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Spoštovane krajanke in krajani Solkana!
Leto je že naokrog, december nas vabi s svojo čarobnostjo v drveči niz dogodkov, srečanj in ne 

nazadnje tudi v čas poglobljenosti vase. Potegnili bomo črto, pogledali nazaj, pomislili na vse dobro in 
slabo, s čimer nam je leto 2016 postreglo. Upajoče bomo pogledali naprej, stopili čez prag leta 2017 z 
novimi obeti in upanji, zavedajoč se tudi, da novo prej ali slej postane staro.

Tudi na KS Solkan gledamo nazaj, na vidne in manj vidne rezultate naših prizadevanj, ki niso vedno 
odvisni le od nas, pa vendar stopamo naprej, se veselimo nove železniške postaje, kar dvakratnega obiska 
predsednika države g. Boruta Pahorja, projekta Rastoče knjige pri naši osnovnošolski generaciji otrok, 
urejenega pokopališča, pridobitve treh kamnitih kipov - darila iz Štandreža, vseh lepih prireditev, naših 
mizarjev, ki kraju vračajo prepoznavnost na osnovi tradicije, navdušeni smo nad mladimi kajakaši iz 
cele Evrope, ki so se na Soči borili za svoje medalje, nad zelenimi vsebinami, ki jih prinaša socialno 
podjetništvo, nad novo turistično pisarno, vsebin, ki nastajajo na severnem delu Solkana, le zadeve okrog 
največje solkanske znamenitosti - Kamnitega mostu, se premikajo prepočasi, saj most nikakor ne more 
biti zgolj naloga naše krajevne skupnosti.

Ob vsem tem pa na KS Solkan potekajo pogovori in predstavitve, za zdaj še v ožjih skupinah, o 
razvoju Solkana, ki temeljijo na viziji gospodarskega in turističnega razvoja; svoja gledanja na razvoj 
Solkana so v časopisu že objavili ugledni Solkanci.

Zavedanje, da kljub nič kaj spodbudnim vsakdanjim novicam vendarle lahko tudi sami kaj postorimo 
in v sodelovanju premikamo stvari z majhnimi, obvladljivimi koraki, se vendarle širi.

Prav zato, spoštovani sokrajani, stopimo skupaj, premagajmo tiste neprijetne lastnosti, ki se jih včasih 
celo zavedamo. Časi res niso najbolj prijazni, se pa zagotovo ob krvavi obletnici soške fronte in begunstvu 
naših prednikov zavedamo vsega trpljenja, ki so mu bili izpostavljeni naši ljudje, in lahko rečemo, da 
nam gre vendarle dobro. In za to dobro se moramo truditi vsi in ni dovolj, da se trudimo zgolj v okviru 
našega doma, trud za skupnost ni najbolj hvaležno delo, toda splača se! Že malenkost, drobna pozornost, 
pohvala in nasmeh dela naše bivanje veliko bolj prijetno.

Naj vam v imenu Sveta KS Solkan in svojem zaželim ponosen dan samostojnosti in enotnosti te naše 
prelepe domovine, vesel in miren božič, zlasti pa pogum za premagovanje težav, odprtost in nasmeh na 
obrazu v letu 2017.

Darinka Kozinc, predsednica KS Solkan
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Naprej v prihodnost,  
bliže rešitvam v naravi Krajevna skupnost Solkan

vabi na

BOŽIČNI KONCERT 

v ponedeljek, 26. decembra 2016, ob 19. uri
v cerkev sv. Štefana v Solkanu.

V programu sodelujejo: 
Mešani pevski zbor sv. Jurij iz Mirna,

zborovodja Andrej Budin,
pri orglah prof. Mirko Butkovič

*
Peter Prinčič, tenor

Milena Prinčič, orgle

*
Janka Frančeškin, citre
Vida Lestan, recitatorka

*
Rok Šuligoj, harmonika

učenec glasbene šole Emil Komel iz Gorice

Minilo je 16 let od mojega oglaša-
nja v Solkanskem časopisu, poveza-
nega s Solkanom. Takrat je naš kraj 
proslavljal tisočletnico prve omembe 
v pisnih virih. Moj tedanji prispevek 
je nosil naslov Vrnitev v prihodnost. 
Povzemam osrednjo misel prispevka: 

Goriška mora dokončno spoznati 
in sprejeti ustrezne ukrepe, da zagotovi 
stabilno in trajnostno pogonsko silo za 
prepotrebno stalno inoviranje ter zna-
nje. Ostati brez razvojnih jeder pomeni 
zavestno onemogočati perspektivo bo-
dočim rodovom in s tem tudi onemo-
gočati državotvornost naroda.

Izkazalo se je, da se moja pričako-
vanja niso uresničila in predlogi niso 
naleteli na posluh pri tistih, ki odloča-
jo o politiki razvoja, saj še po 16 letih 
ni potrebnih sprememb v tej smeri. 
Zdaj nam spremembe narekujejo dru-
gi. Bolj kot prej se zavedam napake v 
naslovu, saj je bilo, po letih vsesplo-
šnega oziranja v preteklost, zelo lahko 
spregledati opozorilo o prihodnosti.

V tem sestavku bi zato zmoto o 
pogledu v preteklost želel popraviti 
in poudariti potrebo po večji usme-
ritvi v prihodnost. Zato naprej v 
prihodnost. Statistika in analize nas 
neizprosno opozarjajo na nazado-
vanje okolja, ki se kaže predvsem v 
prehitrem staranju prebivalstva, in 
podpovprečno učinkovitost gospo-
darstva v svetu, v katerem živimo. 
Zato je nujno preusmeriti pozornost 
v prihodnost in spodbuditi vzvode, 
ki bi omogočili spremembe, nujne za 
preobrat v pozitivno smer.

V drugi točki je potrebna usme-
ritev k rešitvam, ki jih srečujemo v 
naravi, in temelji v različnih pogledih 
na dogajanja po svetu. Razdvojenost 
se kaže v dveh diametralno nasprot- 

nih smereh. Na eni strani so zelo 
močni zagovorniki globalizacije, ki 
pa je vezana na porast prebivalstva, 
večjo porabo, kar neizprosno vodi v 
potrošništvo in izkoriščanje nepovra-
tnih virov, večjo onesnaženost okolja 
in škodljive posledice, ki se ob tovr-
stnem prevelikem potrošništvu že ka-
žejo. Zdi se, da ta struja zaradi mno-
gih, tudi sebičnih interesov, v svetu 
prevladuje. Na drugi strani, ki jo 
tudi sam zagovarjam, so zagovorniki 
sonaravnega razvoja in novih prilo-
žnosti, kjer se ob vedno novih odkri-
tjih v znanosti skuša v čim večji meri 
posnemati učinkovitost in varčnost 
v naravi in s tem trajnostni razvoj. 
S prepletanjem vedno bolj zmožnih, 
praviloma novih sodobnih tehnologij 
se dosega preoblikovanje podjetij in 
družbe v celoti v procesu ustvarjanja 
in uspešnega realiziranja priložnosti 
v prihodnjih letih. Pri tem pa se je 
potrebno zavedati, da je večina na-
povedi lahko uresničljiva v daljšem 
časovnem obdobju. 

Tretja točka - usmeritev k pove-
zanim rešitvam, zahteva spremembo 
družbe v smer projektov in spremem-
bo miselnosti, da bi v največji možni 
meri hkrati in čim bolj porazdeljeno 
pokrivali interese ljudi, usmeritve 
podjetij in potrebe družbe. Ta usme-
ritev je zaradi različnih stopenj ra-
zumevanja, zavesti in interesov ljudi 
nedvomno najtežja. Terja pa postavi-
tev sociološke infrastrukture ustvar-
jalnega tveganja. Bolj preprosto to 
pomeni, da okolje brez dogovora, 
poguma in odločitve za spremembe 
ne more pričakovati dejanskih spre-
memb. Pri tem je ključnega pomena 
naravno sodelovanje brez fig v žepu 
in s sebično mislijo, češ kaj bom jaz 

imel od tega. Za drugačno prihodnost 
je zelo pomembno razumevanje, da je 
tudi uspešnost gospodarstva odvisna 
od socialnega dogovora.

