 
začetka do konca sezone. Kako je lahko 
radič prisoten na krožniku od predjedi do 
sladice je z nizom štirih jedi dokazal šef 
Matej Vodan, ki seveda ni pozabil niti na 
tradicionalno solato s fižolom, krompir-
jem, kuhanim jajcem in pinjoli. Srečanja 
so se udeležili pridelovalci Koltič (Milka 
Srebrnič), Komandja (Klara Jug), Fiegel 
(Jožica in Marta Mučič) in Boštjan Kor-
šič, ki se je kot prvi od naštetih že lahko 
pohvalil z letošnjim regutom, gostitelj pa 
jih je razveselil s pokušino rdečih vin, ki 
jih od letnika 2008 dalje ljubiteljsko sam 
prideluje. (TG)

Regut Party ob začetku sezone sukenskega reguta v Oštariji Žogica (Foto: Toni Gomišček)

Krompirjev kanelon v dobri družbi. (Foto: Toni Gomišček)

Se vam pocedijo sline ob lepo zapečenem prasetu? (Foto: Iztok Simončič)

kjer drugje. In v gostilno je treba še 
vedno dovažati vodo, kot da bi bili 
v srednjem veku.

Upati je, da se v prihajajočem letu ne bo 
ponovila zgodba iz preteklosti in da bo KS 
Solkan poskrbela za ta projekt. (KV)
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Razstava „Solkanske vedute - sto let kasneje“
RIRDS, rezbarsko, intarzijsko 

in restavratorsko društvo Solkan v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Solkan, Mestno občino Nova Gori-
ca, Turističnim društvom Solkan in 
podjetjem Pintaršped je organizira-
lo otvoritev razstave fotografij Saša 
Batiča „Solkanske vedute - sto let 
kasneje“. Na dan otvoritve, 30. ok-
tobra 2015, je bilo v prostorih Stare 
solkanske mizarske delavnice zelo 

živahno. Za otvoritev smo izkoristili 
lepo obnovljen odprti prostor-atrij in 
stopnišča obeh muzejev v zgradbi, ve-
čjo ploščad s kamnitim spomenikom, 
ki ga je iz njihove Forme vive poda-
rila zamejska slovenska skupnosti iz 
Štandreža. Po pozdravnih govorih 
predsednika RIRDS-a Jožefa Marki-
ča in predsednice KS Solkan Darinke 
Kozinc, je arhitekt Tomaž Vuga orisal 
pomen tako prikazanih fotografij, ki 
na inovativen način prikazujejo veči-
noma porušena, poškodovana proče-
lja in vedute solkanskih ulic ob koncu 
prve vojne leta 1918 s spretno vtka-
nimi, barvitimi arhitekturnimi detajli 
današnjega stanja. 

Razstava ima večplasten pomen, 
z njo ohranjamo kontinuiteto zani-
manja za muzejsko lokacijo, pred-
stavljamo aktualno problematiko ob 
stoletnici 1. svetovne vojne in isto-
časno se spominjamo naših rojakov, 
ki so bili prisiljeni oditi v begunstvo, 
ob vrnitvi pa so doživeli tragiko po-
rušenih domov. Tudi ta podobnost 
z današnjimi begunci, ki z Bližnjega 
vzhoda bežijo pred nasiljem in vojno, 
je v prenesenem pomenu prisotna v 
opazovanju razstavljenih fotografij. 

Program otvoritve je povezovala 
Vesna Bašin, za glasbene vložke je 
poskrbel odličen kitarist in izdelova-
lec klasičnih kitar iz Vipave, Herman 
Franca Hill.

Za družabno srečanje je poskrbel 
Konzorcij za ohranjanje zapuščenih 
vinogradov na čelu z Marinkom Pin-
tarjem z njegovo zbirko posebnih vin 
UOU, brkati Dragi Lazovski pa je, 
preoblečen v generala Borojeviča, 
točil namensko vino iz keramične 
posode v obliki šrapnela, ki jo je sam 
ročno izdelal.

Razstava bo odprta vsako soboto, 
nedeljo in v prazničnih dneh do 10. 
januarja 2016, od 10. do 12. ure. 
Vljudno vabljeni, da si večkrat ogle-
date zelo zanimive fotografije.
Miran Brumat, RIRDS

Organizator razstave, predsednik 
RIDTS Jožko Markič me je povabil, 
da bi spregovoril nekaj spremnih be-
sed ob otvoritvi razstave solkanskih 
vedut z Prve svetovne vojne. Razsta-
vo smo odpirali 30. oktobra 12015 
v prostorih »Stare solkanske mizar-
ske delavnice« na Soški cesti št. 31 
(tik ob pokopališču), avtor fotografij 
pa je Saša Batič, solkanski domačin, 
naslednik solkanske fotografske le-
gende, foto Ladota, kot smo ga vsi 
poimenovali. Napisan se imel precej 
obširen prispevek, ki pa ga nisem v 
celoti predstavil, zato sem se odločil, 
da ga bralcem posredujem še v pisni 
obliki.

Najprej čestitam Saši Batiču, av-
torju teh zanimivih zgodovinsko - 
sodobnih fotografskih kombinacij 
pogledov na Solkan po 1. svetovni 
vojni, obogatenimi s sodobnimi de-
tajli.

O razstavi ne bom govoril kot 
kritik. Čeprav sem amaterski foto-
graf, se ne bi upal soditi o strokovni 
vrednosti razstavljenih eksponatov, 
vem le, da je že samo iskanje stojišč 
za sodobni posnetek starega motiva 
pravo raziskovalno delo. Predvsem v 
takem okolju, kot je Solkan, ki je da-
nes skoraj popolnoma drugačen kot 
pred sto leti. 

Mene so razstavljene fotografije, 
stanje pred sto leti in izrez – opozo-
rilo na stanje današnjega dne, pred-
vsem spomnile na žalostno usodo 
Solkana v 1. svetovni vojni, časa ki 
je Solkan do neprepoznavnosti izma-
ličil, tako da ga niso mogli v nobe-
nem delu v celoti obnoviti v stanje 
pred vojno. Tudi med razstavljenimi 
fotografijami ni niti ene, na kateri bi 
lahko rekli: no, ta del Solkana pa je 
enak kot prej. Ni ga.

Solkan je pred vojno (zadnji po-
pis prebivalstva v stari Avstriji je bil 
leta 1910) štel 3076 prebivalcev in 
imel 415 hišnih številk. Zaradi pro-
storske stiske in velikih družin je 
bilo precej hiš dvonadstropnih, kar 
je še bolj poudarjalo urbani značaj 
Solkana. Na eni od fotografij se na 
primer vidijo ruševine skupine hiš, 
kjer se nahajamo zdaj (ob Soški uli-
ci tik pred pokopališčem), ki so vse 
bile dvonadstropne, po obnovi so jih 
znižali za eno nadstropje, razen ene, 
na Soški št. 27. Danes šteje Solkan 
skoraj enako število prebivalcev (po 
statističnih podatkih nas je trenutno 
3227), a živimo v bistveno več stano-
vanjskih enotah, premoremo jih čez 
1200, živimo v neprimerno boljših 
stanovanjskih razmerah kot pred 1. 
svetovno vojno. V Solkanu je bilo ta-

krat 40 mizarskih delavnic, da ome-
nim, glede na okolje kjer je urejena 
razstava, le to dejavnost, poleg njih 
pa še veliko gostiln, drugih obrtnih 
delavnic in trgovin. Solkan je na poti 
med obsežnim zaledjem in Gorico, 
naši ljudje so se tu verjetno čutili bolj 
domače kot v narodnostno mešani 
in meščanski Gorici. Zato so se raje 
ustavljali v Solkanu, napojili živino, 
šli v gostilno, tako na poti v mesto 
kot na poti nazaj.

Prve vojne poškodbe je Solkan 
doživel v avgustu 1915, dokončno 
pa je bil uničen v prvi polovici leta 
1916. Avgusta 1916, ko ga je zase-
dla italijanska vojska,  je bil Solkan 
praktično prazen, v kratkem času se 
je moralo izseliti več kot 2000 ljudi. 
O zgodovinskih dejstvih vam ne bom 
govoril, ker so raziskana in objavlje-
na; vrsta strokovnjakov in ljubiteljev 
zgodovine jih bolje pozna kot jaz. 
Naj omenim le prispevke v zborni-
ku Jako stara vas je Solkan, ki smo 
ga izdali ob tisočletnici prve pisne 
omembe Solkana leta 2001 in knjigo 
Draga Sedmaka Na vznožju branikov 
–Solkan in Solkanci med 1. svetovno 
vojno (Mohorjeva Celovec, 2003) 
kjer lahko dobimo ogromno podat-
kov o žalostni vojni usodi Solkana in 
Solkancev, skoraj vsi so morali posta-
ti begunci in se razkropiti po Slove-
niji in celotnem teritoriju današnje 
Avstrije. Pravkar je izšla tudi knjiga 
Vilija Prinčiča V Brucku taborišču … 
(ZTT - EST Trst, 2015), ki govori o 
usodah naših izgnancev v begunskem 
taborišču Bruck an der Leitha, med 
njimi je bilo tudi precej Solkancev.

Solkanskim izgnancem smo ob 
osemdesetletnici, leta 1996, postavili 
obeležje v Žabjem kraju. Pobudniki 
zanj so bili solkanska krajevna sku-
pnost, predvsem pa dr. David Brez-
igar, ki je postavitev tudi finančno 
podprl. Izkoriščam to priliko za po-
ziv, da naj Krajevna skupnost stole-
tnico odhoda leta 2016, drugo leto, 
obeleži vsaj z vrsto predavanj, pogo-
vorov, mogoče skromnejšim simpo-
zijem, ki naj osvetli ne le materialne 
posledice vojne, ampak tudi socialne 
in ekonomske, ki jih je pustila na lju-
deh, na več generacijah Solkancev. V 
počastitev konca 1. svetovne vojne 
pa postavimo leta 2018 spominsko 
ploščo Solkancem, vojaškim in civil-
nim žrtvam te vojne.

Ko so se po koncu vojne leta 1917 
nekateri Solkanci vrnili, množično 
sicer šele v letu 1919, jih je doma ča-
kalo popolno razdejanje. Razstavlje-
ne fotografije to zelo jasno ilustrirajo. 
Po popisu škode je bilo ugotovljeno, 

da je v celotni občini Solkan (obsega-
la je tudi Kromberk in Loke) ostalo 
le 7 nepoškodovanih stavb, 122 jih 
je bilo močno poškodovanih, verje-
tno so bile v takem stanju, da se jih 
je splačalo obnoviti, velika večina, 
skoraj 500, pa jih je bilo popolnoma 
porušenih. 

V tej situacij je nastopil arhitekt 
Maks Fabiani,ki je za porušena pri-
morska naselja v zelo kratkem času, 
nekako do leta 1922, izdelal več kot 
90 regulacijskih načrtov za obnovo. 
Obnovo ne le porušenih stavb am-
pak naselij v celoti. Med njimi tudi 
za Solkan, poimenoval ga je Piano re-
golatore parziale, s katerim je skušal 
dati Solkanu v bodočnosti drugačno 
vlogo, kot jo je imel pred vojno: videl 
ga je kot vitalno predmestje bližnje 
Gorice. Predvsem pa je skušal tudi 
Solkan, tako kot druga naselja, mo-
dernizirati, pripraviti ga za razvoj, ki 
ga je vizionarsko napovedoval.

Omeniti moram, da je bila pred 
vojno glavna ulica skozi Solkan na 
najožjih delih široka celo manj kot 5 
metrov, po njej pa se je odvijal ves 
promet iz Soške doline, Banjške in 
Trnovske planote. Problematičen je 
bil predvsem prevoz lesa. Že konjske 
vprege so se komaj prebijale, Fabiani 
pa je predvideval sodoben promet, 
s tovornjaki. Zato je to glavno ar-
terijo razširil na 11 metrov, postavil 
novo regulacijsko linijo hiš, ki so se 
je morali držati vsi kasnejši novi gra-
ditelji. Tej liniji navkljub je ostala na 
starem mestu le skupina hiš nasproti 
Panjakovega, ki je po vsej verjetnosti 
spadala med manj poškodovane, ter 
skupina severno od Trga Jožeta Sre-
brniča (ovinek »P'r Minč'ci«), kjer so 
ozko grlo odpravili šele ob gradnji 
Briške ceste leta 1983. 

Danes bi se seveda vprašali, zakaj 
ni Fabiani ohranil historičnega izgle-
da Solkana, zakaj je bila stara urbana 
struktura zanj nepomembna. Takrat 
je pač bilo tako, znano je, da je bil 
zaverovan v prihodnost, v napredek. 
Toda tudi pri tem s čutom za lepo-
to, monumentalnost. V Solkanu se 
je takrat ukvarjal le z eno podrob-
nostjo, solkansko cerkvijo. Najprej 
je predvidel izgradnjo nove cerkve 
ob sedanji Cesti IX. korpusa, na me-
stu, kjer zdaj stoji spomenik padlim 
borcem, in zanjo tudi izdelal idejne 
zasnove, ki pa se niso ohranile. Ko 
so se Solkanci odločili, da bodo raje 
- verjetno zaradi težkih ekonomskih 
razmer po vojni - obnovili staro 
cerkev Sv. Štefana, je predlagal vsaj 
bolj monumentalen dostop do nje, 
stopnišče od spodnjega Trga J. Sre-
brniča do vhoda v cerkev. Ideja na 
žalost ni bila izvedena, mogoče so le 
stopnice pred cerkvijo delček tega 
projekta.

Naj za konec povežem Fabiani-
ja še z današnjo razstavo. Če boste 
pazljivo opazovali stare fotografije z 
sodobnimi vložki, če se boste v spo-
minu sprehajali po sedanji Soški cesti 
in Cesti IX. Korpusa, boste ugotovi-
li, kako so se morale stare hiše umi-
kati in prepuščati prostor širši cesti. 
Ostanke njihovih temeljev lahko za-
sledimo še danes ob prekopavanju 
ulic, skoraj neverjetno pa je, da vča-
sih nanje naletimo v sredini sedanje 
ulice.

Oglejte si razstavo, sami raziskujte 
in presojajte, Saša Batič vam je dal na 
razpolago odličen pripomoček.
Tomaž Vuga

Vid ima krompir

Gomolj sladkega krompirja, ki sta ga pridelala Teja in Boštjan Koršič, je na 
tehtnici pokazal več kot 3 kg, kar pa ni bilo pretežko za njunega sina Vida, ki 
se je ponosno slikal z neobičajnim pridelkom. (Foto: Teja Koršič)

Spomenik, darilo slovencev iz Štandreža. 
Foto: Toni Gomišček

Vesel božič in srečno novo leto 2016
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Krajše in daljše

Ekskurzija članov RIRDS v Cerkno

Predsednik društva nas je z odličnim 
programom povabil v soboto, 3. 
oktobra,  na ekskurzijo v Cerkno 
k našim prijateljem, članom 
rokodelskega društva DRIKLC.
Sobotno jutro se je pričelo z dežjem, 
zaradi česar je bilo pričakovati 
manjšo udeležbo, pa se to ni zgodilo, 
saj je tik pred odhodom prenehalo 
deževati. 
Na bencinski črpalki pred Cerknim 
nas je pričakal in sprejel g. Anton 
Kavčič, ki nas je vodil in spremljal 
vse do zaključka obiska in druženja. 
Najprej smo si ogledali razstavno-
prodajni prostora društva DRIKLC, 
kjer so nas prijazno pogostili s 
šilcem domačega in ocvirkovimi 
kolački. V lično obnovljenem in 
urejenem manjšem objektu, smo si 
lahko ogledali izdelke 34 članov 
DRIKLC-a, pretežno unikatne 
izdelke, razne rezbarije, skulpture, 
slike, obeske, igrače in spominska 
darila.
Zatem smo se napotili na obisk k 
Marku Obidu, predsedniku društva, 
in že med potjo videli nekaj njegovih 
razstavljenih rezbarij, najlepšo ob 
mostu čez reko Cerknico. Z veseljem 
nas je sprejel in nam razkazal njegovo 
mizarsko delavnico, v kateri rezbari 
in ustvarja svoje umetnine, hrani pa 
tudi nekaj zanimivih starin, top iz 18. 
in mlin (žrmlje) iz 19. stolotja. 
      Že na poti proti vasi Police (ob 
cesti Bukovo – Zakojca), kjer ima 
dom in mizarsko delavnico g. Kavčič, 
nas je obsijalo sonce in odprili so se 
čudoviti razgledi na okoliške hribe 
in vasi. Ob ogledu njegove delavnice 
smo ugotovili, da je izjemen strugar. 
Poleg tega rezbari in izrezuje lesene 
sestavljanke za otroke in še kaj. Ko 
nas je povabil v njegovo dnevno 
sobo, smo kar obnemeli ob pogledu 
na čudovito pohištvo, ki ga je izdelal 
iz masivne javorine in jesenovega 
lesa.
 Čeprav bi marsikdo od nas kar ostal 
tam gori, smo se spet spustili v dolino 
in se preko mostu ustavili ''na Reki'' 
na levem bregu Idrijce. Tam se začne 
arheološki park Divje babe, cesta pa 
pelje naprej proti Šebreljam.
     Kot vedno smo tudi tokrat našo 
ekskurzijo in druženje zaključili s 
piknikom, katerega smo imeli pri 
in v čudovito obnovljenem – prej 
podirajočim se – seniku, ki nam 
ga je dal v uporabo Andrej Peršič. 
V čudovito sončnem in že skoraj 
prevročem popoldnevu, smo, 
zahvaljujoč našima dvema mojstroma 
peke na žaru, pogostili gostitelje in 
seveda nas same. Seveda ni manjkalo 

dobre volje, saj so vici kar deževali. 
   Nekaj po 17. uri smo pospravili, 
se zahvalili našim cerkljanskim 
prijateljem, ki smo jih seveda 
povabili na obisk k nam, saj smo 
zelo hitro ugotovili, da se ukvarjajo 
s podobnimi, ali celo enakimi 
dejavnostmi in aktivnostmi kot mi.
    V imenu udeležencev ekskurzije 
velika HVALA gospodu Markiču 
za celotno organizacijo, nabavo 
vsega potrebnega za piknik in za 
fotografije, ki jih je prispeval k temu 
članku.
Drago Štefanič 

                                                                      
 

Gobe v Sabotinu
Hotel Sabotin je v začetku oktobra 
gostil zdaj že tradicionalno razstavo 
gob, ki jo pripravlja v sodelovanju z 
Gobarskim društvom Nova Gorica, 
hotelski kuharski mojstri pa so 
ves teden pripravljali odlične jedi 
z gobami. Letošnje gobarsko leto 
mogoče ni bilo najbolj naklonjeno 
tistim, ki jim je nabiranje in prodaja 
gob več kot konjiček, zato pa so 
prišli na svoj račun vsi, ki uživajo v 
pestrosti teh še vedno skrivnostnih 

rastlin, pravzaprav plodišč nekaterih 
vrst gliv, v katerem nastajajo spore, 
kot gobe opisujejo leksikoni. Na 
vrtu hotela je bilo na ogled več kot 
180 različnih gob, kar je še vedno 
le drobec od vseh, ki uspevajo v 
našem okolju. Razstava je priložnost, 
da spoznamo številne gobe, da si 
osvežimo spomin na vse, ki so užitne, 
predvsem pa da si zapomnimo tiste, 
ki se jim je bolje izogniti. 
TG

Kaj obleči za pustno rajanje, 
Grajsko večerjo, srednjeveško prireditev,

 izlet z muzejskim vlakom, rojstnodnevno zabavo 
ali samo zato, ker se danes počutite kraljevsko?