Nič novega ne bom zapisal, če po-
novim že dobro znano ugotovitev, da 
postaja zaupanje ali socialni kapital 
ključno ekonomsko premoženje ne-
kega okolja. To zaupanje ohranja so-
delovanje in porazdelitev tveganja pri 
pospeševanju inovacij in prilagodlji-
vih odgovorov na spremembe. Brez 
takega sodelovanja in novih zamisli v 
razvoju pa smo obsojeni – zaradi dol-
gočasja in monotonije – na nazadova-
nje ali celo propad.

In zdaj naj zaključim z vprašanjem: 
Ali se Solkan lahko spremeni? 

Odgovor je sila preprost: Seveda se 
lahko, samo odločiti se mora, zbrati 
dovolj poguma in postaviti ljudi (tudi 
če niso Sukenci), ki so pripravljeni 
prevzeti tveganje, ki premorejo odloč-
nost, trmo in zavezo za spremembe. 
Te pa morajo biti takšne, da bodo pri-
vabile ne le mlade iz okolja, temveč 
tudi ljudi iz širše okolice, iz svetovne 
vasi. Tu pa se zgodba šele začne. Sol-
kan bo uspešnejši samo, če se bo od-
ločil, da gre v spremembo razvojnega 
modela ali, kot je zdaj moderno reči, 
da so potrebne strukturne reforme, se 
oddalji od spreminjanja samopodobe 
in se dolgoročno usmeri v spremi-
njanje vsebine življenja, delovanja, v 
preoblikovanje prostora, v katerem bi 
lahko še zlasti mladi gradili resnično-
stno zgodbo ali pa sukensku štorju.

In kje začeti? Na začetku. Ali po 
Mlakarjevo: Puobje inu punce, used-
mo se dol, da se dogovorimo.
Radovan Grapulin   
  

Zimska idila na Lokvah, foto: K. Vuga
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KS Solkan

Širitev knjižnice v Solkanu

Prihodnje leto bo Solkan v zna-
menju 150. obletnice ustanovitve 
solkanske čitalnice, s katero se je 
hkrati začela tudi dolgoletna tradicija 
knjižničarstva, ki tako kot v preteklo-
sti tudi danes deluje v smeri širjenja 
informacij, permanentnega učenja in 
širjenja znanja. 

Krajevna knjižnica Solkan, ki delu-
je v stavbi Krajevne skupnosti Solkan, 
je od leta 1983 pod okriljem Goriške 
knjižnice Franceta Bevka Nova Go-
rica. Ob odprtju je knjižnica razpo-
lagala z malo več kot 1200 enotami 
knjižničnega gradiva, danes pa obsega 
že več kot 18.000 enot raznovrstnega 
leposlovnega in strokovnega gradiva, 
namenjenega različnim starostnim 
skupinam uporabnikov. Ta podatek 
jasno pokaže, da je knjižnica, kot radi 
rečemo, organizem, ki neprestano ra-
ste in se zato nenehno ukvarja s pro-
storskimi težavami. 

Skorajda ni knjižnice, ki se sko-
zi zgodovino svojega delovanja ne 
bi soočila s problemom prostorske 
stiske in tudi solkanska knjižnica pri 
tem ni nikakršna izjema. Poudariti je 
potrebno tudi, da v slovenskem pro-
storu skoraj ne obstaja knjižnica, ka-
tere površina bi ustrezala določenim 
standardom o površini. Da bi ti bili 

ustrezni, bi tako solkanska knjižnica 
morala razpolagati s kar 270 kvadra-
tnimi metri površin. 

Do nedavnega pa je solkanska knjiž- 
nica razpolagala s komaj 60 kvadra-
tnimi metri površin, ločenimi na dva 
prostora. Prvi prostor je namenjen 
hrambi gradiva za najmlajše uporab-
nike in mladino, drugi pa postavitvi 
gradiva za odrasle uporabnike. V pri-
hodnjem letu bo knjižnica pridobila 
slabih 20 kvadratnih metrov novih 
površin, ki bodo namenjeni strokov-
nemu knjižničnemu gradivu za odra-
sle uporabnike. Ker se obisk knjižnice 
iz leta v leto povečuje – podatki ka-

žejo, da je knjižnica v preteklem letu 
imela 290 aktivnih članov, ki so si 
skupaj izposodili nekaj več kot 22.500 
enot knjižničnega gradiva – upamo in 
verjamemo, da je to le prvi korak in 
bo v prihodnosti solkanska knjižnica 
deležna še več posluha in prepotreb-
nega denarja, namenjenega tudi obno-
vi in dodatni širitvi. Slednja bi odprla 
vrata in omogočila izvajanje različnih 
dogodkov in prireditev, ki bi obisko-
valcem ponudili možnost druženja, 
na drugi strani pa prostor, kjer bi si 
v prijetnem objemu knjig lahko vzeli 
minuto za oddih.
Anita Komel

Komemoracija
Solkansko pokopališče  

ob dnevu mrtvih 1. novembra 2016

Preplastitev atrija pred 
kotalkališčem

Na betonskem atriju pred pokritim 
kotalkališčem v Solkanu je KS Solkan 
na pobudo Kotalkarskega kluba Perla 
Solkan izvedla preplastitev dela be-
tonskega atrija z gumo. 

Zaradi zelo zahtevne vadbe sko-
kov, ki jih kotalkarji opravljajo kot del 
atletske in specialne vadbe, so se pri 
ponavljajočih skokih na trdi betonski 
podlagi nemalokrat pojavljale težave 
z bolečinami v sklepih in udarninami 
pri padcih. Glede na velik napredek pri 
izdelavi in polaganju elastičnih pod-
lag, ki blažijo posledice ponavljajočih 
se skokov, smo zaprosili KS Solkan, 
da del betonskega atrija pred kotalka-
liščem preplasti s posebno gumirano 
površino.

Taka podlaga zagotavlja elastično 
športno površino, saj sestoji iz gumi-

jaste zrnate podlage. Gibanje je zaradi 
elastičnosti varnejše, preprečuje ozi-
roma zmanjšuje možnost poškodb pri 
padcih. Taka podlaga je univerzalna, 
saj se na njej lahko opravljajo tudi laž-
je gimnastične in akrobatske prvine, 
ki jih potrebujejo pri vadbi skoraj vsi 
športniki (kotalkarji, mažoretke, ple-
salke) za utrjevanje športnih prvin, 
pri katerih je pomembno blaženje 
udarcev pri skokih.

Po prvi uporabi so se naša pričako-
vanja več kot uresničila. Vadba atlet-
skih prvin kotalkanja je zdaj mnogo 
prijaznejša in bolj varna za otroke in 
tekmovalce na višji ravni.

 Za to čudovito darilo se KS Sol-
kan iskreno zahvaljujemo.

Kotalkarski klub Perla Solkan

Obnovljena solkanska knjižnica, foto: Anita Komel

Vesele kotalkarice so že v elementu na novi elastični blazini, foto: Roman Anzeljc

Znani Solkanci

So tenorji in so tenorji Čadež iz Solkana

Ta zapis bi nenazadnje lahko bil 
predvsem neskončen niz naštevanj 
nastopov, turnej, gostovanj. Lahko bi 
govoril o odrih v največjih kulturnih 
domovih, opernih hišah in katedra-
lah svetovnih metropol vseh celin, o 
plaketah in priznanjih, rokovanjih in 
srečanjih z najbolj vplivnimi ljudmi. 
O najuglednejših imenih slovenskega 
glasbenega ustvarjanja in poustvarja-
nja. V tak zapis namreč sodi Slovenski 
oktet in z njim njegova nepogrešljiva 
člana, oče in sin, Danilo in Vladimir 
Čadež iz Solkana, ki že petdeset let 
sooblikujeta njegovo zgodbo. Trideset 
plus dvajset: od leta 1966 do 1996, 
do 2016 in naprej. 