Pri srednjeveški šivilji in turistični vodnici  
se marsikaj skriva že v omari  in čaka na izposojo.

Česar ni, se pa po meri in želji gospode naredi.

Evelin Bizjak s.p.
Predhodne najave: 040 577 255, Klanec 6a, Solkan

Vese
l b

oži
č!

Srečno 2016!

Vse fotografije: Toni Gomišček

Gasilska slika udeležencev izleta. 

Vesel božič

in srečno 

           2016
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KREA obeležila v Solkanu rojenega 
pionirja slovenskega lutkarstva 

Milana Klemenčiča

Novogoriško kulturno umetniško 
društvo KREA že od ustanovitve leta 
2001 udejanja svoje poslanstvo kre-
ativnega podajanja kulturnih vsebin 
v naši občini. Med 7. in 11. decem-
brom so v prostorih Galerije TiR na 
Mostovni izpeljali likovno-lutkovno 
delavnico, s katero so se poklonili 
140-letnici rojstva slikarja in lutkarja 
Milana Klemenčiča, rojenega 7. mar-
ca 1875 v Solkanu.  

Klemenčič je študiral na slikarskih 
akademijah v Benetkah, Milanu in 
Münchnu. Leta 1903 se je z druži-
no preselil v Šturje, kjer se je zaposlil 
kot sodni uradnik. Tam je leta 1910 
pripravil lutkovno predstavo Mrtvec 
v rdečem plašču, ki jo štejemo za 
rojstvo slovenskega lutkovnega gle-
dališča, in nato še pet premier. S 
predstavami je nadaljeval med prvo 
svetovno vojno kot oficir v Gradcu. 
Po vojni je bil nekaj časa šef scenske 
opreme v Narodnem gledališču v 
Ljubljani, leta 1919 pa je postal vodja 
Slovenskega marionetnega gledališča 
– prvega (pol)poklicnega lutkovnega 
gledališča na slovenskih tleh, ki je de-
lovalo v Mestnem domu, v zgradbi, 
kjer še danes domuje Lutkovno gle-
dališče Ljubljana. 

Deset udeležencev in udeleženk 
likovno-lutkovne delavnice, je v treh 
dneh pod vodstvom novogoriške 
diplomirane scenografinje in kultur-
ne aktivistke Mojce Valič spoznalo 

tehniko izdelovanja lutk na žici – 
nekakšnih pomanjšanih Sicilijank 
(pupi siciliani) oz. marionet na žici. 
Pri tovrstnih lutkah glavna vodilna 
žica omogoča lažje, bolj neposredno 
obvladovanje lutke, zaradi katere 
je tudi animacija le-te enostavnejša. 
Vsak udeleženec je izdelal svojo lut-
ko po svoji lastni realni ali imaginar-
ni podobi in se soočil s svojim jazom 
oziroma nadjazom.

Delavnica je bila kot zadnja izmed 
petih letošnjih aktivnosti izpeljana 
v sklopu sofinanciranega programa 

MONG z naslovom Identiteta po-
sameznika danes, s čimer v društvu 
zaključujejo uspešno KREAtivno leto 
2015. Ker pa kreativnosti in talenta 
solkanskega lutkarja ne gre kar tako 
prezreti in ker lutke še niso dobile 
svojega pravega mesta v našem oko-
lju, si v društvu prizadevajo, da bi 
tudi v bodoče lahko ponujali aktiv-
nosti, povezane z lutkarstvom. Celo 
več: želijo si, da bi s časom lutke 
dobile svoje domovanje in, zakaj ne, 
tudi mini lutkovni abonma.
Barbara Poša Belingar

Kontakt za vse, ki bi jih utegnilo 
zanimati
KUD KREA
Vojkova 54
5000 Nova Gorica
tel 031 338 204

Pot k jezu

Že asfaltirana kolesarska pot na de-
snem bregu Soče (Plave-Solkan) je še 
vedno uradno zaprta, nadaljuje pa 
se gradnja njenega nadaljevanja med 
briški mostom in »Fonzarijevo« gra-
ščino v Šmavru, ki vključuje ureditev 

poti k jezu. V tem času je na levem 
bregu dokončana pešpot od jeza do 
razgledišča pri železniškem mostu 
oziroma do športno-gostinskega 
kompleksa Žogica, ki že privablja 
številne sprehajalce. 

15 let Rastoče knjige
Izvirni slovenski projekt Rastoča 

knjiga praznuje letos 15. obletnico. 
Od prvih korakov na prelomu dveh 
tisočletij je projekt zaživel v različnih 
oblikah in se širil v različnih smereh. 
Tak je bil tudi njegov izhodiščni na-
men – ne omejevati, temveč razširja-
ti načine in oblike udejanjanja sim-
bolike Rastoče knjige, pod okriljem 
katere je moč zaobjeti celoten dose-
danji razvoj in identiteto Slovencev 
kot trajno učeče se družbe. V pet-
najstih letih je projekt zaživel med 
učenci in učitelji številnih osnovnih 
šol, globok sporočilni pomen je do-
segel bralce in zavzete knjižničarje, 
predstavnike lokalnih skupnosti, 
naše zamejce in izseljence, pisatelje 
in pesnike in ljudi, ki stremijo k in-
telektualni in kulturni rasti našega 
naroda doma in v tujini. 

Prvi strokovni posvet ob prazno-
vanju petnajste obletnice je bil v če-
trtek, 19. novembra 2015, v dvorani 
Državnega sveta Republike Slovenije 
na Šubičevi 4, v Ljubljani. Udeležili 
sva se ga predsednica Sveta KS 
Solkan Darinka Kozinc in knjižničar-
ka OŠ Solkan, Vlasta Skok.

Pozdravni nagovor je imel mag. 
Mitja Bervar, predsednik Državnega 
sveta RS. Sledili so še: akad. prof. 
dr. Tadej Bajd, predsednik SAZU, 

Aleš Čerin, podžupan MO Ljubljana, 
mag. Igor Teršar, direktor  Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti RS in 
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predse-
dnik upravnega odbora Društva ra-
stoča knjiga. Ob tej priložnosti je bila 
svečana podelitev priznanja Društva 
rastoča knjiga akademiku, prof. dr. 
Francetu Berniku.

Rastočo knjigo Solkan je na 
posvetu, in sicer v PP prezen-
taciji, predstavila mag. Darinka 
Kozinc. Povedala je vse o obisku dr. 
Gabrijelčiča na KS Solkan, ki je pred-
stavil projekt Rastoča knjiga. Sledil 
je sestanek s ključnimi osebami: z dr. 
Brankom Marušičem in predstavniki 
Univerze v N. Gorici. Nato smo se 
z ravnateljem, gospodom Marijanom 
Kogojem, dogovorili, da se šola v letu 
2014 vključi v projekt le simbolično. 
Temu je sledila izdelava “deklic s 
knjigo” iz gline in pogovori o nada-
ljevanju projekta. Z Mestno občino 
Nova Gorica smo sklenili dogovor o 
finančnem prispevku. V šolskem letu 
2015/16 je bil projekt Rastoče knji-
ge vključen v Letni delovni načrt OŠ 
Solkan, sledilo je oblikovanje delov-
ne skupine. Glavni dogodek Rastoča 
knjiga bo ob slovenskem kulturnem 
prazniku, 5. februarja 2016. 
Vlasta Skok, knjižničarka OŠ Solkan

Krajše in daljše

Foto: Branko Marušič

Foto: Branko Marušič
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Solkanski most - neznano o znanem
I. del: rimske številke na mostu

V letu 2016, točneje 19. juli-
ja 2016, bo kamniti lepotec, ki se 
vije nad Sočo v Solkanu, praznoval 
110-letnico. To je že kar častitljiva 
starost za železniški most in prav je, 
da se te obletnice na nek način spo-
mnimo, saj je solkanski železniški 
kamniti most še vedno prvovrstna 
gradbena mojstrovina, ki ji v svetov-
nem merilu ni para. S 85 metri raz-
pona glavnega loka se ponaša z naj-
večjim kamnitim lokom med mostovi 
na svetu.  V zadnjih letih je bilo zgra-
jenih na Kitajskem tudi nekaj večjih 
kamnitih lokov, vendar na viaduktih, 
kar je povsem druga zgodba, o kateri 
bom ob priliki še pisal. Jabolk in hru-
šk v tehniki pač ne smemo mešati.

Prav v čast našemu kamnitemu 
junaku, ki je po dveh svetovnih voj-
nah še tu, sem se odločil napisati se-
rijo člankov o solkanskem mostu, ki 
bodo predstavljeni v posameznih za-
porednih številkah solkanskega časo-
pisa. Posvetil se bom predvsem tistim 
zanimivim dejstvom in dogodkom, ki 
so vezani na sam most. Za to številko 
sem zbral nekaj podatkov o zname-
njih na mostu v obliki rimskih šte-
vilk, kot jih lahko vidimo še danes.

Predvsem želim najprej ponovi-
ti znano dejstvo, da je bil solkanski 
most zgrajen leta 1906 v času Avstro-
ogrske, leta 1916 pa je bil med I. sve-
tovno vojno porušen njegov glavni 
lok. Leta 1925 so Italijanske državne 
železnice pričele s prenovo mostu in 
zgradile do avgusta 1927 nov in ne-
koliko modificiran kamniti lok z ena-
kim razponom. To, kar vidimo da-
nes, je torej kamniti lok iz leta 1927. 
Italijani so oblikovno spremenili tudi 
vogalne kamnite stebričke, ki stojijo 
na vrhu mostu in označujejo začetek 
in konec ločne mostne konstrukcije 

ter tvorijo del mostne ograje. Vse šti-
ri stebričke so označili z številčnimi 
oznakami z rimskimi števili, ki imajo 
določen sporočilni pomen. Še danes 
so take, kot so ostale ves čas od leta 
1927 naprej. Ko se sprehajamo v 
okolici solkanskega mostu se mor-
da sploh ne vprašamo, kaj rimske 
številke na teh stebričkih pomenijo. 
Vseh številk se tudi ne da videti kar 
tako, saj je most postavljen postrani 
čez reko Sočo in moramo zato Sočo 
prečkati, pomaga pa nam lahko upo-
raba daljnogleda.

Pa pojdimo po vrsti in razložimo 
sporočilo vsake številke na mostu 
posebej. Označujejo letnice oziro-
ma pomembne dogodke iz zgodo-
vine solkanskega mostu, kot so jih 
Italijanske železnice postavile leta 
1927. Morda je zanimivo in sporo-
čilno tudi to, da teh številk po drugi 
svetovni vojni v času takratne FLR 
Jugoslavije ni nihče ne umaknil niti 
spreminjal. Spet morda – verjetno 
se nihče ni posebej poglobil v nji-
hov pomen. Sporna bi lahko bila le 
letnica 1916, ki jo Italija šteje za čas 
pomembne zmage, ko je bila osvo-
bojena Gorica in je italijanska vojska 
avgusta 1916 v 6. ofenzivi prisilila 
avstro-ogrsko vojsko na umik na levi 
breg Soče na nove obrambne polo-
žaje. 

Danes so torej številke v original-
ni obliki še tu, sporočajo pa nam na-
slednje časovne mejnike:

MCMVI – 1906. To je leto, ko je 
stekla Bohinjska železnica kot del 
druge tirne povezave med                           

Dunajem in Trstom. Otvoritev 
proge je bila 19. 7. 1906. Solkanski 
most je zaslovel kot most z najve-
čjim  lokom med kamnitimi mostovi 
na svetu. Progo je odprl za promet 
avstrijski prestolonaslednik Franz 
Ferdinand d Este.

Lega oznake: desni breg Soče, 
dolvodna stran.

MCMXVI – 1916. Dne 7. avgusta 
1916 so italijanske čete med 6. ita-
lijansko ofenzivo na Soči vkorakale 
v mesto Gorica. V noči med 8. in 9. 
avgustom tega leta so avstrijske in-
ženirske enote med umikom na levi 
breg Soče razstrelile glavni lok sol-
kanskega mostu. Letnica 1916 na ka-

mnitem stebričku označuje predvsem 
za Italijo pomembno leto 1916, ko je 
italijanska  vojska po njihovem mne-
nju zmagoslavno osvobodila  Gorico, 
za drugo stran pa je to dejanje pome-
nilo okupacijo mesta.

Lega oznake: levi breg Soče, gor-
vodna stran.

MCMXXV – 1925. Tega leta so 
Italijanske državne železnice pričele 
z obnovo  loka solkanskega mostu. V 
dveh letih težavne gradnje je bil ka-
mniti lok s svojo nadgradnjo obno-
vljen v nekoliko spremenjeni obliki.

Lega oznake: levi breg Soče, dol-
vodna stran.

MCMXXVII – 1927. Ob 11. oble-
tnici osvoboditve Gorice so dne 8. 
avgusta 1927 ponovno odprli pre-
novljeni solkanski most za železniški 
promet brez omejitev teže vlakov in 
hitrosti. Pred tem je bila odstranjena 
zasilna železna mostna konstrukci-
ja, ki jo je spomladi 1918 postavila 
avstrijska vojska in po kateri je tekel 
železniški promet vse do leta 1927. 
Na slovesnosti je bil prisoten tudi 
italijanski nadvojvoda Emanuele 
Filiberto d Aosta.

Lega oznake: desni breg Soče, 
gorvodna stran.

Sporočila posameznih letnic lah-
ko vsakdo komentira na svoj način. 
Za nas je pomembno, da so še vedno 
na mostu, saj je v drugi svetovni voj-
ni solkanskemu mostu ponovno gro-
zila nevarnost, da bo porušen. Kljub 
številnim zavezniškim letalskim na-
padom in tudi nekaterim poškodbam 

naš solkanski lepotec na srečo še ve-
dno krasi dolino smaragdne Soče.
Gorazd Humar*

*Gorazd Humar je univerzitetni 
diplomirani inženir gradbeništva in avtor 
obsežne monografije o solkanskem mostu 
z naslovom Kamniti velikan na Soči (Nova 
Gorica, 1996).

Nova otroška igra 
solkanskih »fac«

Gledališka skupina Face iz Sol-
kana je letošnjo sezono začela z 
novo otroško igro Do tiste stezice. 
Premiero smo doživeli 6. oktobra 
2015 v dvorani na bivši solkanski ka-
ravli, ko smo za našo mlado publiko 
odigrali v počastitev občinskega in 
krajevnega praznika Solkan. Igra av-
torice Vike Grobovšek pripoveduje 
o dveh razbojnikih, ki se priselita v 
gozd in si ga želita urediti po svoje. 
Gozdni prebivalci se temu uprejo in 
ju želijo izgnati. Ekološko pravljico 
so Face popestrile s filmi iz narave, 
ki sta jih posnela Branko Belingar in 
Marica Faletič. Za umirjen uvod v 
predstavo je poskrbela citrarka Janka 
Frančeškin, ki je s svojim instrumen-
tom ob posnetkih ustvarila še doda-
tno lepoto gozda in vzbudila prijetna 
čustva. V predstavi lahko vidimo že 
uveljavljene in uigrane člane Fac: 
Darka Obida in Marjana Brumata 
(zdaj ga nadomešča Lidija Bensa) kot 
razbojnika, Lidijo Vončina v vlogi 

gozdne kraljice, Inge Lozej, ki pre-
pričljivo odigra Smetka ter Branka 
Belingarja in Olgo Srebrnič v vlogi 
škratkov. Tu pa je še čudaški škrat 
Copatek, ki ga je upodobil Silvan 
Madon. Predstavo je režirala Marica 
Faletič, prav tako članica Fac. Pol 
ure trajajoča predstava je zanimiva 
in obogatena s humornimi dialogi. 
Gledalci, posebno otroci, so jo lepo 
sprejeli. 21. novembra smo nastopi-
li tudi v Podnanosu in poželi veliko 
navdušenja.