Vendar Danilo in sin Vladimir Ča-
dež raje spregovorita o petju samem, 
o ljubezni do glasbe, družinskem pre-
nosu na mlajše rodove, predanosti, 
zgodovini, navezanosti na Solkan, o 
vinogradu, oljki iz leta 1928, ki raste 
v njem. »Premalo časa imam, da bi 
lahko povedal vse, kar vem, vse, kar 
čutim in tudi vse, kar mi leži na duši,« 
pravi Danilo. Sproščen pogovor na 
trenutke zaide do kake krivice ali bo-
lečine, vendar le za hip, saj ga sin Vla-
dimir takoj spomni, kako jim je lepo.

Pa tudi sama ga spomnim na šte-
vilčno občinstvo, ki ga je prišlo pod-
pret na poletni koncert treh Čadežev 
v organizaciji Mestne občine Nova 
Gorica; takrat se je nonotu in očetu 
pridružil tudi vnuk David. Na kon-
certu je bilo pol Solkana. V trenutku, 
ko so »vzdignili« O Sole mio, se je ulil 
močan dež. A ljudje se niso razbeža-
li. Zatekli so se pod arkade občinske 
stavbe in čakali, da dež pojenja. Za-
tem so se vrnili na prizorišče in v kon-
certu treh generacij uživali do konca, 
ko jih je eden najboljših slovenskih te-
norjev vseh časov nagradil s svojo No-
coj pa oh nocoj, ki jo je zapel skupaj z 
vnukom. Sledil je bučen aplavz. To je 
bil eden tistih dogodkov, ko se zgodi, 
da se v enem nastopu prepletejo tako 
vrhunsko izvajanje kot izjemna pri-
srčnost, pristnost in toplina nastopa-
jočih. Tisti občutek, ki Danila včasih 
prešine, da je večji ugled doživel dru-
god kot doma, je na ta večer zagotovo 
zbledel. Takrat mi je nekdo rekel: »Ni 
kaj, so tenorji in so tenorji Čadež.« 
Čadežev tenor je barvit, visok, liričen, 
prodoren, mehak in zaokrožen in kot 
tak daje že petdeset let Slovenskemu 

drugi tenor. In prav z njima, na moje 
veliko začudenje, poveže tudi svoje 
pevske začetke. »Veliko sem se zadrže-
val pər Šešeti na Goriščeki, Marinko je 
bil moj prijatelj, Klara sošolka in tam 
smo zmeraj veliko peli.« Nekega ve-
čera med vojno, ko je bil coprifuoco, 
pa so ure in ure skupaj peli slovenske 
pesmi pri Čadeževih v kleti. Tistega 
večera ga je Marjo Šeše naučil pesem 
Tam gori je moj dom.

Njegov izjemen pevski dar je pre-
poznala učiteljica v italijanski osnov-
ni šoli, ki so jo obiskovali v Žabjem 
kraju. Poslala ga je na pevsko srečanje 
mladih talentov v Bologno, kamor ga 
je peljala gospa, ki je živela tam, kjer 
je bil ZMO, sopranistka, ki je občasno 
tudi zapela v solkanski cerkvi. Danilo 
se živo spomni nastopa. Malo razmi-
šlja in potem si zapoje pa-pa-pa-pam 
… in se mu utrne tudi naslov pesmi 
– Lo spazzacamino. Ko spregovori o 
dimnikarčku, ki po strehah išče svojo 
mamo, se mu zatrese glas. Tudi takrat 
v Bologni mu je bilo tesneje pri srcu 
bolj zaradi ubogega dimnikarčka kot 
samega nastopa. Na italijansko učite-
ljico ima lepe spomine. »Ni bila poli-
tična,« pravi. Po rodu je bila Istranka, 
iz Rovinja. In ko je potem po mno-
gih letih izvedela, da poje Danilo pri 
Slovenskem oktetu, se je udeleževala 
vseh njihovih nastopov. Ohranila sta 
stike vse do njene smrti. 

Danilo se je izšolal za učitelja glas-
be. Sprva je poučeval v Ljubljani, ka-
sneje pa je postal ravnatelj glasbene 
šole v Solkanu. Zatem se je vrnil v 
prestolnico in vse do upokojitve delal 
kot urednik za zborovsko glasbo pri 
RTV Slovenija.

Ves čas je tudi pel v številnih sesta-
vih – pri Akademskem študentskem 
oktetu, ki ga je vodil Anton Nanut, 
pri PAZ Vinka Vodopivca pa pri Ko-
roškem akademskem oktetu, pri Ko-
mornem zboru RTV Ljubljana, Črn-
skem duhovnem kvartetu, pozneje pa 
v Kvartetu Do in v narodnozabavnih 
ansamblih. 

Slovenski oktet
Danilo se spominja, kako naj bi 

Slovenski oktet nastopil v Solkanu, 
prav v teatru, vendar je zaradi hudega 
mraza nastop odpovedal. To je bilo 
pozimi konec leta 1965. 

Že januarja leta 1966,  ko mu je 
bilo 34 let, pa so ga na vrat na nos, po 
smrti tenorista Janeza Lipuščka, pova-
bili k Slovenskemu oktetu in takoj je z 
oktetom odpotoval v Cleveland. Kot 
spomin na to gostovanje je na domači 
steni vsa leta visela fotografija z na-
stopa – oktet in v ozadju velika slika, 
olje na platnu, koroška kmečka ohcet. 
Leta 1966 se je rodil tudi Vladimir. 
Čez mnogo let, ko je sam nastopil 
v isti dvorani in zagledal to sliko, ki 
mu je bila znana z domače stene, od 
ganjenosti ni mogel peti. Spomin na 
dom, ljubezen in spoštovanje do očeta 
so bili presilni. 

Danilo je v oktetu doživel veliko 
lepega. Ob glasbenem poustvarjanju 
si je ves čas tudi prizadeval, da oktet 
ni nikoli propadel. Edini moratorij je 
trajal pičle tri mesece. 

Zelo se je zavzel, da je postal ume-
tniški vodja okteta Anton Nanut. To 
ni bilo preprosto, saj je bilo kandida-

tov veliko, a Primorci so držali skupaj. 
Po zaslugi Antona Nanuta so obiskali 
ta pravo Ameriko. Ko reče ta pravo, 
želi povedati, da ne misli na sloven-
sko matico, pri kateri so sicer redno 
gostovali z največjim veseljem, ampak 
na Ameriko v vsej svoji veličini. Dani-
lo pa je imel raje od ameriškega blišča 
skrivnostnost Skandinavije. Norve-
ška je bila njegova najljubša postaja. 
»Težko je peti njihovo pesem. A ko jo 
zapoješ tako, da se od lepega poslu-
šalcem orosijo oči, takrat veš, da je to 
največ, kar lahko daš.«