Sicer pa Face ne počivajo. Člani že 
pridno vadijo za novo igro Na deželi, 
ki je napisal in jo bo tudi režiral gle-
dališki igralec Milan Vodopivec, tre-
nutno najbolj znan kot oče Bonifacij 
iz Štorij. Predstava Na deželi bo na-
daljevanka Čakalnice, s katero je gle-
dališka skupina že velikokrat nasto-
pila po raznih krajih. Predvidevamo, 
da bo premiera nove komedije en-
krat do pomladi. 
Marica Faletič

UNI BAR SOLKAN Mladen Vukmirović s.p.

Med ogradami 3, 5250 Solkan

Vesele božične praznike 
in srečno, zdravja polno novo leto!

Nastopajoči v predstavi Do tiste stezice

Vse fotografije: Gorazd Humar

Krajše in daljše
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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

Želimo vam 
vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2016 !

UOU na Dunaju

Marinko Pintar se je vinarstva lotil povsem 
naključno, ko je podedoval parcelo v Brdih, iz-
kušnjo pa obogatil s prvimi trgatvami „pozablje-
nih“ grozdov v vinogradih, za katere ni nihče 
več skrbel. Tako se je rodil Konzorcija opuščenih 
vinogradov, ki je od samega začetka ubral pot v 
čimbolj biološko pridelana in negovana vina, v 
svet podaljšanih maceracij in zorenja belih vin. 
V sodelovanju s prijatelji in bratrancem Borisom 
Pintarjem je v zgolj nekaj letih hitro napredoval, 
razvil lastno blagovno znamo UOU (vol), opo-
zarjal nase kot (vinski) sponzor raznih priredi-
tev, pa tudi z nastopi na goriških Okusi na meji 
(Gusti della frontiera), kjer ga številni pričakuje-
jo tako zaradi „vin ku an bot“ kot zaradi sirov s 
tolminskih planin in suhih mesnin, ki jih ponuja 
ob kozarcu žlahtne kapljice. S podobno ponud-
bo se je uspešno predstavil tudi med Andrejevim 
semnjem.

Letošnje leto je bilo za vina blagovne znamke 
UOU in njegove ustvarjalce posebej plodno. Po 
uspešni predstavitvi na 4. festivalu oranžnih vin 
aprila v Izoli, kjer je bilo omizje solkanskih vi-
narjev eno najbolj priljubljenih, je konec poletja 
sledilo presenečenje. Organizatorji Orange wine 
festivala, ki pri svojem delovanju skrbijo za večjo 
prepoznavnost in poznavanje belih maceriranih 
vin, so smele Solkance povabili še na ekskluzivni 
jesenski dogodek, na 3. Orange Wine Festival na 
Dunaj, ki se je odvil 16. novembra v strogem me-

stnem središču, v dvorani na vhodu v legendarno 
dunajsko muzejsko četrt. Na vabilu so zapisali, da 
je v Izoli Konzorciju uspelo navdušiti zelo pisa-
no mednarodno publiko tako z vini kot celotnim 
nastopom, zato so izrazili željo po sodelovanju 
Konzorcija tudi na dunajski prireditvi. 

Naši vinarji so se enakovredno soočili z že uve-
ljavljenimi kolegi, ki vrsto let krojijo mednarodni 
trg oranžnih vin. V muzejski četrti se je pred-
stavilo več kot 80 vinarjev iz Avstrije, Slovenije, 
Italije, Hrvaške, Nemčije, Francije, Španije, 
Češke in Slovaške. Degustacijo  je spremljala iz-
brana kulinarična ponudba vrhunskih kuharjev, 
kot  so Gostilna pri Lojzetu (Zemono), Dam 
(Kromberk), Rizibizi (Portorož), Gostilna Rajh 
(Bakovci), Ribogojnica Fonda (Seča), Mesnine 
Kodila in še 12 drugih iz Slovenije in Hrvaške. 

Promocijska ekipa konzorcija se je zelo ui-
grano izkazala tudi na mondeni prireditvi  v 
našem nekdanjem glavnem mestu. Promocijski 
prostor je imela ob igrivih gostincih iz Skaručne. 
Kombinacija se je izkazala za zmagovito, saj gne-
ča pri vinih z imenom UOU ni pojenjala niti za 
trenutek.  Sicer pa očotno vlada na Dunajo izje-
mno zanimanje za biološko pridelana bela vina 
s podaljšano maceracijo, saj so številni gostje že 
popoldan do dobra napolnili vse tri prireditvene 
dvorane, naval pa ni pojenjal niti v poznih večer-
nih urah, po uradnem koncu festivalskega doga-
janja. Boris Pintar

Skupaj po 30. letih

Pred tridesetimi leti je osnovnošolsko izo-
braževanje zaključila generacija '70. Spomine na 
obdobje tedanjega časa na Osnovni šoli Solkan 
smo s srečanjem obeležili 27. novembra 2015 v 
solkanskem hotelu Sabotin.

Trideset let je malo in vendarle ni tako zelo 
malo.  Ob tem pomislim na čas, v katerem živi-
mo že več kot 40 let in na vse, kar smo doživeli 
v nekaj letih osnovnošolskega izobraževanja, ki 
je bilo na nek način zelo drugačno od sedanjega. 
Veliko se je spreminjalo, se spremenilo in se še 
spreminja …

Ob branju utrinkov B. Dolška o našem času, 
sem ugotovila, da v veliki meri držijo. Če nas je 
kdo objel in stisnil k sebi ter rekel »rad te imam«, 
smo veljali za »mehkužce«. Vendar, preživeli 
smo! In ne samo to, po mnenju naših učiteljic 
na srečanju, smo ''zrasli'' v poštene in odgovorne 
odrasle. A vendarle so še vedno živi spomini na 
čase, ko smo se po šoli na dvoriščih cele popol-
dneve, včasih tudi do poznih večernih ur, ko so 
se prižgale luči javne razsvetljave (ki pa jih tako 

ali tako ni bilo prav veliko) s prijatelji igrali  skri-
valnice, tatove in žandarje, kavboje in indijance, 
nemce in partizane in vse, kar si lahko domisli 
otroška domišljija. Padali smo z drevja, se po-
rezali s steklom, se igrali z lokom in puščicami, 
gradili trdnjave iz snega, prebrali gore stripov 
in kavbojskih romanov in vse to smo preživeli 
brez posledic! Včasih smo se cele dneve spuščali 
z vozičkom po klancu, pozabljajoč, da nimamo 
zavor. Nismo imeli računalnikov, video igric, na 
stotine kanalov na televiziji, mobilnih telefonov, 
interneta, facebook-a …  Imeli smo prijatelje! S 
kolesom smo se odpeljali ali tekli do njih, da bi 
bili skupaj! 

Srečanje s sošolci nas je popeljalo v čas 
otroštva, brezskrbnosti. Tudi razredničarke so 
bile našega vabila iskreno vesele. Z nami so 
delile spomine. In ni jih bilo malo. Predvsem 
na čas, ki je otrokom vendarle dopuščal več 
prostih uric, igranja s prijatelji in tekanja po 
travnikih. 
Aleksandra Matjac

Živela, generacija 1970!  (Foto: Andrej Šušmelj)

Boris Pintar in Filip Tomažič ob konzorcijevem transparentu v Gorici!  (Foto: UOU)

Editor d.o.o.

Velika pot 29

5250 Solkan

t: 082-001-770

m: info@editor.si

w: www.editor.si
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KEMIČNA ČISTILNICA
IN PRALNICA

ProC
lean

Solkankam in Solkancem želimo 
vesele božične praznike in 

srečno 2016!

Cesta IX. korpusa 91a, 5250 Solkan, Tel.: 05/333 45 53 
info@proclean.si, www.proclean.si

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2016!

GOGO bus ima 
postajo tudi v Solkanu

Med osmimi postanki GOGO 
busa, namenjenega obiskovalcem 
Nove Gorice, ki bi radi spoznali 
delček bogate vinske in kulinarične 
ponudbe, je tudi solkanska Ošterija 
Žogica. Avtobus je zaenkrat zape-
ljal zgolj na poskusni oziroma pro-
mocijski vožnji, med katero je imel 
postanke pri vinarju Davorinu Colji 
v Steskah, v restavraciji z vinote-
ko Mama na Ajševici in v Solkanu. 
Ekipa Žogice je sicer avtobus „usta-
vila“ že med vožnjo in potnikom raz-

delila vojno pošto ter jih s tem pri-
pravila na doživetje frontne kuhinje, 
prave uspešnice priljubljene ošterije. 
Zamisel Turističnega društva – TIC 
Nova Gorica je vsekakor inovativna 
v našem prostoru, le pri njenem tr-
ženju so porodni krči. V večjih turi-
stičnih mestih se namreč za tak izlet 
odločajo predvsem hotelski gostje 
na večdnevnem spoznavanju kraja in 
njegove okolice in to pogosto v za-
dnjem trenutku, novogoriški Avrigo 
pa je, zaradi premajhnega števila 
predprijav, vožnjo odpovedal kar ne-
kaj dni prej. GOGO busu vsekakor 
želimo srečno vožnjo, pa kadarkoli 
in kolikokrat koli bo že zapeljal po 
naših cestah. TG

Martinova furenga  
se je tragično končala

Svetega Martina, od vinskih bratov 
oklicanega patrona mladega vina, že 
vrsto let naznanja tudi vožnja sodov 
s konjsko vprego. Tako je bilo tudi 
letos in njihov prihod je razveselil 
številne Solkance in Novogoričane, 
čeprav je bilo vino z vozov name-
njeno martinovanju v Šempetru. Do 

Rafuta (Pristave) je vse potekalo v 
najlepšem redu, tam pa je 59-letne-
ga Vincencija Kovača – Vinka, ki je 
bil kot izkušen furman tokrat v vlogi 
zavirača, zadela srčna kap in je oble-
žal na cesti. Kljub poskusom oživlja-

nja in hitremu prevozu v bolnišnico 
je izgubil boj za življenje. Tako je to 
ena zadnjih slik priljubljenega Vinka, 
ko se je malo pred postankom na 
solkanskem Placu že pripravljal, da 
zavre voz. (Foto: MP)

Frontni poštar Jakob Golob (Foto: TG)

Medicinka Ethel Golob in štabni kuhar 
Matej Vodan (Foto: Toni Gomišček)

Škabrijel: že več kot 10.000 vpisov
Na dan, ko je Jordan Kodermac 

ustanavljal društvo Škabrijel 1917, 
se je v vpisno knjigo na vrhu tega 
priljubljenega hriba vpisal že 10.000-
i obiskovalec. Z letošnjim letom so 
na vrhu in dostopih nanj postavili 
številne informativne table, ki nam 
omogočajo vsaj delno razumevanje 
dogajanj na pobočjih tega hriba med 
prvo svetovno vojno, ko je italijanska 
kraljeva vojska z neskončno dolgimi 
topniškimi obstreljevanji, ki so jim 
sledili napadi jurišnikov, poskusila 
osvojiti vrh, ki so ga v slavo avstro-
-ogrskega cesarja hrabro branili voja-
ki raznih narodov dvoglave monar-
hije. Vzponi na vrh so del Poti miru, 
prav s Škabrijela pa lahko vidimo vse 
grebene, po katerih so se bile bitke 
na soški fronti, od Julijskih Alp na 
severu do zadnjih kraških vzpetin na 
jugu. TG

V vpisno knjigo se je 9. 12. 2015 vpisal desettisoči obiskovalec.  (Foto: Aleš Srnovršnik)

Spomenik padlim na vrhu Škabrijela  (Foto: Toni Gomišček)
Usmerjevalni količek na Poti miru   
(Foto: Aleš Srnovršnik)

Krajše in daljše
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Vstopili smo v veseli december 
s poplavo voščil in lepih želja. 

Včasih je dovolj, da je ob nas nekdo. 
Ni mu potrebno narediti velike stvari, 
pomemben je občutek, da nismo sami, 

da nas spoštuje in podpira. 
Želimo vam, da bi toplino decembra doživeli Želimo vam, da bi toplino decembra doživeli 

z najbližjimi v miru, sreči in zdravju!

ZVESTI

NAROCNIK
6 mesecev 

brezplačnega
interneta in stroški

priklopa 1€.

NAGRADA

ZVESTOBI
30% popust 

prve 3 mesece

OPTIKA

NA RECEPT

Prva dekodirna naprava 
za ceno 1€ vse ostale 
pa s 50% popustom.

DIGITALI-
ZIRAJ SE 

20% popust 
za prvih 12 mesecev
in stroški montaže 1€

KLIKNI
50 % popust 

za prvih 6 mesecev

VESELE
PRAZNIKE

SRECNO

2016 

Kako je, kr gre mama v Cankarjev dom

Je blo zmjerem tekuo, da pr naši hiši 
ni blo nikuli mjeru. Zatuo ki naša mama 
je bla tista, ki se ni ložla nikuli u mjer.

Če ni djelala u soji službi, an djelala 
je skuoz in takuo je še danes, je zmjerem 
rompljala kej po hiši al pa je kontrolira-
la nas, otroke, kar tudi djela še danes. 
Je tudi skuoz skrbjela za kulturu an izo-
brazbu. Ma smo mogli znat use! Use od 
zgodovine, uojske, od slavnih možov od 
umetnosti al pa kej od znanosti. Zatuo 
ki je zmjerem pravla, an pravi še danes, 
da kar znaš, ti na muore nobeden uzet. 
Je tudi sama skuoz kej pisala, kajšne pje-
smi an takuo.

An pole pride an dan damu an ozna-
ni, da bo pojela u pjeuskim zbori. Ki da 
ker je hodila u šuolu, je use Ijete pojela 
pod Jožicu Golob u sukenski šuoli. Ta 
je bla učiteljca od pjetja, foresta, ma je 
kmalu ratala skori Sukenka.

An tako začne moja mama hodit na 
pjeuske vaje. Jest magari nisem prou za-
stuopu, kakuo lohko poje, ki smi nikuli 
ni zdjelo, da jema kajšen prou velik po-
sluh. Sem pa vjedu, da jema veselje an 
močen glas. Ki kadar je krčala če po hiši 
sju slišali anka h susjedom.

Ma sem hmali skapiru, da ta zbor ni 
kar takuo. Jeh je dosti! An so usih Ijet. 
Kajšni že prou stari, ku moja mama (ma 
da me ne sliši!). Ma je dosti tudi prou 
mladih Ijepih pup, ki bjeh pogledu tudi 
jast. An usi resni! Na vaje pridejo zmje-
rom, na zamudavaje an se prou trudje. 
Usi so hodili u Osnovnu šolu Solkan, 
kadar so bli mladi.

An takuo se po nih treh mjescah 
mjeli prvi nastop. Prou u Novi Gorici u 

Kulturnim domi! Sem šou poslušat. Ma 
kakuo je blo lepuo! Usi u dvorani smo 
juokali. Smo mjeli dvje uri prou puhne 
an ruse nuose od tega. An pole - tuo ni 
blo še use. Za nih par tjednu se pojeli u 
Novi Gorici še enktrat, zatuo ki je bla 
dvorana u prvo premejhna, da bi lohko 
poslušali usi, ki sjeh tjeli slišat.

Sem mislu, da bo zdej konc, ma ne! 
Oni sse organizirali an se niso več kli-
cali pjeuski zbor, ma Vokalni ansambel 
Reunion, ssi nardili program an dobili 
adniga odličniga pevovodju an use dru-
go, ma tudi Sukenca. Se kliče Kokošar 
Radovan.

An naša mama je bla pole od tega 
prou zmješana! Pole seje šele začnu tra-
lala tralali po hiši cjele dneve. Muzika je 
bla samo tista, ki je ona rekla - an ta je 
bla od kajšniga zbora. An pole je trenira-
la tudi doma. Je moglo bet use upihnje-
no: neč televizje, nobeden radio - neč, 
samo ona an soj tralali tralala!

Pero so vancirali! So začeli jemet 
nastope prou u Ljubljani! Da bi vidli vi 
tuo! Doma nismo ne jeli ne pili, zato ki 
naša mama je študirala samo na zbor. 
Je genjela kuhat an je blo use od prahu. 
Zato ki nobeden ni neč pobrisu če po 
hiši, ker ni neč ukazala. Ma ni študirala 
na to, kako bo pojela. Ne!!! Je študirala, 
kako nej se obleče in kako nej se sfrizi-
ra! Da muorje bet usi u črnim, je rekla, 
an da muorje zgledat bolj podivljano. 
Takuo ku zgleda današnja mladina. Od 
takrat sem opažu, ker se šušije cunje, da 
se večinoma use črne! Jema črne maje, 
kotule, kalcete, use! Perfin bergešine! 
An ne samo po en kuos. Zato ki pravi, 

da nikuli na vješ! Lohko pride mraz, ali 
za slučaj, če se kej strga, je treba jemet 
rezervu. An pole kolane! Kej je nardila? 
Je šla u železninu an je kupla usiga ukop 
5 metru kjeten dvjeh debelin, an še dva 
loketa. An sjeh je zavila okroh pasu an 
uratu. An puhna džaketa batonk! Ki je 
rekla, da je vidla, da tako zgleda pank. 
Pole sje pofarbala še oči prou močno 
črno, šuobe pa ruse. Gor na glavi pa - 
use skuštrano, ku gnjezdo od srake. An 
taka je šla pojet u Križanke u Ljubljanu.

Ma zgleda, da je moglo bet že tako 
prou, zato ki ker je pršla damu je oznan-
la, da puejdeje še enkrat. Ma tu voltu 
prou u Cankarjev dom, slovenski hram 
kulture!

An pole se je začelo! Smo mogli bet 
usi tiho, ki je skuoz ponavljaja besedilo 
od pjesmi, da na fali. Ma je tudi treni-
rala kajšnu pjesem po kuosah. An tako 
smo poslušali cjeu dan po tri note zmje-
rem znova. Rajši bi bil gljuh!

An jest sem mogu tudi pazit na se-
stru, zato ki mama se ni dala motit. 
Če smo tjeli kej jest sem mogu skuhat. 
Tako smo u dvjeh tednah pojeli tri kile 
paste špageti. An je tudi rekla, da sem 
prou zadosti star, da lohko poskrbim za 
soje cunje! Ma mama! Jest jemam skora 

Krajše in daljše

Zmagovit in prepričljiv nastop zbora Reunion!  (Foto: Ožbej Černe)

Vlado Kreslin in Reunion  (Foto: Ožbej Černe)

Želimo vam 
vesel  božič 
in srečno 
novo leto!

Boni se ne seštevajo in niso zamenljivi za denar. Koristi se ga za storitve v Hiši lepote Merci. Kuponček izrežite in ga prinesite s seboj.

  Želimo vam  nasmejane praznične dni
                                   ter srečno leto 2016Podarjamo vam 

10€
za popolno nego v 
Hiši lepote Merci

adennudvajsti Ijet! Se počutim ku pete-
lin, ki smu odrjezali rep, če čepim doma, 
kuham an skladam kalcete po kašetinah!

Pero ni pomagalo neč. Ki moja mama 
jema voju ku bik an rine zmjerem naprej 
ku kajšen uou! Ker se kej loti, zmjerem 
tudi konča an, roku na srce, ponavadi 
odlično! An tako je blo tudi s tem.

An tako je moja mama, gospa per 
petdesetih, lih prou debela, ki morajo 
mame bet, ki ju jemam najbolj u spomi-
ni s fjertohem per špargeti, kadar kuha 
njoke s kruha an pečenku u omaki (zato 
ki to jemam saldu rad), učera nastopala 

u Cankarjevim domi! An danes puojde 
še enkrat!

Ma me na briga, če mi je sestra (ki 
jema 11 let), ko sem ju mogu pazit, na-
jedala cele dneve, kako se kregajo s pr-
jatelcami. An me na briga, da sem mogu 
»varvat hišu«, ku reče mama. Me tudi 
ne briga, če že skora pu Ijeta nisem jou 
nobeniha domačiga štruklja, kajšnu gu-
bencu al biškote, kar je blo prej skora 
zmjerem ob nedeljah. Zato ki sem po-
nosen na soju mamu!

Bravo, mama!
Jakob Poberaj
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Obledele slike

Po sledeh neke razglednice

Ob obilici dogodkov in informa-
cij v zvezi s stoletnico Prve svetovne 
vojne me zanima predvsem tragedi-
ja Solkana in Solkancev, tudi  mojih 
prednikov. Začel sem brskati po svo-
jem arhivu in v roke mi je prišla foto-
kopija razglednice nonotove družine, 
katerga original hrani moja teta Ani-
ca, mamina sestra. Čeprav sem si jo 
že večkrat ogledoval, se nisem nikoli 
potrudil, da bi jo podrobneje pogle-
dal ali celo prebral sporočilo na zadnji 
strani. A sedaj sem se. Najprej sem 
skušal razvozlati, kdo vse je na foto-
grafiji.

Možakar z brki je moj nono Ivan 
Humar, Johan, po njem se je domačiji 
v Ščednah še dolgo po njegovi smrti 
reklo Pri Johanovih.  

Lepo oblečena gospa, ki je bila - če 
dobro pogledaš - po vsej verjetnosti 
noseča, je moja nona Marija, po rodu 
iz Stržišč v Baški grapi; značilnega di-
alekta ni mogla skriti do smrti.

Deklica s kapo in cvetom v laseh 
je bila moja teta Štefanija, rojena leta 
1912.

Kdo pa so fantje? Na fotografiji so 
štirje, po pripovedovanjih pa sem po-
znal le tri: najstarejšega Maksa (letnik 
1905), ki ga je ob nabiranju vojaških 
ostankov pod Sv. Katarino leta 1925 
raznesla granata, Johana (1908), ki je 
tik pred koncem Druge svetovne voj-
ne kot ameriški vojak nesrečno umrl 
na Korziki in Pepi (1907), edini stric 
po mamini strani, ki sem ga poznal 
tudi v živo. Četrti pa je Albert (1910): 
umrl je noni v naročju v begunskem 
taborišču, mogoče za davico, ki je ta-
krat kosila med begunskimi otroci. Še 
mnoga leta je pripovedovala, da je, 
kot je tisto popoldne sonce zahajalo, 
tako je odhajal tudi moj Albert. 

Zanimivo je opazovati skrbno iz-
brano obleko vseh na fotografiji, po-
sebno nonino in Štefanijino. Odraža 
predvsem nonino željo po urejenosti. 
Verjetno je takrat bilo fotografiranje 
najmanj tako pomembno kot nedelj-

ska maša, zato so si nadeli najboljše 
kar so imeli.

Težji zalogaj je bila druga stran, 
nono jo je s svinčnikom do robov na-
drobno popisal. Potrudil sem se ter z 
računalniškimi povečavami in z ostre-
njem le uspel prebrati zapisano:

Humar Johan
Ollesdorf 
of. 18 
N.O. (okrajšava za Nieder Oesterreich)

Velecenjena
Gospa Ortenzija Vuga
Novi Logor 23 b. II. C.
Bruk in d. Laith (pravilno: Bruck am 
den Leitha)
Nider Osteraich (pravilno: Nieder 
Oesterreich)
Flienflung (verjetno: Fluchtlingslager 
– begunsko taborišče) 

Ollersdorf, 5/5
Draga mi Botra. Hvala za poslano 

sliko, sem udobil. Tako pošlem tudi 
jaz od moje družine. Vsi smo gor na 
nji, samo te male Rozalije je ni. Pa kaj 
bi, smo tako črni kot cigani, no pa naj 
bo za en spomin od nas. Mogoče se 
bomo še videli, če bog da. Na zdrav 
tako še naprej naši domovini. Zdravi 
smo, dobro, hvala bogu res. Tako že-
limo tudi vam vsem skupaj. Zbogom, 
pozdravljam Humar Johan

Čez dopisnico je pritisnjen (slabo či-
tljiv) žig:
RES. SPRAL BRUCK KIRALYHIDA 
MILITAR - PFLEGE

Kljub temu, da sem bil nad vsebino 
razočaran, saj ni vsebovala nobenega 
zanimivega podatka, pa so se mi od-
prla nekaterega zanimiva vprašanja. 

Razglednica je bila poslana 5.5., 
verjetno leta 1917, kar sklepam po 
omembi te male Rozalije, moje ma-
tere, ki je bila rojena 16.3.1917, torej 
slaba dva meseca prej. Ali je mama ni 

vzela v naročje, da bi bila tudi ona ove-
kovečena (v kar dvomim), ali pa je fo-
tografija starejša, torej iz časa, ko mame 
še ni bilo (mogoče pa je bila nona z njo 
že noseča, tako vsaj izgleda). 

Če je tako, kje so bili jeseni 1916, 
kje je nastala ta fotografija? Še pred 
domačo hišo, pred odhodom v be-
gunstvo (malo verjetno, ker je bil 
nono takrat v vojski) ali jeseni leta 
1916 nekje v begunstvu? 

Kdo je bila Velecenjena Ortenzija 
Vuga? Po pripovedovanju je bila noni-
na prijateljica, šivilja, ki je šivala tudi 
naši družini. Čigava botra je bila? 

Zakaj je nono med besedilo vrinil 
stavek … Na zdrav tako še naprej naši 
domovini… Je to storil zaradi takra-
tne cenzure, da je izpadel bolj domo-
ljuben, ali je z domovino mislil le ta-
krat porušeno Goriško ali celo samo 
njihov dom v Ščednah?

Kaj pomeni žig čez razglednico? 
Kje je Kiralyhida, zveni madžarsko a 
na zemljevidu je nisem mogel najti. 

Je razglednica sploh dosegla na-
slovnico? Mogoče je bil naslov preveč 
nepopoln in so jo s povratno pošto vr-
nili pošiljatelju, družini Humar Ivan, 
kot je z nerodnimi črkami zapisano v 
zgornjem levem vogalu. 

In na koncu, kljub vsem napakam 
v besedilu, se le čudim pismenosti no-
nota, saj je moral od malega delati, 
gotovo tudi ni imel ne časa ne prilike, 
da bi se ob delu dodatno izobraževal. 
Zgleda, da so osnovne šole v stari 
Avstriji dobro delovale tudi na Banj-
šicah, od koder je bil doma. 

Radovednost, ki so mi jo vzbudila 
ta vprašanja, me je pripravila, da sem 
šel v tednu pred dnevom mrtvih v 
Kulturni dom v Gorici na predstavi-
tev knjige V Brucku taborišču avtorja 
Vilija Prinčiča. Iz radovednosti sem 
knjigo že med predstavljanjem preli-
staval, da bi zasledil kak odgovor na 
moja vprašanja. 

Še večjo srečo pa sem imel, da sta 
bila na predstavitvi tudi Aldo Vuga, 
Ortenzijin vnuk, in Kaja Širok, njena 
pravnukinja, zgodovinarka in direk-
torica Muzeja novejše zgodovine v 

Ljubljani. Boljšega vira za informaci-
je o Ortenzijini družini gotovo ne bi 
mogel najti, Kaja mi je takoj poveda-
la, da imajo tudi oni razglednico, ki 
jo je nona Otenzija pisala mojemu 
nonotu. O tej razglednici je napisala 
obširen članek, objavljen v reviji Foto 
antika leta 2013 pod naslovom Dru-
žinska fotografija v prvi svetovni voj-
ni: zgodba družine Vuga v taborišču 
Bruk na Litvi, iz katerega bom povzel 
nekaj podatkov.

Neverjetno naključje: iz datuma 
Ortenzijine razglednice, 30. 4.1917, 
lahko skoraj stoodstotno sklepam, da 
je to tista razglednica, na katero je od-
govarjal moj nono, torej imamo dve 
razglednici, stari skoraj sto let, pove-
zani tako vsebinsko kot kronološko. 

Na fotografiji je v sredini gospa 
Ortenzija Vuga s hčerko Julico v na-
ročju in najstarejšim sinom Frančijem 
ob sebi, vsi ostali so sorodniki in so 
člani družine Vuga iz Žabjega kraja.

Besedilo na drug strani pa povze-
mam iz Kajinega članka:

30.IV.1917
Gosp. Johan Humar
Ollesdorf N. 18
Bei Angern (popolno ime: Angern an 
der March)
N. O.

Dragi boter!
Tukaj imate našo sliko dosti ni vredna 
ali vendar. Dobila sem vašo kartico. 
Hvala! Tukaj nas lahko vidite če se ne 
bomo več drugače videli.
Za zdaj pa zbogom ostanite
Bruck a/ d. L. Ortensia Vuga

Dodatne podatke pa sem uspel do-
biti pri teti Anici, mamini sestri, edini 
še živeči iz družine Humar, rojeni si-
cer po prvi svetovni vojni, a o naših 
prednikih ogromno ve in z veseljem 
spomine prenaša naprej, nekaj najpo-
membnejših podatkov je celo zapisa-
la, da se ne bi pozabili.

Iz vseh naštetih virov lahko vsaj 
deloma rekonstruiram zgodbo izpred 

sto let in si odgovorim na nekatera 
vprašanja. 

Nonotova razglednica je bila goto-
vo poslana 5.5.1917, bila je odgovor 
na Ortenzijino razglednico, ki jo je 
posla 30. 4 1917, torej pet dni prej. 
Dokaz, da je avstrijska pošta kljub 
vojnim razmeram še vedno delovala z 
»avstrijsko« natančnostjo in hitrostjo, 
celo med begunskimi taborišči. 

Nono je Ortenzijino ime malo po-
slovenil, sama pa se je imenoval dru-
gače, Ortensia, torej v italijanski obli-
ki, bila je namreč rojena v Trstu. O 
Ortenziji sem mnogo slišal, v spomi-
nu mi je ostala kot Lucijanova nona, 
Lucijan pa je bil moj sosed v Žabjem 
kraju in prijatelj iz otroških let, tudi 
on Vuga, a nisva bila v krvnem sorod-
stvu. Ortenzija in Franc, njen mož, 
sta bila približno deset let mlajša od 
mojega nonota in none, a so se  kljub 
temu »botrili«, pa tudi prijateljevali. 
Čeprav nič v sorodu (spet zanimiv 
slučaj: Ortenzijin dekliški priimek je 
kot nonotov, Humar, Franc pa se je 
pisal Vuga, kot moj oče, pa tudi niso 
bili v sorodu) se je prijateljstvo pre-
našalo tudi na naslednji rod, pa tudi 
na vnuke, sam sem bil od otroških let 
prijatelj z Lucijanom, Ortenzijinim 
vnukom.

Kako so se razglednice vrnile po-
šiljateljem? Za razglednico nonotove 
družine vem iz pripovedovanja tete 
Anice. Neke nedelje, pred cerkvijo, ji 
jo je dal Franc Vuga, Ortenzijin mož, 
rekoč, to je vaša fotografija, pri nas se 
bo gotovo izgubila, zato ti jo dajem 
v spomin. Verjetno so pred tem, ko 
so urejali fotografije, napisali v gornji 
desni kot Družina Ivan Humar, da ne 
bi pozabili, komu pripada. Kako pa 
je Ortenzijina razglednica prišla spet 
k Vugovim? Tega niti Kaja ni mogla 
odkriti: našla jo je pri stricu, v družini 
pa imajo še več izvodov te fotografije. 
Na vsak način je zanimivo, da sta se 
obe vrnili pošiljateljem.

S pomočjo Prinčičeve knjige (na 
strani 50) sem razvozlal ime na žigu 
preko nonotove razglednice. Király-
hida (v prevodu: Kraljevi most) je bil 
kraj tik ob Brucku ob Litvi (Bruck an 
der Leitha), na drugem bregu Litve, 
mejne reke med takratno Avstrijo in 
Madžarsko, kjer je pravzaprav bil 
begunski tabor. Királyhide ni mogo-
če najti na zemljevidu, ker so naselju 
po letu 1921 vrnili njegovo nemško 
ime v Bruckneudorf (Naselje novega 
mostu). Danes je meja med Avstrijo in 
Madžarsko okrog 30 km vzhodneje, 
stara meja na Litvi pa kljub temu še 
ostaja, le da je med dvema avstrij-
skima deželama, Spodnjo Avstrijo in 
Gradiščansko. 

Še ena zanimivost: tako kot so na 
nonotovi fotografiji meni padle v oči 
urejene obleke, tako so tudi Kaji Ši-
rok, kar v svojem članku tudi podrob-
neje analizira. Pravi:

Očitno je, da so fotografije iz ta-
borišč služile le kot maska, kot način, 
da so begunci pred svojimi sorodniki 
skrivali resnične razmere, v katerih 
so živeli. Vizualno se zdi, da pravijo 
»Saj smo v redu«. Tako se odgovor na 
vprašanje »Zakaj fotografije v begun-
skih taboriščih« glasi: sledeč predvojni 
tradiciji izražanja družbenega statusa 
preko fotografij so begunske fotogra-
fije služile kot način ohranjanja starih 
tradicij med civilnim ljudstvom. Obe-
nem so širile napačno predstavo o be-
gunskih taboriščih kot krajih, kjer je 
življenje bilo lepo in prijetno. 

Moj nono pa v svoji razglednici ni 
skrival bede beguncev, ko je kljub no-
nini skrbi za urejenost zapisal:

… Pa kaj bi, smo tako črni kot ci-
gani …..

Tomaž Vuga
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Solkanski vodni izviri in oskrba Gorice s pitno vodo
Obledele fotografije

so najprej napeljali vodo po lesenih ce-
veh, kasneje so te cevi zamenjali s svin-
čenimi, izdelanimi v rudniku v Rajblu. 
Leta 1851 so te cevi zamenjali z lito-
železnimi, ki so jih uporabljali do leta 
1906, ko so vodovod rekonstruirali in 
namestili litoželezne cevi premera 200 
mm. Ta voda je bila kemično in bakte-
riološko neoporečna. Po izgradnji vo-
dovoda Mrzlek leta 1935 so povezali 
oba vodovoda, ki sta v pretežni meri 
oskrbovala Gorico in okoliške kraje, 
med njimi tudi Solkan. Solkan se je 
pred tem oskrboval z vodo izpod Ko-
pice, del Žabjega kraja pa iz studenca 
Supot, ki smo mu pravili tudi Boltro-
mejev studenec. 

Pepi Komandič se spominja, kako 
so leta 1957 v Solkanu zamenjali do-
trajane cevi s cevmi večjega obsega. 
Spomladanska pozeba je v tistih letih 
uničila trte v Dornberku in Rihember-
ku (Braniku) in s tem tudi pričakovan 
pridelek vina. Prizadetim kmetom so 
omogočil delo drugje, med drugim 
tudi pri ročnem kopanju jarkov skozi 
Solkan za zamenjavo dotrajanih cevi. 
Spominja se deževnega tedna, ko so 
delavci posedali po dvoriščih. Bližala se 
je sobota in napoved poroke bližnjega 
soseda. Dornberžani in Rihemberžani, 
dobri pevci, so se zbrali v Komandije-
vem skednju in začeli vaditi pesmi, da 
so v soboto lahko počastili mladopo-
ročenca s pesmijo na njegovem dvori-
šču. Ti kmetje so bili tudi dobri vojaki, 
saj so bili večkrat pohvaljeni, da so bili 
ob usposabljanju najboljši pri kopanju 
jarkov. Seveda, ko so kopali skozi Sol-
kan, je moral biti na pločniku vedno 
flašku]nč vina. Kjer so pridne roke in 
toplo sonce je dobra kapljica in vesela 
pesem doma.