Če pa bi želeli izvedeti več o glas-
beni zgodovini Slovenskega okteta in 
članstva Čadežev, vam bo Danilo z ve-
seljem razkazal svoj muzej Slovenske-
ga okteta in drugih glasbenih zgodb, 
ki ga je uredil v zaodrju starega tea-
tra. Čisto na začetku visijo Davidova 
priznanja in fotografija APZ Tone 
Tomšič, v katerem je pela gospa Fran-
ka, Danilova žena, ki je tudi odlična 
pevka. Ko jo z Vladimirjem iščeva 
oziroma ugotavljava, katera je, pride 
Danilo in šaljivo pokaže: »Ta je! Te 
nogce sem gledal,« se iz srca zasmeje. 
Stene stopnišča, ki vodijo visoko nav-
zgor, so obložene s stotinami plaka-
tov, fotografijami, priznanji, koncer-
tnimi listi, uokvirjenimi spominki iz 
čisto vseh hotelov, v katerih je bival, 
skratka s spomini, svojimi in sinovimi. 
Je izjemno skrben zbiratelj, zato je ta 

Zgodba Danila in Vladimirja Čadeža, zgodba o petju in življenju

oktetu posebno barvo. 
Ko Danilo govori o otroštvu in 

mladosti, se anekdote kar vrstijo, se 
na trenutke zgostijo in tako preplete-
jo, da jim je težko slediti. Rojen je bil 
leta 1932. Ponosno omeni, da je bil 
tudi športnik, kotalkar oziroma hoke-
jist na kotalkah. Ta šport je bil v Sol-
kanu izjemno priljubljen, Danilo zatr-
di, da so bili sukenski hokejisti takrat 
celo evropski prvaki! V ekipi, ki so jo 
v finalu premagali, pa naj bi igral sam 
Juan Antonio Samaranch, ki je veliko 
let kasneje postal predsednik Medna-
rodnega olimpijskega komiteja. 

Ko vendarle pridemo do petja, 
pripoveduje: »Prav tu, kjer zdaj sedi-
mo, je bila kavarna z radijem, tam je 
bilo gledališče (pokaže proti staremu 
teatru), tam plesišče. K nam so pri-
hajali plesat fantje in dekleta iz vseh 
okoliških vasi, ker smo imeli plošči-
ce, piaštrele, in kot fantič sem jih na 
kolenih mazal z voskom, da so bili 
plesni koraki bolj drseči in lahkotni. 
Naš dom je bil hram kulture, suken-
ski hram kulture. Nekoč so zmotno 
zapisali, da je bila tu konjušnica, kar 
nikakor ne drži. Tu so se zbirali zbo-
rovski pevci. Takoj po vojni je bil pri 
nas ustanovljen Mešani pevski zbor 
Jože Srebrnič, pri katerem sem pel še 
kot kratkohlačnik. Veliko smo peli, 
moja mama je bila odlična pevka, hči 
Franca Boškina, takrat edinega plača-
nega cerkvenega pevca. Umrl je v Šta-
njelu, na poti v begunstvo, kjer je bil 
tudi pokopan, a groba ni več. On je 
bil seme, iz katerega je vzklilo vse to 
naše petje. Torej sem po mamini veji 
dobil ta dar.« Na vprašanje, ali je ta-
kšen glas božji dar, se začudi in z vpra-
šanjem hkrati tudi odgovori: »Kaj res 
lahko govorim tudi o Bogu?«. 

Kako se je začelo
V Solkanu je navada, da te starejši 

Sukenci pogosto vprašajo »Pa od koga 
si?«, zato da vejo, kam te lošt. Tako 
je tudi mene vprašal Danilo. Ko po-
vem, da sem po tatu od Cesarjavih, 
po mami pa od Šešeta, izvem, da je 
bila moja nona Klara Danilova prva, 
še osnovnošolska ljubezen. Če dobro 
pomislim, mi je to tudi nona kdaj re-
kla. Danilo pripoveduje, da je lepo 
pela in posebej pohvali njenega tatu, 
Marjota, ki da je imel izjemen posluh 
in je v solkanskem moškem zboru pel 

zbirka dragocena tudi za zgodovino 
politike, kulture, mode in običajev za-
dnjih petdeset let. 

Z Danilom in Vladimirjem Čade-
žem sem se pogovarjala na njunem 
domu; David je bil študijsko v Lju-
bljani. Druga dva Vladimirjeva sino-
va, Marko in Ivan, sta še majhna, a 
glede na to, da sta ves čas sredi glasbe, 
bo ta morda zaznamovala tudi njiju. 

Danilo Čadež je poznal sloven-
sko pevsko sceno, zborovstvo iz cele 
Slovenije in zamejstva do potankosti. 
Vedel je za dobre glasove, prepoznal 
jih je. In vedel je, da mednje zagotovo 
sodi tudi glas njegovega sina, a ravno 
ta naveza oče – sin bi lahko predsta-
vljala oviro za predajo štafete v okte-
tu. Na srečo je ni, saj je moral Vla-
dimir skozi zahtevno avdicijo maestra 
Antona Nanuta in jo je uspešno opra-
vil. Danilo je ponosen na pripadnost 
sina v oktetu, kar nadaljuje in na nek 
način utrjuje njegovo vez s tem legen-
darnim, najuglednejšim slovenskim 
pevskim sestavom. Danes se zgodba 
ponavlja. Vladimir ve, da mednje sodi 
tudi David. Kdo ve, če bo po nonoto-
vih in očetovih stopinjah stopal tudi 
on. V minulih dneh je prvič kot so-
list, z drugo vlogo tenorja, nastopil 
v Figarovi svatbi v ljubljanski operi. 
Ne nono ne tata ne skrivata sreče in 
ponosa. 
Ana Zavrtanik Ugrin

Tri generacije Čadežev na koncertu v Novi Gorici, foto: David Verlič

Pri Čadežih doma, foto: Ana Zavrtanik Ugrin

Vse foto: Franko Korečič
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Nagrajenci

Dr. Franc Marušič - Lanko  
prejemnik Zoisovega priznanja za leto 2016

Prejemnik letošnjega Zoisovega pri-
znanja za izjemne dosežke v znanstve-
no-raziskovalni in razvojni dejavnosti, 
ki ga podeljuje Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije, je Solkanec. Prof. dr. Franc 
Marušič, nekdaj tudi član uredniške-
ga odbora našega časopisa, je to pri-
znanje prejel za pomembne dosežke v 
jezikoslovju. 
V utemeljitvi priznanja je zapisano:
Prof. dr. Franc Marušič je izredni 
profesor jezikoslovja na Univerzi 
v Novi Gorici; je mednarodno 
prepoznaven slovenski jezikoslovec, 
ki je imel v zadnjih sedmih letih 
več kot 20 vabljenih predavanj 
na tujih univerzah. Ukvarja se 
s teoretičnim jezikoslovjem in 
slovničnimi vprašanji slovenskega 
jezika, konkretno s tvorbeno 
slovnico, skladnjo, usvajanjem jezika, 
jezikovnim svetovanjem in jezikom v 
znanosti. 
V reviji Syntax, eni izmed najboljših 
na področju formalnega jezikoslovja, 
je objavil odmevno razpravo o 
glagolskem ujemanju (Slovnice 
ujemanja sestavljenega osebka v 
slovenščini), ki je spodbudila več 
raziskav ujemanja ob sestavljenem 
osebku v različnih jezikih sveta. V 
razpravi Oblikoslovje kot vir zgodnjih 
pomenov številk pa je pokazal 
(sodeloval je s Kalifornijsko univerzo 
v San Diegu, Massachusettskim 
tehnološkim inštitutom, 
Univerzitetnim kolidžem v Londonu 
in Univerzo kralja Sauda), da obstoj 
dvojine v slovenščini in saudski 
arabščini otrokom olajša zgodnje 
učenje pomena številk – slovensko 
in saudskoarabsko govoreči otroci 
se pomena številk »ena« in »dve« 
naučijo hitreje kot angleško govoreči 
otroci.
Na Wikipediji je Franc Marušič, ki ga 
mnogi poznamo pod imenom Lanko, 
predstavljen kot slovenski jezikoslo-
vec in jamar. Izvemo, da je bil med 
leti 2008 in 2011 dekan Fakultete za 
humanistiko Univerze v Novi Gorici; 
izvemo tudi, da je leta 1995 s Franci-
jem Gabrovškom dosegel dno Vandi-