SOLKANSKE FONTANE
V Solkanu je bilo takrat devet jav-

nih fontan. Od teh jih je pet imelo 
korita za napajanje živine,, za pranje 
perila in druge potrebe, pozimi tudi 
za pranje sukenskega reguta. Vsako 
tako korito je imelo svojo zgodovino. 
Osredotočil se bom le na korito pri 
Krpanci (gostilna), to je ob začetku Pi-
onirske ulice levo, če zavijamo s Ceste 
IX. korpusa. Naš sosed Virko (Bratina 
Virgil) je nam otrokom večkrat pripo-
vedoval, da je še kot otrok od starejših 
Kromberžanov slišal, da so se nekateri 
Solkanci odpravili v Oglej z volovsko 
vprego. Tam so ponoči pri nekem do-
mačinu v tajnosti naložili sarkofag s 

Jožef Drašček je v intervjuju Toni-
ja Gomiščka v junijski številki našega 
časopisa med drugi povedal, da je nje-
gova mama redno prala perilo pri ple-
menitem De Nordisu v vili na Bregu, 
ki je zahteval, da se oprano perilo spla-
kne še v koritu Palačevega studenca na 
Goriščku. Ker se je intervju nanašal na 
njegove spomine o doživetjih ob kon-
cu druge svetovne vojne, je omenil, da 
je ta pripoved o pranju perila in sol-
kanskih studencih že druga zgodba. 
No, ta zgodba je zdaj tu, da jo osvetlim 
z mojimi poizvedovanji in po najinih 
spominih.

Kjer je voda, je življenje. Številne 
arheološke najdbe na solkanskih poljih 
potrjujejo, da je bil Solkan poseljen že 
v davnini. Jernej Zavrtanik v razpra-
vi o prazgodovinski podobi Solkana 
pravi sledeče: «Iz naključnih najdb se 
lahko sklepa, da je bilo področje Sol-
kana in bližnje okolice izredno zani-
mivo za poselitev že v prazgodovini. 
K temu je veliko pripomogla sama lo-
kacija prostora, ki je ob izstopu Soče 
iz ozke soteske na Goriško ravan od-
prt proti Furlaniji, Vipavski dolini in 
Krasu. Istočasno je na severu zaprt s 
strmimi pobočji Škabrijela, Skalnice 
(pobočje Svete Gore) in Sabotina, kar 
mu omogoča nadzor nad prehodom 
v Soško dolino, preko Prevala pa na 
Banjško planoto in Čepovanski dol ter 
dalje na Tolminsko«. Dokaz temu so 
tudi številni solkanski studenci izpod 
solkanskih vinogradov pod Sv. Katari-
no, ki potrjujejo domnevo, da je bila 
ravnica pod njo zelo zgodaj poseljena 
tudi zaradi številnih izvirov čiste pitne 
vode. O bogastvu teh vod govori tudi 
članek objavljen v časopisu Soča z dne 
9.5.1914 (št.31).

tok omogočil našim barkic]m nemo-
ten spust. Dal mi je tudi ime špacau]d] 
(pometač vode). Ta vzdevek se me ni 
oprijel, ker je bil siceršnji, ]rnička, 
močnejši. V tem in drugih številnih 
solkanskih potokih je mrgolelo marok-
ču (paglavcev) in malih žab. Solkanska 
polja so bila takrat prepredena s števil-
nimi potoki in jarki. Zaradi pozidave 
so te jarke in potoke zasuli in uničil. 
Tako zasledimo v študiji VGP Soča o 
poplavah sledeč odstavek: »Prve po-
plave so se v mestu pričele pojavljati v 
šestdeseti letih, kar pomeni že po de-
setih letih izgradnje novega mesta. Do 
poplav v Ščednah prihaja zaradi preki-
njenih odvodnikov, ki so potekali po 
kmetijskih zemljiščih, ter zmanjšanja 
retenzijske sposobnosti le-teh.«

OSKRBA GORICE Z VODO
Skozi Gorico teče potok Koren. 

Dokumentarni film La linea bianca 
(Bela črta), posnet leta 2004, med dru-
gim pripoveduje, da je bil ta potok ne-
koč bogat na tekoči in čisti vodi, ki so 
se je posluževali pripadniki goriške ju-
dovske skupnosti za svoje očiščevalne 
namene in perice za opravljanje svo-
jega starodavnega poklica. Leta 1648 
so se organizirali v geto in leta 1756 
so zgradili sinagogo. Vse to je bilo v 
neposredni bližini levega brega poto-
ka Korna. Mesto Gorica je leta 1756 
zgradilo trg Travnik (danes piazza Vit-
toria). Prvoimenovani arhitekt Marije 
Terezije, Nicolò Pacassi¹, je narisal na-
črt, beneški kipar Marco Chiereghin 
pa je po teh načrtih izklesal Neptunov 
vodnjak, ki še danes krasi mesto Go-
rico in ta trg. To je bila prva javna iz-
livka (fontana) v Gorici, dva tritona in 
sirena² pa naj bi predstavljali tri reke, 
Sočo, Vipavo in Koren. Druga fontana 
je bila na trgu na Kornu (danes Piazza 
E. de Amicis) in se zdaj nahaja na dvo-
rišču palače Attems. Kasneje so zgradili 
še več javnih fontan in s tem opustili 
oskrbo prebivalstva iz vodnjakov, kate-
rih globina vodnjakov je bila - odvisna 
od višine terena -  od 10 metrov do 
35 m. 

Napajanje teh novo zgrajenih fon-
tan je bilo iz izvira Jerebica pod pobo-
čjem Škabrijela. Zemljišče ob izviru je 
bilo v lasti grofov Coronini-Kronberg. 
Zaradi (pre)velikega padca so po doli-
ni zgradili nasip, ki smo mu pravili »po 
graparju« (danes Vodovodna pot, pod 
Italijo neuradno » via dei peccati« - od-
rasli danes vemo zakaj). V tem nasipu 

Anton Gvajc, Vodnjak v Solkanu (1898), sliko hrani Slovenska narodna galerija inv. št. 
2283. Vse na sliki še obstaja, je pa delno zasul plaz, okolica pa so zarasla drevesa in 
grmovnice. Nekateri ta vodnjak imenujejo Palačev studenec. 

MOJI SPOMINI NA SOLKANSKE 
VODE

Včasih, ko sem obiskoval osnov-
no šolo v Solkanu, je bil med cesto in 
dvoriščem osnovne šole širok jarek, v 
katerega se je stekala voda s ceste in 
šolskega dvorišča. Ta jarek se je zlival 
v potok, ki je izviral v Francovi brajdi 
pod Zagradom. Potok je pritekel po 
sredi ceste skozi partu]n z nadstre-
škom , ki še zdaj stoji lepo ohranjen, 
le s to razliko, da zdaj pelje iz nekda-
nje notranje strani brajde na dvorišče 
hiše družine Srebrnič. Na partu]nu je 
hišna številka Zagrad 3. Kraj Zagrad 
ima danes le eno hišo. K sreči ima-
mo na obvoznici cestni predor s tem 
imenom, ki dokazuje, da se to ime v 
Solkanu ne bo tako hitro pozabilo. Za-
hvala tistim Solkancem in drugim, ki 
niso nasedli direktivi iz Ljubljane, da 
naj se ta predor imenuje Kekec! Potok 
je bil speljan pod cesto, ki se je takrat 
imenovala via Silicana (pod Avstroogr-
sko pa ulica Matije Doljaka) in se je vil 
za Zovinovo hišo ob samotni poti vse 
do brajde Pepija Draščka. Potok je bil 
speljan mimo Figelnove hiše in se je  v 
bližini sedanjega semaforiziranega kri-
žišča med Lavričevo in Prvomajsko ce-
sto stekal v širok jarek, ki je bil skopan 
med izgradnjo železnice. Vsa zbrana 
voda je nato tekla po globokem od-
prtem in širokem jarku ob vzhodnem 
robu tirov železniške postaje ter se pod 
Kostanjevico izlivala v potok Koren. 
Tej samotni poti ob potoku od Dre-
konjeve hiše do Draščkove brajde smo 
pravili po Potru]bci. Struga potoka je 
bila zaraščena in sovrstnik David Ku-
rinc (Prijon) me je enkrat ob povratku 
iz šole domov določil, da sem z večjo 
vejo očistil strugo potoka, da bi vodni 

starokrščanskim napisom v grščini, ga 
prekrili z žaklji in ga srečno pripeljali k 
zidu Lerčitevega vrta in ga tam name-
stili k fontani. Ta sarkofag ni dal miru 
mestnim oblastem v Gorici. Iz zapušči-
ne Solkanske občinske pisarne 1849 
– 1927 je razbrati veliko dokumentov, 
ki se nanašajo na vzdrževanje vodnih 
naprav, tako vodnjakov kot studencev, 
korit in občinskega vodovoda. Med 
temi dokumenti je tudi pritožba iz leta 
1911, ki jo je posredoval Josip Dra-
šček Goriškemu deželnemu odboru, 
s katero nasprotuje izročitvI tega ko-
rita (sarkofaga) Narodnemu muzeju v 
Gorici. Po drugih virih pa naj bi bil ta 
kamniti sarkofag pred tem nameščen 
pri vili Puppi - danes hotelu Sabotin. 
To korito se zdaj nahaja v parku mu-
zeja v Kromberku. Fontane na placu v 
bližini cerkve, na placu pred Dročevo 
gostilno in v Ronku so edine v Solkanu 
neprestano tekle (brez pip). Napajal jih 
je potok Pahara, poznan tudi kot Me-
žnarjev studenec. 

SOLKANSKI IZVIRI
Tako nosi naslov sestavek Jerneja 

Vidmarja. Da si olajšam delo vključu-
jem ta prispevek z njegovim dovolje-
njem v to pripoved.

»Solkan leži ob vznožju hribov, zato 
ga je narava obdarila z mnogimi stu-
denci pitne vode, ki danes predstavlja-
jo naravno in kulturno dediščino kraja. 
Žal so bili mnogi skozi desetletja zara-
di gradbeni posegov prekinjeni in so 
se, ker je voda spremenila smer, izgu-
bili, nekateri pa še danes bogatijo kraj. 
Studenci so bili vedno tesno povezani 
z življenjem solkanskega življa, tako 
revnih kmetov kot premožnega, tudi 
plemiškega stanu. V njih so solkanske 
žene prale perilo. O tem nam pričajo 
ohranjene fotografije iz časa pred prvo 
svetovno vojno. Pri studencih so se lju-
dje srečevali, iz korit so zajemali vodo, 
ki so jo rabili za kuho, otroci so lovili 
rake in še bi lahko naštevali.

Nekaj izvirov so nekdanji lastni-
ki obzidali in so se ohranili do dana-
šnjih dni. Na severnem delu Solkana, 
ob Skalniški cesti, stoji Palačev izvir. 
Ime sem mu podal zato, ker je nekoč 
oskrboval s pitno vodo bližnjo, v letih 
1960-65 podrto graščino, starim Sol-
kancem poznano z imenom Palač. Vo-
dovodni sistem je bil pozidan verjetno 
v XVIII. stoletju. Iz ohranjenih pisnih 
virov je mogoče ugotoviti, da je leta 
1785 vodovodni sistem dovajal vodo 

Vodnjaka in korito na Placu po 1. svetovni vojni (Iz arhiva: Marjo Božič - Droč)
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Obledele fotografije

v kuhinjo dvorca, hkrati pa je voda 
služila kot dekorativni element, ker 
je napajala kamniti baročni vodnjak 
v graščinskem parku. V tem popisu 
se omenja več zbiralnikov in kanal 
s cevmi iz svinca, po katerih je tekla 
voda od izvira do graščinske kuhinje. 
Vodovodni sistem so lastniki graščine 
v stoletjih izpopolnjevali in dograje-
vali, tako da je dobil v prvi polovici 
XIX stoletja dokončno podobo, ki se 
je z določenimi preureditvami v letih 
1880 in 1897 ohranila do današnjih 
dni. Danes vodovodni sistem še vedno 
deluje in oskrbuje s pitno vodo dve 
gospodinjstvi. Sistem obsega iz kamna 
zidano podzemno obokano zajetje ka-
mor priteče voda iz zemeljske razpoke. 
Od tod odteka odvečna voda v potok, 
ostala pa po podzemnem cevovodu v 
bližnji vodni zbiralnik. Leta 2003 so 
ob gradnji solkanske obvoznice prvo-
tni kamniti zbiralnik podrli, malo stran 
pa zgradili nov betonski in ga oblekli 
v kamen, tako, da ima zunanji izgled 
podoben prvotnemu. Del tega vodo-
vodnega sistema je upodobil slikar 
Anton Gvajc (1865-1935) na platnu 
z naslovom Vodnjak v Solkanu (136 x 
79 cm). Nastal je pred prvo svetovno 
vojno, ko je slikar učil risanje na sre-
dnjih šolah v Gorici. Sliko hrani slo-
venska vlada.

Leta 1700 so patri frančiškani iz 
Svete Gore v brajdi solkanskega fran-
čiškanskega hospica obzidali in ure-
dili izvir v Zagradu. Na to spominja 
na prvotnem mestu ohranjen latinski 
napis z velikm črkami vklesanimi v 
kamnito preklado, ki se glasi: OPUS 
FRATRUM MINORUM MONTIS-
SANCTI SUB G.P.F.S.S.L.I. ANNO 
MDCC. Goriški meščan druge polovi-
ce XIX. stoletja Anton von Mally je v 
svojih Goriških spomenikih zapisal, da 
so pod Sveto Katarino na lokaciji, ki 
nosi ime Zagrad, ponoči na Silvestro-
vo k studencu hodila solkanska dekle-
ta, da bi na gladini vode ugledala obraz 
bodočega ženina. Čistost vode potrju-
jejo v njej živeči raki. Če ob poletnih 
večerih svetiš v vodo lahko ugledaš 
kakšnega, kako se počasi premika po 
dnu velikega korita. Studenec je lahko 
prijetne točka postanka in oddiha za 

mnoge, ki so namenjeni na vrh Svete 
Katarine. V kratki bodočnosti morda 
grozi studencu izginotje. Pod hribom 
gradijo predor, ki je del solkanske ob-
voznice, kar lahko povzroči pretrganje 
žile. To bi bila boleča izguba za bližnjo 
okolico in cel Solkan. Le upamo lahko, 
da do tega ne bo prišlo.

Če se od izvira v Zagradu napoti-
mo po poti, ki vodi na Sveto Katarino, 
naletimo po nekaj sto metrih na tretji 
obzidan izvir, imenovan Supot. Tudi ta 
je zanimiv, nahaja se tik ob poti. Ne-
koč naj bi oskrboval posest plemenitih 
Bartolomejev.

Ob poti za solkansko cerkvijo teče 
potok Pahara. Od hiš za cerkvijo na-
prej ponikne v podzemlje, kje teče pod 
trgom Marka Antona Plenčiča in Jože-
ta Srebrniča in se nato izliva v Sočo. V 
bližini hidroelektrarne po Soški dolini 
so še trije zanimivi potoki«.

Naj k temu zapisu dodam še nekaj. 
Izvir, ki priteče izpod Kopice, je za 

časa Avstroogrske služil Solkanu, danes 
pa oskrbuje ribogojnico. Na ravnem 
delu Soške ceste pred solkansko elek-
trarno odvečna voda odteka v Sočo. 
Včasih je neprestano tekla skozi cev v 
sredini polkrožnega zidu v večje korito, 
v katerem so tudi napajali vlečne živa-
li. Ko so prišli v modo mopedi, so se 
ob tem koritu pri teleferiki poleti pod 
večer radi zbirali solkanski mizarji in 
drugi na klepetu. Korito so odstranili 
zaradi razširitve ceste. Za časa fašiz-
ma je bil na tem zidu napis »ROMA 
DOMA« (Rim kroti). O tem koritu je 
poročal tudi časopis Soča 24.7.1873, ki 
pravi, da ga je dal narediti Valentin Sta-
nič, duhovnik, pesnik, učitelj, alpinist 
in kulturni delavec iz Kanala ob Soči.

VODOVOD MRZLEK
O vodovodu Mrzlek je veliko zna-

nega iz številnih časopisnih člankov, 
ki so jih ob načrtovanju in izgradnji 
pisali naši primorski novinarji, kate-
rih poročanje je prednjačilo pred lju-
bljanskimi. Omenil bi le to, da smo 
pod Italijo dnevno videvali nadzornika 
vodovoda, Jožefa Draščka starejšega, 
kako zjutraj peš maršira skozi Solkan 
v Gorico. V roki je nosil pocinkan tu-

lec, v katerem je bilo pisno poročilo 
o opravljenih delih prejšnjega dne in 
podatki o vodi iz Mrzleka. S seboj je 
nosil ključ za odpiranje vodnih jaškov. 
Kot avstrijski vojak je bil v prvi svetov-
ni vojni na Krasu ranjen v glavo in v 
njej je imel puškino svinčenko, ker jo 
z operacijo niso uspeli odstraniti. Vo-
dovod je bil zgrajen iz salonitnih cevi, 
zato so bili ob trasi zgrajeni oddušniki, 
da bi preprečili okvaro cevi. Oddušni-
ke je ob poti vsakodnevno kontroliral 
vse do 3000 m3 velikega rezervoarja 
na goriškem gradu. Od tam se je podal 
na upravo »Azziende municipalizza-
te« pri cerkvi Srca Jezusovega. Danes 
oddušniki niso potrebni, ker so salo-
nitne cevi nadomestili z litoželeznimi. 
Njegovo delo je nadaljeval njegov sin 
Jožef Drašček, ki je bil tam zaposlen 
vse do upokojitve. Ko je prebral član-
ke o iskanju vode pri Mrzleku za časa 
Avstroogrske, mi je rekel, da je cca 100 
m višje od sedanjega črpališča globoka 
jama, kjer so prvotno iskali vodo. Sma-
trali so namreč, da bi z višjim zajetjem 
imela dovolj pritiska za oskrbo Gorice, 
in da je ne bo potrebno prečrpavati na 
goriški grad, saj bi si tako zmanjšali 
stroške obratovanja.

Solkanski vodni izviri so v začetku 
zadostovali potrebam kraja, z izgra-
dnjo vodovoda Mrzlek pa so jih sčaso-
ma opustili. Ob akciji Nič nas ne sme 
presenetiti leta 1979 in kasneje je pre-
ko Teritorialne obrambe in VGP Soča 
stekla naloga, da se ta zajetja ponovno 
očisti in jih za silo vzdržuje , da bi jih 
v slučaju kake nesreče, vojne, ali dru-
gih potreb lahko ponovno usposobili. 
Kasneje se je tudi to opustilo. Danes te 
izvire koristijo krjani sosedje, ki so si v 
njihovi bližini zgradili hiše.

Studenci iz naše mladosti so zvečine 
presahnili; na srečo nam naš Mrzlek 
daje zelo kvalitetno vodo za naše ži-
vljenjske potrebe. Hvala naravi in hva-
la Goriškim vodovodom...
Andrej Černe 

Pisni viri: 
Goriški vodovodi 1947 – 1987 
Jako stara vas na Goriškem je Solkan
Časopisni članki 
O treh predlogih kot vodnih virih: Soča,  
3. 4. 1873, str2
O Staniču in napajanju živine: Soča,  
24. 7. 1873, str1
O Mrzleku kot najboljši vodi na Goriškem: 
Soča, 10. 6. 1874, str2
O J. Barezu najditelju studencev in 
vodokopu: Soča, 1. 2. 1877, str2
O studencu pod Sveto goro: Soča,  
21. 6. 1877, str3
Sprevod se začne pri Studencu, Soča,  
20. 3. 1885, str3
O studencu v Kromerku in Mrzleku: Soča, 
3. 10. 1890, str3

Opombe
1 Nicolò Pacassi, sin goriških trgovcev, s ce-
lim imenom Nikolaus Franz Leonhard von 
Pacassi (1716-1790), je bil v Dunajskem 
Novem mestu (Wiener Neustadt) rojeni 
arhitekt, pomemben predstavnik baroka 
in neoklasicizma. Delal je v vseh večjih 
mestih monarhije, zlasti pri gradnji, obno-
vi in širitvi gradov in palač (Hotzendorf, 
Schönbrunn, Buda). Leta 1753 je na mestu 
prvoimenovanega dvornega arhitekta na-
sledil Francoza Jeana Nicolasa Jadota, ki 
ga je na Dunaj pripeljal mož Marije Tere-
zije, Franc I. Štefan Lotarinški. V tej vlogi 
je, med ostalim, sodeloval pri načrtih za 
špansko sobano in kraljevo palačo v okvi-
ru praškega grajskega kompleksa, obnovi 
dunajskega gledališča Pri koroških mestnih 
vratih (Kärntnertortheater), obnovi zvo-
nika praške katedrale, širitvi kanclerjeve 
palače (Ballhausplatz), gradnji Terezijanske 
vojaške akademije,  v Gorici pa – poleg vo-
dnjaka – tudi palače Attems Petzenstein.  
2 Triton – grško mitološko bitje, ki je od 
pasu navzdol riba; sirena je od pasu nav-
zgor ženska.

Pr koritu; izvir ob Soški cesti. (Foto: Andrej Černe)

Sarkofag, ki je služil Solkancem za vodnjak, se nahaja na dvorišču kromberškega gradu 
(Foto: Aleš Srnovršnik)

Zagrad. (Foto:Andrej Černe)

IX. Korpus 5, Solkan

Tel.: 05 99 79 269

Soška cesta 52, Solkan

Tel.: 05 300 52 40

Vesele božične praznike - Srečno 2016!

 in srečno novo leto! 
Cenjenim gostom želimo vesel božič
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Solkanske večernice

Drugo mnenje solkanskih nergačev

Rojen sem bil v času, ko je hidrarna 
Solkanske industrije apna delovala s pol-
no paro, iz njenega dimnika se je ob juž-
nem vetru prah posedal povsod naokoli, 
tudi na našo polico okna s pogledom na 
cesto IX. korpusa in zaprašeno dvorišče 
pred upravno stavbo. V zraku je bil vonj 
po apnu; perice in gospodinje so benti-
le nad belim prahom, ki se je oprijemal 
temnih sušečih delavskih oblek in zele-
nih listov cvetočih pelargonij z ognjeno 
rdečimi cvetovi. Moški so ob tem ner-
ganju zamahnili z roko, češ da bo vsaj 
razkužilo potepuhe in kurnike. Stari, 
rdeče obledeli kamion znamke Fap, je 
noč in dan neumorno sopihajoč dova-
žal žgano grudo, da se kamin apnence 
ne bi ohladil, v zameno pa ga je nežno 
posipala z drobnim prahom, kot so naše 
matere posipale skopane otročičke z bo-
rotalkom iz zelenih, dišečih papirnatih 
vrečk, kupljenih v goriških drogerijah. 
Včasih je Fap belo sled lahkotno stresal 
po IX. Korpusu - če je bila luknja ve-
čja, je bil še bolj radodaren. Še miličniki 
prometne milice, ki so domovali v Le-
nassijevi vili nasprotni Petrolove bencin-
ske črpalke, so se mu spoštljivo umikali. 
Na izstopajočih prednjih blatnikih sta 
se iztegnjeni paličici z bunkico veselo 
stresali v ritmu počasnega starega dizla, 
zadnja smerokaza in pozicijske luči so se 
skrivale v nakopičeni prašni belini. Če 
je voznik slišal pisk parne lokomotive, 
ki je drdraje gomazela mimo Mostovne 
proti Karavli, za hip popustila na žele-
zniškem mostu pri livarni in nezavaro-
vanem prehodu z Veliko potjo in Potjo 
na breg, je pritisnil na plin, da  je iz iz-
pušne cevi bruhnil oblak črnega dima, a 
želja, da bo prvi prečkal cilj ob pokopa-
lišču, kjer se je cesta odcepila navkreber 

proti kamnolomu, je bila močnejša od 
prestrašenih starih ženic in mularije, ki so 
odreveneli ob mimoidoči hrumeči poša-
sti. Še mlinar Ettore pri ZMO-ju je žugal 
proti Fapu: morda si je edini lastil pra-
vico do bele zaprašenosti. Tudi Vittorio 
brivec, nasproti trgovine Droga Steklo, 
današnjega Seše bara, kjer se je steklenina 
močno stresala ob vsaki furi, se je včasih 
katapultiral na plano, mnogokrat z njego-
vo violino v roki, in z violinskim lokom 
mahaje nakazoval, naj gre k hudiču.

Naša pobalinska svoboda se je razpro-
stirala med železniško progo in glavno 
solkansko cesto. Segala je do razvalin 
starega mlina pri Soči, kjer razen obmej-
nih vojakov, graničarjev, in večjega sme-
tišča na grebenu pri podvozu pod progo 
na Klancu, ni bilo drugih omejevalnih 
okoliščin. Na smetišču je zaudarjalo po 
razpadlih organskih odpadkih, odpadnih 
motornih oljih in zakurjenih gumah iz 
bližnjega Avtoprometa. Na tem kraju smo 
ponavadi iskali oljne filtre avtomobilov in 
tovornjakov. Oranžne luknjičave valjaste 
škatle smo nataknili na ošiljeno vejo, pa-
zljivo prižgali to oljno smrdečo svetilko 
in si z njimi svetili med raziskovanjem bli-
žnjih kavern. Med najbolj ohranjenimi je 
bila trojna kaverna pri Soči, tik nad dana-
šnjim makadamskim parkiriščem ob edi-
nem še ostalem kamnitem mlinskem ko-
lesu, ki leži zapuščeno ob robu in zgleda 
kot edini element, ki ne spada v okolico, 
pa čeprav ima edini domovinsko pravico. 
Prav čudno je, zakaj ni noben gradbinec 
našel pravega mesta zanj, očitno nam ni 
dosti mar za sporočilnost oblike in časti-
tljive starosti. Druga podobna kaverna je 
bila ohranjena na težko dostopnem mestu 
pod robom terase Čahelne nad solkansko 
cerkvijo. V njej smo shranjevali ostanke 

najdenih predmetov in orožja prve 
vojne, nekega dne pa so skrivnostno 
izginili; nikoli si nismo bili na jasnem, 
ali smo imeli sotovariša izdajalca ali je 
nekdo naključno našel naš zaklad. Ko 
smo se odpravili v skrito kaverno, ki 
vodi skozi Kekec, smo se oborožili z 
ducatom takih bakel in po dobri uri 
strahu, da ne bi za vedno zašli v slepe 
rove, izmučeni prilezli skozi na pol za-
sut izhod v bližini spodnjega parkirišča 
pri Kekcu na poti, ki vodi proti Škabri-
jelu. Najbolj prijazna pa je bila kaverna 
na Žančah, vhod je bil skrit v grmovju, 
spodaj pa je bila večja votlina, kjer smo 
se lahko dalj časa zadrževali in celo 
poslušali plošče na prenosnem gramo-
fonu na baterije. Zmajeve baterije so 
bile bolj švoh in kmalu je mangiadischi 
bolj zavijal kot igral rock.

Po petdesetih letih me včasih zane-
se po takratnih stezah, ki so postale as-
faltirane poti in obvoznice. Vinogradi 
in travniki so skopneli kot ledeniki za-
radi nasilne in prehitre okupacije pro-
stora, zaraščen breg Soče, kjer si takrat 
začutil divjino in zares naravno okolje, 
je postal urejena razvalina habitata. 

Morda je za to sokriv slovenski 
inženir Rudolf Zajic, ki pred dobrim 
stoletjem ni uspel prepričati oblasti o 
nesmiselni in dragi gradnji solkanske-
ga mosta. Na Dunaju so načrte dolgo 
in skrbno pripravljali in med možnimi 
variantami je bil tudi njegov projekt, 
ki je predvideval povezavo od Bleda 
do Gorice po levem bregu Soče, brez 
mosta pri Solkanu in brez severne že-
lezniške postaje. Prav zagotovo so ne-
jeverni Solkanci majali z glavo, ko so 
od župana in odbornikov slišali vest, 
da se bo gradila železna cesta in morda 
velik železniški most, saj je že od leta 
1865 delovala Južna železnica, ki je 
povezovala Gorico in Trst z Dunajem 
in Budimpešto. Prav ta, tudi za dana-
šnji čas iracionalna odločitev, je spre-
menila življenje v našem kraju. Kaj več 
kot enkraten spomenik, ki je zaenkrat 
še vedno v lasti državne železnice, ta 
most niti ni, saj ne koristi hitremu in 
sodobnemu transportu. Na žalost tudi 
cestni most v Brda, ki ga je bilo po 
peripetijah in zahtevah po dokončni 
določitvi meje kakor nujno zgraditi, 
le delno ustreza dejanskim potrebam 
prometne povezave pokrajin in se po 
mnenju večine Solkancev ne zliva z 
okolico, kot to nasprotno trdijo novi-
narji v dnevnem časopisju. Ceneje in 
manj okoljsko obremenjujoče bi bilo 
takrat zgraditi povezovalni most isto-
časno z elektrarno, saj so za gradnjo 
tako ali tako zgradili začasni most. 
Tako sta oba mostova le kaprica takra-
tnih političnih elit, sta lepa spomenika 
gradbenih podvigov za drag denar in 
nikakor nista dovolj izkoriščena. 

Ker sem rojen v Solkanu in delam v 
tem kraju, me stanje urejenosti okolice 
bolj prizadene kot mimoidoče, ki si z 
vožnjo skozi naselje le krajšajo poti, 
čeprav zgleda tako, kakor da mora biti 
vse prilagojeno le njim. Projektanti, ki 
v prostorske plane in zasnove vnašajo 
vse več idej o dodatnih prometnicah 
skozi Solkan, sicer vedno navržejo, da 
gre vendar za urejenost samega kraja. 
Ne nazadnje tudi v lepo izdelani študi-
ji, diplomski nalogi mladega arhitekta 
N.K., ki predvideva umestitev univer-
zitetnega kampusa v prostor današnje 
livarne, ki bi jo tako ali tako morali 
premestiti na drugo lokacijo, ker je pač 
motilen in onesnažujoč element bodisi 
za prebivalce obeh strani meje, bodisi 
za formiranje nove vsebine in prome-
tne ureditve samega Solkana. Kam-
pus naj bi se razlegal na območju od 
Kuriva do Obi-ja na Prvomajski cesti. 
Vmes sta začrtani tudi večji krožišči, 
prvo  pri Karavli, kjer se dve glavni ce-
sti pričkata o večji pomembnosti, dru-
go na spodnjem delu med podvozom 
pod železniško progo in Mostovno. 
Vrisana je še razbremenilna zahodna 

obvoznica ob progi do cestnega križa 
na Goriščku, ki na južni strani preide na 
Via degli Scogli kar počez čez še edino 
kmetijsko zaščiteno zemljo Solkanskega 
polja. Tako bi Solkanci zgubili ne samo 
tista dva bleka zemlje ob progi, izgubili 
bi še kar je edinega ostalo eko zelenega 
sploh, če ne upoštevamo rdeče barve su-
kenskega reguta.

Če so to le projekti, težko verjamem, 
resnično pa so si dali duška za  spre-
membe na obeh bregovih na solkan-
skem delu Soče. Z evropskim denarjem! 
Kakor da ta denar ni naš, da zanj ne ga-
raš od jutra do mraka, ampak zrase kar 
v žepih politikov, ki so očitno plačani na 
besedo, za vsako besedo, evro. Ker sem 
radoveden, sem se vseeno odpravil s ko-
lesom po novi opevani kolesarski stezi, 
ki še vedno ni javno odprta, mogoče 
tudi zato, ker 

glavni izvajalec družba „Kostak 
opravlja dejavnosti gospodarskih javnih 
služb na podlagi koncesijskih pogodb 
v občini Krško in občini Kostanjevici 
na Krki“ (prepisano z njihove spletne 
strani). Že za vstop se moraš zapoditi 
po mostu v Brda močno navkreber, av-
tomobili nevarno švigajo mimo, pljuča 
se ti napolnijo z bencinskimi hlapi, na 
vrhu prve montagne russe pa ti je že vse 
poplačano.

Za vstop na kolesarsko avtocesto za-
enkrat še ne potrebuješ vinjete, ampak 
potrebuješ tečaj za hitro vožnjo. Vsi ima-
jo super nova kolesa, povečini gorska 
MTB (mountain bike, so me podučili), 
ker take potrebuješ, ko se moraš nekje na 
silo ustaviti, da se spustiš ali povzpneš po 
stopnicah. Barvne kombinacije koles in 
oblek morajo biti kričeče, da si opazen, 
očala potrebuješ zaradi obilice insektov, 
ki se vate zaletijo zaradi tvoje hitrosti, 
znaki opozarjajo na padajoče kamenje, 
paziti moraš, da se ne zaletiš v ograjo, ki 
je visoka, estetska in čvrsta, izogibati se 
moraš bolj hitrim pred in za tabo, in že 
si na cilju. Nisem videl ne Soče, ne zele-
ne okolice, le sem in tja fosforescentno 
oblečenega dirkača, ki obvezno pogleda 
znamko tvojega bicikla, brez pozdrava se 
namrdne, češ „kva pa imaš za en jajc ud 
kulesa“. Z druge strani močno odmeva 
ropot prometa, manjkajo samo motorni 
čolni in vodni skuterji, da bodo turisti 
začeli prihajati.

Ob predstavitvah takih projektov v 
razlagi ekonomskega učinka naštejejo 

tudi možnost kolesarskega turizma: jaz 
sem bil že eden, turist iz Solkana, bolj 
zaradi starega kolesa in brez popisanega 
dresa.

Od Kajak kluba do solkanskega mo-
sta so gradbinci v kratkem času popol-
noma spremenili podobo brega. Neka-
tera stara drevesa, ki so se nagibala nad 
strugo, so požagali in pahnili v reko, z 
rovokopači so razširili obstoječo stezo v 
široko makadamsko pot, ki se na kon-
cu skrči v betonsko potko. Naraven stik 
reke in strmega brega je izginil, ostanki 
gradbenega posega so sem in tja pose-
jani ob poti, zvoku šumenja reke se je 
prikradel hrup cestnih vozil, ki se glasno 
širi po mostu navzdol, onstran reke se 
šopiri ne le lesena ograja kolesarske ste-
ze, temveč tudi kovinska mreža, ki je že 
razpeta po celem pobočju, kot da ne bi 
bili vedeli, da sabotinskih melišč ni mo-
goče enostavno ustaviti. Nedokončano 
gradbišče sameva, le občasni sprehajalci 
podzavestno tiho iščemo izgubljeno ilu-
zijo kraja žuboreče zeleno modre reke, 
celo nekaj nun iz bližnjih samostanov iz 
Gorice pešači do Kajak kluba in plaho 
stopica naprej po poti, vmes postanejo, 
s sklenjenimi rokami posedijo in mr-
mraje v molitvi se ozirajo po okolici.