ki pa so prav lahko posledica srečnih 
naključij. Potem, ko ti ob prvem po-
skusu nekaj uspe, se zaradi tega po-
čutiš dobro in ti stvar postaja vedno 
bolj všeč. In ker ti je všeč, lažje najdeš 
motivacijo, da se ji še bolj posvetiš, in 
ker ji potem posvečaš več časa, imaš 
kasneje tudi večje uspehe. 
In kakšni so bili prvi uspehi 
v jezikoslovju, ki so vas 
spodbudili?
Tako jamarstvo kot jezikoslovje sta 
precej marginalni dejavnosti, z njima 
se ukvarja manjše število ljudi. Zače-
tni uspeh je zato relativno lažje dose-
gljiv, saj tekmuješ z manjšo skupino. 
S sošolci na jezikoslovju smo se hitro 
ujeli in kmalu postali tudi bolj stro-
kovno dejavni. Organizirali smo de-
batni krožek o jezikoslovju, pripravili 
študentsko jezikoslovno revijo, proti 
koncu študija pa smo organizirali celo 
spletno jezikovno in jezikoslovno sve-
tovalno službo ŠUSS, kjer smo dobrih 
deset let redno odgovarjali na prejeta 
jezikovna in jezikoslovna vprašanja. 
Po dveh letih delovanja smo izdali 
tudi zbornik odgovorov ŠUSS 1998-
2000, ki je izšel pri študentski založbi. 
Ta spletna svetovalna služba nam je 
dala kar dobro motivacijo za nadalj-
nje ukvarjanje z jezikoslovjem. Od za-
četnih osmih sodelavcev nas je kar pet 
nadaljevalo študij in kasneje naredilo 
doktorat iz jezikoslovja. 
V vašem jamarskem društvu 
je med člani neverjetno veliko 
znanstvenikov; ali je jamarstvo 
res tako združljivo z znanostjo?
Jamarstvo je na nek način razisko-
valna dejavnost. Osnovni cilj jamar-
stva je raziskovanje podzemnih jam, 
odkrivanje novih rovov, povezav in 
kar se pač najde v jamah. Ko se od-
pravimo v jamo, iščemo nadaljevanje 
z natančnim pregledovanjem jame, 
najdeno nato raziščemo in izmerimo, 
da vemo, kje jama poteka, koliko je 
dolga in globoka. Jamarstvo je torej 
združljivo z znanostjo. Res pa je tudi, 
da je večina znanstvenikov na našem 
društvu geologov, geografov, kraso-
slovcev in biologov, torej znanstve-
nikov, ki se tudi poklicno ukvarjajo z 
jamami ali pa s tem, kar je vsaj posre-
dno vezano na jame.
Kaj vam pomeni prestižno 
Zoisovo priznanje?
Odgovor na to vprašanje bo po pre-
jemu tega priznanja drugačen, kot bi 
bil pred njim. Pred tem sem se na-
mreč zaradi nagrade počutil precej 
bolj pomembnega kot zdaj. To naj bi 
bila najpomembnejša državna nagra-
da v znanosti. Tisto, kar je Prešer-
nova nagrada v kulturi, je Zoisova 
nagrada v znanosti. Zato sem mislil, 
da je to zame velika čast, pa tudi od-
govornost in kar je še tega. Vendar 
moram priznati, da se, vsaj po medij-
skem odzivu sodeč, Zoisova nagrada 
in Zoisova priznanja se še zdaleč ne 
morejo primerjati z drugimi, podob-
nimi državnimi nagradami, recimo s 
Prešernovimi nagradami oz. nagrada-
mi Prešernovega sklada. Članek o Zo-
isovih nagradah sem zasledil le v dveh 
časopisih, tako da je vse skupaj minilo 
precej bolj tiho, kot sem predvideval. 
Ampak ja, še vedno sem te nagrade 
zelo vesel, sem pa malo razočaran nad 
ugledom znanosti v javnosti. Hočem 
reči, da morda to priznanje vseeno ni 
ne vem kako prestižno. 
Kakšne izzive še vidite v 
jezikoslovju?
Jezikoslovje je kot vsaka znanost še 
vedno polno zanimivih vprašanj, 
vsak nov odgovor pa vedno odpre 
dodatna vprašanja. Vsaj kar se tema-

tik, vrednih raziskovanja, tiče, se jih 
bo vedno našlo dovolj. Eden mojih 
trenutnih izzivov je eksperimentalno 
jezikoslovje. Jezikoslovje je dolgo ve-
ljalo za zelo teoretično vedo, vendar 
se te stvari hitro spreminjajo. Izmed 
osrednjih ved jezikoslovja sta teoretič-
no najdlje zdržali skladnja in pomeno-
slovje, zdaj pa ravno eksperimentalna 
skladnja in eksperimentalno pomeno-
slovje doživljajo pravi bum. Motivacij 
za eksperimentalni pristop je nače-
loma več, po eni strani želimo imeti 
trdnejše podatke, po drugi pa z eks-
perimentom dobimo tudi podatke, do 
katerih drugače ne bi prišli. Trenutno 
sem vpleten v tri večje eksperimental-
ne raziskave. Dve sta vezani na usvaja-
nje jezika in nejezikovnih konceptov, 
ena pa primerja slovenščino z drugimi 
južnoslovanskimi jeziki.
V današnjem svetu se vedno 
bolj uveljavlja angleščina, 
tudi na univerzitetnem nivoju. 
Kakšno prihodnost napovedujete 
slovenskemu jeziku?
Napovedovalec ne bi rad bil, vpra-
šanje pa tudi ni prav preprosto. Dej-
stvo je, da se angleščina izredno hitro 
širi in da je vse bolj logična izbira pri 
sporazumevanju z ljudmi, ki ne govo-
rijo istega jezika. Angleščine se tudi 
po drugih državah učijo zdaj že od 
prvega razreda, in to tudi v okoljih, 
kjer še pred desetimi leti nihče ni znal 
angleško. Na to ne moremo vplivati. 
Če hočemo biti v koraku s svetom, 
moramo delati tako, kot dela svet. Do 
tu ni seveda nič narobe. Ko pridemo 
v situacijo, kjer vsi govorijo angleško 
zelo dobro, pa se tudi hitro zgodi, da 
ljudje niso več tako občutljivi na to, 
kateri jezik morajo uporabljati ozi-
roma je marsikomu všeč, če lahko 
uporablja več kot en sam jezik. An-
gleščina na univerzi je sprožila velik 
medijski odziv, debata pa se še vedno 
ni prav zaključila, četudi je šlo zgolj 
za predlog zakona, ki je v določeni 
meri dopuščal tudi rabo angleščine v 
predavalnicah, pri čemer se je večkrat 
pozabilo dodati, da je angleščina pod 
zelo podobnimi pogoji dovoljena že 
zdaj. Obenem pa nihče od razpravljal-
cev in medijev, ki so o tem poročali, 
ni omenil, da se na področju gospo-
darstva angleščina uveljavlja precej 