Če sem pred dobrim desetletjem 
še upal, da se bom odslej lepo in var-
no  sprehodil ali s kolesom prepeljal od 
enega konca Solkana do drugega, našel 
kakšen prijeten kotiček, brez pretirane-
ga hrupa ob kavici na placu, Karavli ali 
pri Soči, sem se pač zelo uštel. Enako 
velja za dostop do obrtne cone in Sol-
kanskega polja onstran meje. Trenutno 
je zaradi del na vodnem omrežju odsek 
med karavlo in livarno zaprt, lahko zbi-
raš med prekrškom za prestop proge čez 
ovire na Veliki poti ali prekršek hoje ali 
vožnje po tuji lastnini, travniku bodočih 
Soških vil, ki vedno bolj spominja na 
motokros progo. Že skoraj dva meseca 
ostaja le še daljša varianta po Prvomajski 
mimo Trga Evrope z ali brez postanka 
v Bordo baru na železniški postaji. Pri-
čakovali smo tudi rešitev dolgotrajne 
nevšečnosti problema poglobitve pod-
voza, saj manjka le pol metra višinske 
razlike, pa bi lahko tovornjaki in avto-
busi nemoteno in logično po najkrajši 
poti vozili do železniške postaje, livarne 
in obrtne cone. Na še zadnjem poskusu 
prepričevanj pred zasutjem luknje sva 
z Marinkom iz Pintaršpeda udarila kar 
v pisarne načelnice oddelka za okolje, 
prostor in javno infrastrukturo, vendar 
sva se morala kot bivša teritorialca kar 
urno umakniti na hodnik. Na hodnik 
je bilo slišati tako kričanje, da so vsi iz 
ostalih pisarn radovedno pomolili glavo 
na plano. Vkorakala sva v še dve pisarni, 
povsod so se opravičevali, da razumejo 
situacijo, ampak nihče ni bil kompeten-
ten za rešitev, še posebej, ker je treba 
naročiti študije in zaprositi dovoljenje 
Slovenskih železnic, pa čeprav je izva-
jalec gradbenih del prijazno priznal, da 
bi bilo le dan zamude za poglobitev in 
to z minimalnimi stroški. Tako bomo 
pa naslednjič podrli že zgrajeno, bistve-
no globlje kopali po denarnici, če se ne 
bo pojavila še luknja v obeh žepih. Ze-
len od jeze sem s pestjo zamahnil proti  
prometnemu znaku na „ovališču“, kjer 
je pri bencinski črpalki narisana na tleh 
krožnica v obliki pravilnega jajca, a me 
je burja prehitela in nokavtirala mlahav 
smerokaz.

Spominjam se starejših mizarjev, 
ki so nam kratkohlačnikom trobili, da 
je Nova Gorica požrla Solkan. Smejali 
smo se, češ da ni takega zmaja kot v Lju-
bljani. Dobil sem preblisk, da preverim 
mojo identiteto. Pobrskal sem po starih 
papirjih in pogledal v rojstni list. Ugo-
tovil sem, da spadam najmanj med iz-
brisane ali v nadaljevanko LiS - Lost in 
Space, ki bi jo lahko preimenoval v Lost 
in Slovenia ali Lost in Solkan.

Srečno 2016, Solkan!!!

Miran BrumatNačrt proge po levem bregu Soče pri Solkanu (Arhiv: David Brezigar, Solkan)

Pešpot levi breg Soče  (m.b.)

Gradbena dela podvoz  (m.b.)

Tehnični K.O.   (m.b)
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OŠ Solkan

Pred jesenskimi počitnicami smo iz-
koristili čudovit sončen dan in se odpra-
vili v šolski oljčnik po letošnji pridelek. 
Učenci 3. A, 3. B, 2. A smo si zavihali 
rokave ter se, ob pomoči učiteljic, po-
dali na delo. Pri obiranju oljk smo se 
razdelili v skupine in se razvrstili k dre-
vesom. Z navdušenjem in veseljem smo 
začeli obirati oljke, ki so bile letos zelo 
obložene. Najprej smo mislili, da bomo 
oljke obrali v eni šolski uri, vendar se je 
čas podaljšal, saj je bilo oljk vedno več. 
Morali smo po dodatno posodo, ker 
smo imeli premalo košar, saj so oljke 

Obiranje šolskih oljk

Na DAN SLOVENSKE HRANE smo 
v petek, 20. novembra 2015, posebno 
pozornost posvetili TRADICIONAL-
NEMU SLOVENSKEMU ZAJTRKU 
(TSZ).

Namen tega dneva in tradicional-
nega slovenskega zajtrka je spodbuditi 
učence in tudi njihove starše k pridelo-
vanju in kupovanju lokalno pridelane 
hrane. Projekt je namenjen tudi navezo-
vanju neposrednih stikov med lokalnimi 
pridelovalci in predelovalci hrane ter 
živil in nami, potrošniki.

Tradicionalni slovenski zajtrk je pri-
ložnost vzpodbuditi mlade k rednemu 
zajtrkovanju, saj raziskave kažejo, da se 
navade zajtrkovanja med najstniki v Slo-
veniji sicer izboljšujejo, še vedno pa jih 
redno, vsak dan, zajtrkuje le 45 %.

Za doseganje ciljev v smislu izboljša-
nja prehranskih navad in osveščanja, še 
posebej pri zajtrku, na šoli poteka v tem 
tednu več različnih dejavnosti, v okvi-
ru tako razrednih ur kot tudi različnih 
dejavnosti pri urah pouka ali v drugih 
terminih, v okviru naravoslovnih dni.

Učenci so se na eni izmed delavnic 
opredelili, zakaj zajtrk jedo oziroma za-
kaj ne. Možni odgovori so bili:

ne jem ga, ker nimam časa, ker se mi 
ne da; jem ga, ker tako dobim energijo 
do malice, za cel dan, dobim vitamine, 
ker je taka navada,…

Potrudimo se, da bomo tako navado 
dobili vsi…

Dober tek, učenci!
Vsi vemo, da je zajtrk izrednega po-

mena; dan se začne z zajtrkom. Če je 
zajtrk sestavljen po načelih zdrave pre-
hrane in je seveda še ekološkega izvora, 
je toliko bolj zdravo, da ga zaužijemo 
vsak dan.

Tak zajtrk so imeli v petek, 20.11. 

Tradicionalni slovenski zajtrk
2015, tudi učenci v šoli; prva šolska ura 
se je pričela v pričakovanju lokalno pri-
delanih živil, med drugim jabolk z bli-
žnje ekološke pridelave, od koder šolo 
oskrbujejo tudi za Shemo šolskega sadja. 
Naša šola je v ta evropski projekt sicer 
uspešno vključena že vrsto let.

V tem tednu so učenci izvajali različ-
ne spremljajoče dejavnosti, od delavnic 
pri razrednih urah do delavnic in nara-
voslovnih dni v okviru pouka, pa tudi 
pri sami prvi uri pouka v petek, ko so z 
zadovoljstvom in na poudarku na bon-
tonu prehranjevanja in bontona ob mizi, 
zaužili slovenska živila.

V ta namen so nekateri izdelali po-
grinjke in se poučili o pomenu zdrave 
prehrane že zjutraj, spet drugi so obliko-
vali razloge za uživanje zajtrka nasploh; 
nekateri so napisali sestavke ali celo pe-
smice.
Nuša Furlani

 

Zgodba o slovenskem zajtrku

Na poljih žito zazori,
zlat klas na soncu se blešči.
Čez čas iz peči nam zadiši.
 
Za mleko na planinah poskrbijo,
iz njega tudi maslo naredijo.
To je pri zajtrku nepogrešljivo.
 
Če čebele jablane oprašijo,
rdeča jabolka dozorijo.
Ta nam nudijo vitamine, energijo.
 
Čebele pridne delavke ves dan
nabirajo med in ga nosijo v panj.
V med ga spremenijo tam,
da ves sladek pride k nam.
 
Vsako leto v novembru je poseben dan,
kadar te dobrote pridejo k nam.
Maša Bavdaž, 6.b

Ure športa so zelo ak-
tivne in prijetne, še posebej 
pa je pestro, ko nas obišče 
Lipko. Košarkarska ma-
skota Lipko je tudi tokrat 
izvabila široke nasmehe 
in zabavno vzdušje med 
učenci. Lipko je tekal po 
telovadnici in sodeloval pri 
urjenju košarke, vendar je 
učencem pri izvajanju na-
log tudi nagajal.

Učenci so na igriv in za-
baven način vadili različne 
veščine igranja košarke. 
Zelo so uživali in se že ve-
selijo novega obiska Lipka, 
da bo z njimi telovadil in 
uganjal norčije.
Erika Grosar

Igriva košarka

Božič
Božič se približuje, 
punčka ga objokuje. 
Darila si želi, 
ampak revščina ji teži. 
 
Pa to mama njena sliši,  
saj odmeva po vsej hiši. 
V trgovino se odpravi, 
darilce punčki mali pripravi. 
 
Božič je čas obdarovanja, 
veselja in ne spanja. 
Komur revščina teži, 
naj darilo naredi. 
 
Božični dan veselo slavje, 
veselijo se tudi mravlje. 
Smreko okrasimo 
in se poveselimo. 
Neža Bucik, 4. b

Novo leto

lepo novo leto, 
polno sreče in veselja, 
želimo si vsi. 
 
Jelka že vsa okrašena, 
le še darila čakamo vsi 
in polno veselja, 
prav za vse ljudi. 
 
Anuša Turk Berčnik, 3. a

tako bogato obrodile. 
Letošnje leto se piše v šolsko zgodo-

vino z rekordnim pridelkom. 
Nabrali smo 74 kilogramov oljk. 

Učiteljice smo prenapolnjene košare in 
vedra odpeljale na Biotehniško šolo v 
Šempeter, kje so iz našega pridelka iz-
tisnili nekaj več kot 7 litrov zlate teko-
čine. 

Pri obrezovanju šolskih oljk in pri-
dobivanju olja se zahvaljujemo gospodu 
Davorinu in gospodu Davisu z Bioteh-
niške šole.
Erika Grosar

Tretješolci v šolski telovadnici pozdravljajo Lipka. (Foto: E. Grosar)

Tradicionalni slovenski zajtrk v razredu...med, maslo in domač kruh.  
Mleko in jabolko. (Foto: Barbara Gabrijelčič)

Rešitev križanke vodoravno: 
SKAT, POLA, OKAR, KOST, 
SOŠKA, RUJ, IN, KASKADER, STA, 
ONKOLOGIJA, MOR, KRA, OGOR, IDILA, 
TIRADA, KALO, OAZA, PZ, BAL, ASPIK, 
AKVAREL, ORO, KASNE, ORATAR, 
ARIJA, TABELA, NEPAL, ODSKOK.

Skupinska fotografija učencev 3. A, 3. B in 2. A ob zaključku obiranja.

Učenci 2. A praznijo prepolne košare oljk

Krajanom Solkana želimo 
vesele božične praznike 
in srečno, zdravja polno 
novo leto!
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Tudi letos smo se člani DU Solkan 
podali na desetdnevni dopust v Foj-
nico. Naše potovanje se je začelo v 
Solkanu v nedeljo, 5. julija, v zgodnjih 
jutranjih urah. Druščina na avtobusu je 
bila pisana, saj so se nam na poti pri-
družili še skupina iz Ajdovščine z vod-
jo našega letovanja Metko, skupina iz 
Postojne, iz Ljubljane in še malo večja 
skupina iz Ivančne Gorice in Stične. 
Pot nas je nadalje vodila mimo Bre-
žic, Zagreba do Slavonskega Broda, 
kjer smo po prestopu meje vstopili v 
Bosno in Hercegovino. Kmalu zatem 
smo imeli daljši postanek v Derventi, 
kjer smo si v restavraciji Eden privošči-
li okusno kosilo – telečjo čorbo ali če-
vapčiče v lepinji za borih nekaj evrov. 
V Fojnico smo prišli v prvih večernih 
urah. V hotelu Reumal nas je sprejelo 
prijazno osebje. Dobili smo nekaj in-
formacij ter propagandni material o 

že stari Rimljani. Prav zdravilna voda 
je omogočila razvoj zdravilišč. V hote-
lu Reumal, ki je bil zgrajen leta 1979, 
zdravijo revmatska in kardiovaskular-
na obolenja in opravljajo medicinsko 
rehabilitacijo oseb po bolezni. Poleg 
hotela je še sodoben Wellness center. 
V hotelu Reumal skrbijo tudi za zdra-
vo prehrano, saj za pripravo obrokov 
uporabljajo samo zelenjavo, sadje, 
meso, mleko in drugo iz domače eko-
loške pridelave. Sveže fojniško zelje se 
nam ni uprlo, čeprav je bilo na jedil-
niku vsak dan, včasih celo po dvakrat.

Dopoldne smo v glavnem odhajali 
na terapije, popoldne pa je bil čas za 
sprehode, kopanje v zunanjem vo-
dnem parku, druženje in izlete.

Na prvi izlet smo šli k izviru reke 
Bosne in v Sarajevo. Reka Bosna izvira 
pod pobočjem planine Igman v prekra-
snem naravnem parku z brbotajočimi 

Najlepša leta

Oddih za dušo in telo
povalni center FIS, kjer je vsak glede 
na svoje možnosti nakupil darila za 
domače in prijatelje.

Izlet v Visoko in v dolino piramid 
je bil prav nekaj posebnega. Visoko je 
še vedno znano po usnjarski obrti. V 
času Jugoslavije smo nakupovali v tr-
govini Visoko z usnjenimi izdelki tudi 
v Novi Gorici. Bosanska dolina pira-
mid je kompleks, ki ga sestavljajo pi-
ramida Sonca, (visoka 220 m in torej 
višja od Keopsove v Egiptu), Zmaja, 
Zemlje in Ljubezni. Raziskovanja so 
se začela leta 2005, ko je antropolog 
dr. Semir Osmanagić postavil hipote-
zo, da na tem mestu obstaja kompleks 
piramid in mreža podzemnih tunelov. 
Ustanovljena je bila Fundacija Arheo-
loški park: Bosanska piramida Sonca, 
ki je pritegnila v ta arheološki projekt 
znanstvenike in raziskovalce z vse-
ga sveta. Opremljeni s čeladami smo 
vstopili v labirint Ravne in se pomikali 
2,9 km po tunelih proti piramidi Son-
ca. Na poti sta bila lepo vidna najmanj 
dva kulturna sloja, in sicer ostanki ka-
mnitih zidov, ki so jih zgradili pred več 
kot 12.000 leti, in ostanki materiala, 
s katerim je civilizacija pred 5000 leti 
zasula vse tunele, kar je seveda bilo 
potrebno odstraniti, da zdaj lahko ho-
dimo po njih. Znanstvene meritve so 
pokazale, da v labirintu ni negativnih 
sevanj, radioaktivnosti ali negativne 
energije iz podzemnih vodnih tokov. 
Cirkulacija zraka v labirintu je odlična, 
kajti različna višina stropov omogoča 
naravno kroženje zraka. Znanstveniki 
so z meritvami ugotovili, da je koncen-
tracija negativnih ionov, ki uničujejo 
bakterije in viruse, v labirintu znatno 
večja od povprečne, kar ugodno vpliva 
na človeški organizem. Zato naj bi bilo 
bivanje tu varno, zdravo in pomlajujo-
če. Vodič nam je malo za šalo rekel, da 
bomo po izhodu iz labirinta vsi izgle-
dali vsaj za dobri dve uri mlajši – toliko 
namreč traja ta ogled.

11. julij je v Bosni in Hercegovini 
dan žalovanja. Bosanska televizija je 
ves dan prenašala komemoracijo ob 
20-letnici genocida v Srebrenici, ki 
so se je udeležili ugledni predstavniki 
držav iz celega sveta, med njimi tudi 
naš predsednik Pahor.

Izlet v kraj Konjic, ki leži približno 
50 km jugozahodno od Sarajeva, nam 
je odkril 611 m² velik atomski bun-
ker, ki ga je jugoslovanska oblast gra-
dila v tajnosti med leti 1953 in 1979. 
Bunker je v celoti opremljen za daljše 
varno in udobno bivanje. V njem naj 
bi imeli predsednik Tito in približno 
350 ljudi iz elite, ki je bila takrat na 
oblasti, zatočišče v primeru jedrskega 
napada na državo. Bunker je letos pr-
vič odprt za ogled.

V nedeljo popoldne nam je gostil-
na Central, kamor smo pogosto za-
hajali na kavo, pripravila piknik na 
3 km oddaljenem hribu nad Fojnico. 
Nekateri so se tja zapeljali, nekateri 
pa smo se podali peš. Po eni uri hoda 
navkreber, se je lepo podala rakija, 
junčje in telečje meso ter krompir iz-

pod peke, paradižnik in zelje ter do-
mači kruh.

Zadnji dan smo šli k Prokoškemu 
jezeru, v idilo neokrnjene narave. Je-
zero leži na planini Vranici 22 km od 
Fojnice, na nadmorski višini 1636 m. 
Planina je znana tudi po planinskih 
kočah, v katerih prijazni domačini 
postrežejo z rakijo in toplim sirovim 
burekom. Planina je porasla s bogato 
gorsko floro in v mesecu juliju je tam 
ogromno borovnic in malin.

Dan našega odhoda domov je pri-
šel hitro. Dopoldne smo opravili še 
zadnje terapije ter skočili na tržnico 
in se oskrbeli z borovnicami, mali-
nami in domačim sirom. Po kosilu 
smo se odpravili proti domu. Po vseh 
terapijah in razvajanju smo se poču-
tili odlično. Polni smo bili prijetnih 
vtisov, stkala so se nova poznanstva 
in prijateljstva, predvsem pa smo se 
domov vračali s spoštljivim odnosom 
in hvaležnostjo do narave, ki je ta kraj 
res bogato obdarila in delček tega bo-
gastva smo lahko okusili tudi mi.
Vidojka Harej

hotelu in uslugah, ki jih nudi svojim 
gostom. Po namestitvi v sobe je sledila 
večerja, nato pa potrebni počitek.