hitreje in tudi bolj dosledno. Ko so za 
direktorja slabe banke izbrali Šveda, 
ni nihče vprašal, ali zna slovensko. 
Šved je v svojo ekipo izbral še nekaj 
Skandinavcev in le enega Slovenca. Ni 
nam treba ugibati, v kakšnem jeziku je 
potekala komunikacija v slabi banki. 
Tudi trenutni direktor slabe banke ne 
govori slovensko, pa to nikogar ne 
moti. Enako velja za vsa podjetja v tuji 
lasti. Lastnik bo postavil direktorja, ki 
mu zaupa, ne glede na to, kakšen jezik 
govori, in tako bo vsilil tuj jezik. Pa 
vendar se neprestano ponavlja, kako 
so tuji lastniki najboljši možni lastniki. 
Pri omenjeni debati o jeziku na uni-
verzi se je govorilo, da mora sloven-
ščina ostati jezik, ki se bo uporabljal 
v vseh možnih položajih, a to očitno 
ni več tako. Seveda nočem reči, da 
je slovenščina zato že odpisana in da 
je bolje nanjo čim prej pozabiti, a to 
vprašanje res ni tako preprosto. 
Pa še to. Ko podpiramo slovenščino, 
podpiramo standardno slovenščino. 
Ampak podpiranje in širjenje standar-
dne slovenščine ne vpliva pozitivno na 
narečja. Krajevni govori se izgubljajo, 
in to v največji meri ravno zaradi pre-
vlade standardne slovenščine oziroma 
osrednjega slovenskega pogovornega 
jezika. Zakaj smo se pripravljeni od-
povedati narečju? Ali ni ravno nareč-
na govorica tisti prvi jezik, ki ga slišiš? 
Če je edina pot, da jezik preživi, ta, da 
se ga začne uporabljati v vseh možnih 
položajih, zakaj smo se zadovoljili, da 
bomo narečni govor uporabljali samo 
še v kuhinji, kot so se izrazili naspro-
tniki angleščine na univerzah. Ti so 
tudi dejali, da bi bilo nesprejemljivo, 
če bi slovenski profesor predaval slo-
venskim študentom v angleščini, a nas 
po drugi strani ne moti, da Sukenci 
Sukencəm u sukenskim časniki pišemo 
v standardnem jeziku. Ali smo se su-
kenščini v določeni meri že odpoveda-
li ali pa se nam zdi, da je za preživetje 
solkanščine zadosti, če jo štirikrat na 
leto beremo na zadnji strani Solkan-
skega časopisa. Ta vprašanja se mi to-
rej še zdaleč ne zdijo preprosta.

Hvala lepa za odgovore, veliko 
uspehov v znanstvenem delu in 
sreče v družini vam želimo.
Inga Miklavčič Brezigar

me, 1182 m, prve tisoč metrov glo-
boke jame, ki so jo raziskali Slovenci; 
leta 1997 je s Francijem Gabrovškom 
in Matjažem Pogačnikom dosegel 
dno Brezna pod velbom, 850 m, ki 
je imelo takrat najgloblje brezno na 
svetu; 501 m globoko vhodno brezno 
Globoko grlo in leta 2005 z Jurijem 
Andjelićem in Matijo Pernetom dose-
gel sifon na dnu Renetovega brezna, 
1242 m, trenutno tretje najgloblje slo-
venske jame.
Ob letošnjem priznanju smo mu za-
stavili nekaj vprašanj:
Zakaj ste se odločili za 
jezikoslovje in zakaj za 
jamarstvo?
Najprej sem se ogreval za študij ma-
tematike, potem pa mi je proti koncu 
srednje šole vzbudilo zanimanje jezi-
koslovje; vpisal sem se kot druga ge-
neracija. Sprva sem bil vpisan na obe 
fakulteti, a sem kmalu ugotovil, da za 
vzporeden študij nisem dovolj resen, 
zaradi česar sem potem opustil mate-
matiko in nadaljeval na jezikoslovju. 
Zakaj natančno sem se odločil tako, 
niti ne vem, zelo verjetno pa nisem 
imel kakšnih pametnih in premišlje-
nih razlogov. Že med študijem jezi-
koslovja na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani sem spoznal, da mi po diplomi 
kaj drugega kot nadaljevati študij ne 
preostane, zato sem pretehtal nekaj 
možnosti in se odločil za podiplom-
ski študij jezikoslovja v Združenih 
državah Amerike. V petih letih sem 
doktoriral in takoj nato dobil službo 
na ravno takrat odprtem oddelku slo-
venistike v Novi Gorici. Vse skupaj je 
bila torej v precejšnji meri posledica 
srečnih naključij in ne nujno najbolj 
premišljenih potez. 
Z jamarstvom sem se začel ukvarjati 
že v srednji šoli, saj je v jame hodil 
eden mojih sošolcev. Tudi tam se je vse 
odvilo precej na hitro, brez možnosti 
kakšnega temeljitega premisleka, saj 
sem že v prvem letu po opravljenem 
jamarskem izpitu začel redno zahajati 
na Rombon, kjer je naše društvo zače-
lo raziskovati jamo Vandima. 
Verjetno je pri obojem večina motiva-
cije izhajala iz prvih majhnih uspehov, 

Lanko s sinovoma Žodorjem in Ilijo med lanskim študijskim bivanjem na USC v Kaliforniji
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Pogovor z Julijanom Fortunatom, 
predsednikom uprave Salonita Anhovo

Le še reka Soča teče v srednji Soški 
dolini kot nekoč. Vse drugo se spremi-
nja, raste ter tu in tam podira, da se 
naredi prostor novemu. Ko je pred več 
kot devetdesetimi leti pognala stro-
je takratna cementarna, se je začelo 
novo obdobje sprememb.

Tako je zapisano na spletnih stra-
neh družbe www.salonit.si
Gospod predsednik uprave, 95 
let je že dolgoživost; tovarna je 
preživela različna turbulentna 
obdobja. Kaj lahko trdite za 
današnji čas, je mirno kot zajezena 
Soča ali kot bi rekel Gregorčič 
»Kako glasno, ljubo šumljaš, kako 
čvrsto, krepko skakljaš…«?

Lahko kar nadaljujeva s prispodo-
bami rek – pravijo, da reka ni nikoli 
enaka. To bi lahko rekel tudi za Salo-
nit Anhovo - da ni niti en dan enak, 
kot je bil prejšnji. Zadnjih 15 let smo 
ga s stalnimi izboljšavami pripeljali v 
dobro kondicijo. Zaradi dobre pri-
pravljenosti nam je uspelo preživeti 
gospodarsko krizo brez ene same od-
pustitve. In takoj po zaključku krize 
smo bili pripravljeni na novo investi-
ranje, s tem pa tudi na nova in bolj 
kakovostna delovna mesta. Vse to 
prinaša lokalni skupnosti vrsto pred-
nosti – od izpolnjevanja zakonskih 
obveznosti do proračuna občine , pa 
tudi do podpore mnogim družbenim 
dejavnostim.
V vizijo ste zapisali: Salonit 
Anhovo, d.d. bo vodilni slovenski 
proizvajalec v panogi industrije 
gradbenega materiala ter vodilni 
dobavitelj proizvodov za gradbeno 
industrijo in druge porabnike. 
V 15 letih ste se uspeli uvrstiti 
med najsodobnejše evropske 
cementarne, obenem pa, koliko 
vam še manjka do mesta 
številka 1 v Sloveniji in če, kdaj 
boste uresničili cilj po vaših 
predvidevanjih?

Hvala za opozorilo, skrajni čas je, 
da predstavimo novo vizijo tudi na 
spletni strani. Salonit Anhovo je že 
vodilni v Sloveniji. Naši cilji pri poslo-
vanju, razvoju in okoljski odgovorno-
sti so že na ravni najboljših evropskih 
cementarn, kar nam priznavajo tudi iz 
institucij, kot je na primer Evropska 
banka za obnovo in razvoj (EBRD), 
ki je lani opravila podroben pregled v 
podjetju. Ko dosežeš take rezultate, je 
zelo pomembno, da veš, kaj so nasle-
dnji cilji. Te imamo jasno postavljene 
na vseh področjih poslovanja – edino 
tako lahko dolgoročno zagotovimo 
razvoj in konkurenčnost podjetja.
Brez cementa si težko 
predstavljamo gradnjo (stavbe, 
mostove, ceste…), saj je nujna 
sestavina betona, drugega najbolj 
uporabljenega materiala na našem 
planetu, takoj za vodo. Zasledila 
sem, da so cement tristo let pred 
našim štetjem uporabljali že 
Rimljani. Kaj se je od takrat sploh 
spremenilo v njegovi rabi?