Naslednji dan smo individualno 
obiskali zdravnika, ki je vsakega teme-
ljito pregledal in po pogovoru o teža-
vah predpisal ustrezne terapije. Medi-
cinsko osebje v hotelu izvaja različne 
terapije, in sicer telovadbo v bazenu z 
zdravilno vodo, skupinsko ali indivi-
dualno vadba v telovadnici, razne ko-
peli, elektroterapijo, tens, vakuum, itd.

Fojnica je mestece v osrednjem delu 
Bosne in Hercegovine, 50 km zaho-
dno od Sarajeva. Leži v prelepi dolini 
ob reki Grači pod planino Vranico. Tu 
je prava oaza neokrnjene narave s sve-
žim čistim zrakom, mogočnimi hrasti, 
kostanji in iglavci. Največje bogastvo, 
ki ga je Fojnici dala narava, je termalna 
voda, bogata z minerali, katere zdra-
vilne učinke na človeško telo so cenili 

izviri, brzicami, slapovi, ribniki, potoki 
in številnimi mostički, vključno z zna-
menitim rimskim mostom. V tem oko-
lju so doma veverice, race in labodi. Po 
sprostitvi in uživanju v naravnih lepo-
tah parka smo se s kočijami s konjsko 
vprego zapeljali po tri kilometre dol-
gem starem avstro-ogrskem drevoredu 
platan in kostanjev do Ilidže na obro-
bju Sarajeva. Sledil je še ogled Saraje-
va, kjer smo se povzpeli na razgledni 
stolp in uživali v čudovitem razgledu 
na mesto. Obiskali smo kraj atentata 
na avstrijskega nadvojvodo Ferdinan-
da in njegovo ženo Sofijo. Ogledali 
smo si Gazi-Husrev begovo džamijo in 
se na Baščaršiji podali na znane saraje-
vske čevapčiće v lepinji s kajmakom in 
jogurtom ter zaključili s pravo turško 
kavo in kocko lokuma.

Naslednji dan smo se popoldne z 
avtobusom odpravili v Vitez v naku-

17. 10. 2015, točno ob petih, smo 
se v Hotelu Sabotin v Solkanu zbrali 
Solkanci letnika 1935. Bilo nas je 13 – 
magično število, ki ima svoj čar v ljud-
skem izročilu. Po prvih pozdravih, ob-
jemih, poljubih in ugotovitvah, da smo 
si še vedno razpoznavni, nas je prevze-
la sreča, da smo po dolgih petih letih 
spet skupaj. V naših pogovorih smo 
čas zavrteli nazaj v naša skupna doži-
vetja iz otroštva in mladosti. Nasmejali 
smo se jim, tudi zapeli in za čuda poza-
bili na vse tegobe, ki nas kot  veterane 
pestijo vsakogar na svoj način. Vrnili 
smo se v čas naše nedolžnosti. To so 
posebno lepi občutki!

Srečanje letnika 1935 
Med večerjo nas je s svojim vošči-

lom in darilom presenetil sam novogo-
riški župan Matej Arčon, čigar KORE-
NINA je sedela med nami. Poslal nam 
je svoje protokolarno Županovo vino, 
s katerim smo si nazdravili s pesmijo 
»Kol'kar kapljic , tol'ko let« ter prisluh-
nili njegovi čestitki, ki se glasi:

„Spoštovani,
Najboljše vino je dozorelo vino. V 

njem je polno življenja, barvitosti mi-
nulih dni in modrosti generacij. 

Enako je z vami. Veste več kot mi, 
doživeli ste veliko in vaše dragocene 
izkušnje lahko blagodejno delite med 

nas. Vaše srečanje je pravi trenutek za 
praznovanje, saj življenje nima soka, če 
si ne znamo vzeti časa zase in za pri-
jatelje. Zato vam pošiljam moje pro-
tokolarno vino, da skupaj nazdravite. 
In ko boste nazdravili, vedite, da vam 
želim –  ŠE NA MNOGA LETA.“

Veseli in hvaležni smo našemu žu-
panu, ker se nas je spomnil, saj mi stari 
nismo več navajeni takih pozornosti. 
Slavje se je nadaljevalo vse do polnoči. 
Ob odhodu je bila izražena želja, da bi 
se ponovno srečali že čez dve leti.

Solkan, bodi pozdravljen!

Olga Slokar
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V četrtek, 15.oktobra 2015, je KS 
Solkan v sodelovanju z Društvom upo-
kojencev Solkan pripravila tradicio-
nalno srečanje za vse starejše krajane 
Solkana in člane Društva upokojencev 
v Hotelu Sabotin. Od 300 povabljenih, 
starih nad 80 let, se jih je srečanja udele-
žilo okrog 90.

Kulturni program se je začel z na-
stopom otrok iz Vrtca pri Osnovni šoli 
Solkan, ki so prisotne razveselili z zelo 
lepo zapetim venčkom narodnih in po-
narodelih pesmi pod vodstvom Mojce 
Šošter Velikonja in Irene Godnič ter ob 
kitarski spremljavi Jerice Česnik Antler. 
Zbrane so nato s prijaznimi in spodbu-
dnimi besedami pozdravili predsednica 
Sveta Krajevne skupnosti Solkan mag. 
Darinka Kozinc, predsednik Društva 
upokojencev Božidar Markič, podžu-
panja Mestne občine Nova Gorica Ana 
Zavrtanik Ugrin, direktorica Centra za 
socialno delo Nova Gorica Nataša Ko-
šiček in predsednik Severnoprimorske 
pokrajinske zveze društva upokojencev 
Zlatko Martin Marušič. Program so 
nadaljevali Domači pevci iz Lokovca 
s prisrčno zapetimi starimi ljudskimi 
pesmimi. Na koncu programa smo se 
zahvalili vsem donatorjem, ki so s pri-
spevki omogočili srečanje.

Kratkemu kulturnemu programu je 
sledila večerja, ki se je slovesno zaključi-
la s torto, v katero sta zarezala najstarej-
ša udeleženca srečanja Helena Brezigar 
in Boris Ferlat.

Po sproščenem in veselem druženju 
je vsak udeleženec prejel v dar rdeč na-
gelj in vizitko, ki so jo izdelale članice 
skupine za samopomoč Pomlad.

Tako je čas ob klepetu in obujanju 
spominov hitro minil, udeleženci pa so 
domov odhajali veseli in zadovoljni z 
željo, da se naslednje leto spet srečamo.
Tatjana Černe

Srečanje starejših krajanovZgodbe iz ranega 
otroštva

Solkanski 76-letniki smo se tudi 
letos zadnjo oktobrsko soboto zbrali 
v hotelu Sabotin in ob okusnem ko-
silu živahno pokramljali. Pogovor je 
utihnil, ko je Zofka Nanut prebrala 
eno izmed svojih pesmi, ki nastajajo 
v literarni skupini, letos vključeni v 
solkansko Kulturno društvo Slavec.

Spomin je kot utrinek na nebu:
zagledaš ga, obsijanega, zažari
in izgine v vesolju.

Slika, ki jo trenutno zagledam,
je zasidrana globoko v spominu
in lahko o njej pripovedujem zgodbo
ali pustim, da izgine kot utrinek.
Veliko spominov sem pustila
da so se izgubili,
vsaj tako zgleda, ko rečem:
Ne spomnim se.

Spomnim pa se zgodbe
iz ranega otroštva:
Vojna je, z mamo in mlajšo sestrico
živim v bližini solkanskega mostu;
zavijajo sirene, to je znak,
da moramo bežati.

Mama stisne sestro v naročje,
mene zgrabi za roko
in bežimo proti hribu.
Tedaj močno zažvižga,
mama se vrže ob tla
in naju potisne podse,
nedaleč pade granata,
zemlja se strese, nato tišina.
Nadaljujemo pot
proti kavernam, v zavetišče. 
Ne spomnim se, da bi me bilo strah,
saj me je čuvala mama.

Gledam zvezde na nebu,
vse polno jih je, za vsakega ena;
in že zažari, utrinek hitro
potuje čez nebo.
Predno izgine, si močno zaželim
življenja brez vojn in trpljenja.

Pesem je v nas prebudila spomi-
ne na drugo vojno, ki smo jo kot 
otroci doživljali vsak po svoje. Ena 
od zgodb je tudi pretresljiv doži-

vljaj štiriperesne deteljice (običajno 
prinaša srečo), ki se je decembra 
1948 takoj po šoli namesto domov 
odpravila proti Zagradu za ka-
kšnim novim doživetjem. In teh ni 
zmanjkalo. V travi nas je privlačila 
živordeča okrogla škatla, podobna 
žogi. Eno je zamikalo, da jo je brc-
nila in nenadoma je eksplodiralo. 
Vse štiri smo dobile kar hude tele-
sne poškodbe, ena bolj, druga manj, 
odvisno od tega, katera je bila bliže 
eksplodirani bombi. No, danes smo 
še vse tu in sredi novembra smo se 
končno uspele srečati pri Dajči v 
Selu, kjer smo modro podoživele 
mladostni dogodek, ki je vlil veliko 
strahu našim mamam, pa tudi naši 
učiteljici Bogdani.

Silva je povedala takole: Moj 
otroški spomin na drugo svetovno 
vojno je povezan z bombardiranjem 
solkanskega mostu. Imela sem pet 
let. Z očetom sva bežala preko sol-
kanskega polja proti kavernam ob 
Soči. Nebo so osvetljevale svetlobne 
rakete, nad nama so bobnela leta-
la in zemlja se je tresla od eksplozij 
odvrženih bomb. Bilo me je strašan-
sko strah, saj z nama ni bilo mame, 
ki je z odhodom od doma zamujala 
in tako ostala ujeta v bunkerju, ki ga 
je oče zgradil na vrtu ob hiši. 

Pred kratkim sva z možem obi-
skala Kranj. Med drugim sva si 
ogledala tudi podzemne rove pod 
mestom, ki so v drugi svetovni vojni 
služili za zavetišče. Tam so priredili 
za turiste namišljen bombni napad 
na mesto. Ob tem sem skoraj do-
živela živčni zlom, tako močno so 
privreli na dan spomini, čeprav je 
od takrat preteklo že 70 let. 

Beseda je nanesla na Pipa, pa 
na alarme, ko smo bežali v zaklo-
nišča, nekateri pa so se zatekli 
kar pod napo nad štedilnikom… . 
Dogodkov je nemalo, treba jih je le 
zapisati. Pa kdaj drugič.

Katarina Vuga

Jožica, Dajči, Katarina, Zofka na obisku v Selu; (foto: Blaž Furlan)

Zbrano poslušanje uvodnih pozdravov. 

V torto sta zarezala najstarejša udeleženca Helena Brezigar in Boris Ferlat. 

Nastop najmlajših vedno razveseli babice in dedke, bišnone in bišnonote. 

IX. Korpus 5, Solkan

Tel.: 05 99 79 269

Soška cesta 52, Solkan

Tel.: 05 300 52 40

Vesele božične praznike - Srečno 2016!

 in srečno novo leto! 
Cenjenim gostom želimo vesel božič

Ob parku1, 5250 Solkan

Vesele božične praznike in 
srečno novo leto 2016!

Tel. 05 300 56 52

Najlepša leta
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AVTOR: GLAVNA PLO SCA BOLEZEN SVINJSKA 
MATJAZ PEVKAV IZ LESNIH Z NAPADI ZAREBR- PUSlO- lORI 

OPERNI DUSENJA, LOVSCINA AMOS HLADNIK SKUPINI VLAKEN NADUHA NICA 

JAVNO 
OBESEN 

REKLAMNI 
LIST 

RAVEN, 
Z RESJEM 
PO RAS EL 

SVET 

NAJVECJI NAPETOST 
JADRANSKI MISICNEGA 
POLOTOK TKIVA 

HIP, 
TRENUTEK 

TANJA 
BALE RINA ODER 
KLAS NJ A AZIJSKA 

PLANO TA 
DEJAN MORSKA 
IMPERL RIBA, 

TUNA 
PRIMOZ PRIMANJ-
EKART KLJAJ 

PO MOC: NASIP, Kl VELIKA NAPRAVA VNETJE PALESTIN. 
ABAS VARUJE ZACETNA V LUKI ZA KOZE VODITEW 

BIRTIJA PRISTANI- CRKA, POPRAVI- /MAHMUD I 
NANA SCE PRED IVICA SKLADAT. 
SEN VALOVI INICIALKA LO LADIJ RA CAN FORTE 

DNEVNIK NALEPKA 
ASPEKT . . .  FRANK SOIME- NASTEKLU NJAK VOZILA NASE W E  

GLAGOL-
VETRNI SKI NACIN, 
JOPIC S TVORNIK 
KAPUCO 

KOMAN DA 
OBTESANO MIGUEL 

DEBLO INDURAIN 
FIGURA FINAIN 

IGRALEC LAH KA 
SEVER TKANINA 

TATINSKA SANJE 
OROSLAV PTICA 

CAF ORODJE 
MANJSI ZA 

RT PIWENJE 
BIVALISCE 

KRCMA, CEBEL 
METZOGE GOSTILNA PRE KO 
IGRALCA 

SPOJtTEV, 
ORAC, ZDRUZITEV 
RATAR ADAM 

OPEL 

SOL 
ODSTAVEK OWNE 

KISLINE 

NAZ OR, DEN ARNA 
MISWENJE USTANOVA 

Solkanski časopis si lahko 
ogledate tudi na spletni strani 
www.solkan.si.
Obiščite nas tudi na spletu in 
uživajte v barvnih fotografijah 
naših sodelavcev.

Rešitev v naslednji številki

DAROVALCI ZA ČASOPIS  
DECEMBER 2015 

V letošnjem letu so darovalci 
prispevali za časopis 4.452 eur.

Od 1. 9. do 30. 11. so svoj prispevek 
nakazali naslednji darovalci:
Danica Bašin, Dominik Belingar, 
Marija Černe, Tomaž Černe, Štefan 
Gomišček, Marija Krunič, Miran 
Mozetič, Dušan Pavčnik, Nataša 
Tomanovič

Naslednja številka 1001 – solkanske- 
ga časopisa bo izšla 25. marca  
2016. Članke in fotografije je potreb-
no oddati najkasneje 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 fotogra-
fije. Ime datoteke z besedilom naj bo 
usklajeno s pripadajočimi slikami. 

Obvestila

Zadnja stran Darovalci za časopis

Križanka  

 Solkanski izrazi
b]rju}n
~]rnj}k
~íma
dónda
]n~j}d]r
figót
glá`nava
góulat
grínta
ícast
kafétast
kavalét
mu{él]
ratáj
r]n~elíca
{élna
{páruc
zblu}jen
`]plénka
`mík]lca

Knjižne besede
ploh
rumenjak
poganjek
otroški smrkelj
nikjer
mehkužec
steklovina
lajati
krasta
iskriv, živahen
rjav
palica
prosto stoječa lestev
odrezek
klestilnik
zelena
hranilnik
moten
vžigalica
plundra

Prepoznavanje starih besed

Krajše in daljše

Prepoznavanje 
solkanskih besed

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

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

Rešitve iz številke 86

békat
bj}ra
c]báda
cikulár
cókul
d]rnju}hat
fl a{ku}n
fúga
gáj`la
jerbúca
kamúf
kavalj}r
kuántarca
kúric]
múfa
péucat
r]mpín
{úbla
tríp]
trúga

OBVESTILO

OBČANE OBVEŠČAMO,  
DA JE ZBIRNI CENTER SOLKAN  

OD 1.12. 2015 ZAPRT.

ODDAJA ODPADKOV BO ŠE NAPREJ 
MOŽNA NA ZBIRNEM CENTRU 

NOVA GORICA  
(ULICA GRADNIKOVE BRIGADE)  
TER NA CENTRU ZA RAVNANJE  

Z ODPADKI NOVA GORICA  
(STARA GORA)

Komunala Nova Gorica d.d.
12. 10. 2015

Spostavan gospo urednik Toni 
Gomiscek

Yaz sem Samira Quliyeva = novi-
narka iz Azerbajdzana. Res mi je vsec 
vase revijo. Imam veliko spostovanje do 
Nove Gorice. Je bil boj moj rojak Me-
hti Husejnzade.Vecni spomin na Njega. 

Rad bi prisel k Vam. 
Imam dobre materiale, ki so v 

intetesu vase revije. 

Zelim vam zelo naiboljse in uspeh. 
Samira Quliyeva

Solkanski upokojenci preverjajo kakovost brona, iz katerega je ulit kip Ave Gardner

Prejeli smo

Opravičilo
(Nekatere) člane Sveta KS Solkan je motila objava fotografije naših upokojencev 
pri "šlatanju" kipa Ave Gardner v ribiški vasici Tossa de Mar, ki ji je svetovno 
slavo prineslo snemanje filma Pandora in Leteči Holandec. (Nekaterim) članom 
Sveta KS se opravičujem in v pokoro objavljam cenzurirano sliko s spremenje-
nim podpisom.
Toni Gomišček, še zadnjič urednik 1001 solkanskega časopisa

Obvestilo 
lastnikom psov

Na KS Solkan (še vedno) dobi-
vamo pripombe, da so pločniki 
in travnate površine onesnaženi s 
pasjimi iztrebki.

Zato vse lastnike psov prosimo 
naj pazijo na svoje pse na spre-
hodih in naj poskrbijo, da njihovi 
ljubljenčki  ne bodo onesnaževali 
okolja (obvezna uporaba vrečk).