Cement še vedno temelji na na-
ravnem kamnu, vendar pa se je v teh 
letih razvil v visoko tehnološki izde-
lek. Danes brez resne razvojne ekipe, 
ki stalno testira in uvaja nove rešitve, 
cementarna ne more več obstati. V 
družbi Salonit Anhovo imamo to sre-
čo, da so zaposleni vedno znali prena-
šati znanje med generacijami, lastniki 
in vodstva podjetja pa so razumeli, da 
si za dobre kadre prizadevaš že prak-
tično od srednje šole naprej in vlagaš 
v njihovo izobraževanje. Tako imamo 

na 95 let podlage danes zelo mlado, 
visoko izobraženo in usposobljeno 
ekipo. 
Pa še en zgodovinski podatek: 
Letos je minilo 110 let od 
gradnje Bohinjske proge in 
njenega najznamenitejšega dela, 
Solkanskega mostu, ki naj bi ga 
avgusta leta 1927 obnovili prav s 
cementom iz Anhovega?

Tudi pri nas imamo tak podatek. 
Ob letošnji 95-letnici smo malo pre-
računavali podatke o cementu, ki je 
bil v vseh teh letih narejen v Anho-
vem in uporabljen v gradnji v Slove-
niji. Kar polovica gradbenih objektov 
v Sloveniji se gradi iz našega cemen-
ta, pri čemer je seznam vrste stavb in 
drugih objektov praktično neskončen. 
Z našim cementom so zgrajene stano-
vanjske zgradbe, šole, vrtci, trgovski 
centri, poslovni in športni objekti, 
ceste, mostovi, predori, elektrarne ter 
mnogi drugi objekti. 
Zagotovo je uporaba azbesta v 
vaših izdelkih pomenila najbolj 
temno obdobje tovarne; so 
posledice azbesta po vašem 
mnenju popolnoma sanirane?

Prostori, v katerih je potekala pro-
izvodnja, so v celoti sanirani. Od uki-
nitve je več kot 20 let, vendar je upo-
raba azbesta zaznamovala takratno 
generacijo zaposlenih. Nekateri se še 
danes soočajo s posledicami. Azbest 
se je takrat uporabljal povsod po sve-
tu, ni pa bilo zadostnega poznavanja 
in zavedanja o njegovem negativnem 
vplivu na zdravje tistih, ki so z njim 
rokovali. Zaradi izkušenj preteklih 
generacij smo danes še toliko bolj na-
tančni pri spremljanju in analizi vseh 
okoljskih parametrov, ki se tičejo na-
šega proizvodnega procesa. Prepričan 
sem, da imamo eno najobširnejših, če 
ne celo največjo bazo merilnih okolj-
skih podatkov med slovenskimi pod-
jetji, smo pa tudi med najbolj dosle-
dnimi na tem področju v Evropi.
Veliko očitkov o onesnaževanju 
okolja je tudi zaradi sežigov.

S sodelavci vedno podpiramo od-
prto diskusijo na to temo, mora pa 
biti utemeljena na objektivnih podat-
kih. Vse meritve, večino jih opravijo 
zunanje akreditirane inštitucije, izka-
zujejo, da v celoti izpolnjujemo zako-
nodajo. S podatki je mogoče dokazati, 
da stalno zmanjšujemo vplive na oko-
lje. Sodelujemo z najboljšimi instituci-
jami in njihovimi strokovnjaki, ki so 
se dokazali na svetovnem nivoju. Tudi 
na letošnjih Dnevih odprtih vrat smo 
se zato spraševali, v kakšnem okolju 
živimo. K predstavitvam smo povabi-
li tudi strokovnjake, ki so lahko pri-
merjali podatke na ravni Slovenije in 

regije. Zanimiv je podatek, da imamo 
v okolici cementarne boljši zrak kot v 
vseh večjih slovenskih mestih. Sesta-
va tal je enaka naravni sestavi. Lahko 
se primerjamo tudi z drugimi podje-
tji - več kot 260 cementarn v Evropi 
uporablja obdelane odpadke kot go-
rivo, uporabljajo jih tudi, recimo, na 
Dunaju za ogrevanje vode in stavb. 
V Sloveniji le-ti še niso tako široko v 
uporabi in imamo mogoče zato nekaj 
več vprašanj na tem področju. Prepri-
čani pa smo, da zelo nadzorovan sežig 
tako imenovanih alternativnih goriv v 
naših visokotehnoloških postrojenjih 
nima negativnih vplivov na zdravje 
človeka.
Vaš izmenjevalnik toplote velja za 
največji inženirski gradbeni podvig 
v Sloveniji.

Drži, s 118 metri je najvišji grad-
beni inženirski objekt v Sloveniji. Taki 
podatki tudi kažejo, kako izjemno je 
podjetje v Sloveniji in širši regiji. Je 
pa res, da ga mi vidimo predvsem kot 
objekt, ki ga potrebujemo za svoje 
delo. Včasih pa si z vrha tudi privo-
ščimo pogled po prelepi Soški dolini.
V okviru tovarne imate tudi 
laboratorij, v katerem bdite nad 
kakovostjo proizvodnih materialov, 
vendar storitve opravljate tudi za 
naročnike. Je tega veliko?

Naš način dela in vlaganja v razvoj 
je zahteval tudi visoko usposobljen la-
boratorij. Razvil se je predvsem zaradi 
potrebe po podpori lastni dejavnosti. 
Sčasoma pa se je izkazalo, da ga potre-
buje tudi vse več naših kupcev, saj lah-
ko vnaprej preverijo določene lastnosti 
in se na podlagi tega odločajo o upo-
rabi materialov. To se je postopoma 
razširilo tudi na naročnike, ki niso naši 
kupci. Po storitvah našega laboratorija 
je vedno več povpraševanja.
Problem prašnih delcev PM 10, 
ki jih nekateri imenujejo tudi »tihi 
ubijalci«, je znan, manj znano je, da 
Salonit Anhovo po naročilu opravlja 
meritve tudi za naročnike? 

Pri PM 10 izvajamo zelo obsežne 
meritve – v bistveno večjem obsegu, kot 
jih od nas zahteva zakonodaja. PM 10 
ima vrsto virov – med njimi so promet, 
individualna kurišča in tudi industrija. 
Po vseh izvedenih meritvah – tudi v 
času, ko nismo obratovali – je jasno, da 
je naš vpliv v primerjavi z ostalimi viri 
minimalen. So pa izmerjene vrednosti 
PM 10 v občini Kanal ob Soči nižje kot 
v večjih slovenskih mestih.
Na obisk ste v septembru povabili 
tudi varuhinjo človekovih pravic 
Vlasto Nussdorfer. Kakšni so bili 
vaši občutki po srečanju?

Povabili smo jo na obisk, ko smo 
izvedeli, da bo imela srečanje v našem 

okolju s civilnimi iniciativami. Pred-
stavili smo ji vse podatke meritev in ji 
omogočili tudi ogled podjetja. Vseka-
kor bi si želeli, da bi se pri podatkih 
poleg civilnih iniciativ pozanimala 
tudi pri raziskovalnih organizacijah, 
ki razpolagajo z meritvami in rezultati 
iz podjetja in okolice. 
Na vaših spletnih straneh 
zasledimo, da veliko pozornosti 
posvečate družbeni odgovornosti, 
v ospredje postavljate skrb za 
človeka in okolje, poudarek dajete 
športu.

Družbena odgovornost se začne 
z dobrim poslovanjem podjetja – za 
doseganje dobrih poslovnih rezul-
tatov je pomemben nenehen razvoj. 
To omogoča dobre delovne pogoje 
zaposlenim – od tu naprej pa je po-
membno, kako to znamo prenesti v 
bivalno okolje zaposlenih. In tu se 
začne odgovornost do skupnosti. 
Prva stopnja je skrb za okolje – v 
družbi Salonit Anhovo imamo vse 
zakonsko predpisane meritve, opra-
vljamo pa tudi vrsto nadstandardnih. 
Naslednja stopnja je zagotovo sode-
lovanje v skupnosti – tako pri razvo-
ju skupnosti kot pri razvoju podjetja. 
Kot pomemben del odgovornosti pa 
razumemo tudi podporo društvom, 
v katerih so aktivni naši zaposleni. 
Med njimi so tako športna kot kul-
turna društva. Je pa res, da imamo v 
podjetju zelo aktivni dve ekipi – eki-
po tekačev in kolesarjev. Pričakujem, 
da bomo v naslednjih letih dobili še 
kakšno, vsaj tako vse kaže, glede na 
to, kako se sodelavci organizirajo. 
Seveda vodstvo finančno in organi-
zacijsko podpira taka prizadevanja 
sodelavcev. Podpiramo mnoga kul-
turna, umetniška in športna društva. 
Od slednjih bi izpostavil Odbojkar-
ski klub Salonit, ki dosega zavidljive 
športne rezultate, podjetje pa je z 
njim povezano že veliko let.
V današnjem konkurenčnem svetu 
je težko obstati brez vlaganja v 
razvoj. Koliko pozornosti posvečate 
razvoju in na katerih področjih?

Razvoj vsak dan in na vseh delov-
nih mestih bi bil idealen scenarij. Žal 
za to ni vedno časa in prostora. Si pa 
prizadevamo, da poleg velikih razvoj-
nih zgodb, ki so nujne, da bi dolgo-
ročno zagotovili kakovostna delovna 
mesta, delamo tudi na bolj kratkoroč-
nih razvojnih načrtih. Stalen razvoj je 
danes pogoj za obstoj podjetja na dol-
gi rok – v vseh delih podjetja. 
Bližamo se zaključku leta. Boste 
z letošnjim poslovnim izidom 
zadovoljni?

Da, vsekakor. Poleg poslovnega iz-
ida sem letos zelo zadovoljen tudi z 
delom sodelavcev. V zadnjem mesecu 
so trgu predstavili prenovljene cemen-
te. Smo v intenzivnem investicijskem 

ciklu. Na okoljskem področju smo 
dosegli pomembne pozitivne premi-
ke. Sodelovanje v regiji na poslovnem 
in družbenem področju je izjemno 
dobro, iz negotovosti gradbene krize 
pred nekaj leti se razvijamo v podje-
tje, ki mu v širšem prostoru poznaval-
ci priznavajo poslovno odličnost in 
vodilno vlogo.
Za zaključek pa še nekaj informacij 
o kamnolomu v Solkanu. Pripravlja 
se nov Podrobni prostorski načrt 
(OPPN), ki naj bi bil v skladu z vašo 
razvojno vizijo, obenem pa bi v 
njegov nastanek vključeval tudi 
širšo lokalno skupnost?

Kamnolom v Solkanu ima, kljub 
zmanjšanju aktivnosti v primerjavi 
s preteklimi leti, pomembno mesto 
znotraj skupine Salonit. V pripravi 
prostorskih dokumentov v Solkanu 
bomo zagotovo konstruktivno so-
delovali, prepričan sem, da v korist 
podjetja in krajanov Solkana. Želimo 
si kamnolom, ki bo dobro sobival z 
okolico in odpiral delovna mesta tudi 
za bližnje prebivalce.
Dokler je v Solkanu delovala SIA, 
je KS Solkan imela stalne stike z 
apnenico; določeni problemi so 
se s kamnolomom že reševali in 
tudi rešili. Prav tako ste pokazali v 
okviru zmožnosti posluh za lokalno 
okolje, finančno podpirate kar 
nekaj projektov v KS Solkan.

Solkanska industrija apna, ki je 
uradno še del skupine Salonit, je žal v 
postopku likvidacije. Ne razmišljamo, 
da bi nekdanjo lokacijo SIE ob Cesti 
IX. korpusa ponovno industrijsko 
oživili, zato zanjo iščemo primernega 
kupca.

Vsekakor pa bomo, tako kot že 
doslej, v vseh okoljih, kjer imamo 
proizvodnjo, podpirali aktivnosti 
lokalnih skupnosti ali njihovih dru-
štev.
Kot predsednik uprave vodite 
podjetje že štiri leta. Kaj si kot prvi 
mož v firmi najbolj želite?

Želim si, da sodelavcem nikoli 
ne bi zmanjkalo navdušenja in volje 
za nadaljnji razvoj podjetja. Ob vse 
manjšem številu uspešnih proizvo-
dnih podjetij je to tudi naša moralna 
obveza do prihodnjih rodov - kot 
pogoj za neposredna in posredna de-
lovna mesta v regiji. Za podjetje, ki 
ga vodim, si torej želim preboj v sam 
svetovni vrh proizvajalcev cementa, 
to pa bo zagotovilo kakovost in var-
nost delovnih mest za naslednje rodo-
ve. Znamo in tudi zmoremo!

Hvala za pogovor. Srečno in 
uspešno nadaljnjo pot.
Svet KS Solkan se Salonitu Anhovo 
še posebej zahvaljuje za večkratno 
donatorstvo.
Darinka Kozinc, predsednica Sveta KSS
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Dogodki

KUD KREA
 Sklop lutkovnih delavnic in nov animirani film

Dogodki

Po uspešno izpeljani likovno-lut-
kovni delavnici ob 140. obletnici 
rojstva Milana Klemenčiča, pionirja 
slovenskega lutkarstva, je Kulturno 
umetniško društvo KREA tudi letos 
v novembru pripravilo zanimiv sklop 
štirih likovno-lutkovnih delavnic. 

Iztekajoče se občinsko Lutkovno 
leto smo v prostorih nekdanje karavle 
pričeli s pravo, veliko rojstnodnevno 
zabavo Vse najboljše, Milan! sedme-
ga marca, prav na dan rojstva Milana 
Klemenčiča. Poleg nastopa lutkovne-
ga Gledališča Bičikleta, rojstnodnev-
ne torte in razstave lutk se je zabave 
udeležil tudi poseben gost: lutka Mi-
lan. Marsikdo od vas ga je najbrž že 
srečal na kateri od prireditev ali pa 
se ga spomni iz septembrske naslov-
nice mesečnika Goriška; tako je lut-
ka postala prepoznavna, morda celo 
simbol novogoriške lutkovne scene. 
Proti zaključku leta smo Lutkovno 
leto še dodatno obogatili z nizom šti-
rih likovno-lutkovnih delavnic in na-
črtovanim animiranim filmom. Sklop 
likovno-lutkovnih delavnic je zaobjel 
štiri osnovne lutkovne tehnike: plo-
ske lutke in senčno gledališče, ročne 
lutke, lutke na palici in marionete na 
žici. Brezplačnih delavnic, sofinanci-
ranih od Mestne občine Nova Gorica, 
se je udeležilo 36 udeleženk in ude-
ležencev. Izredno veseli smo bili, da 
so se delavnic udeležili tudi strokovni 
kadri (zaposleni iz Goriškega muzeja, 
učiteljice iz komenske osnovne šole 
in vzgojiteljice Vrtca Nova Gorica), 
saj je prav to pravi način za širjenje 
kulture lutkarstva, ki si ga v društvu 
tako želimo. Pod budnim očesom in 
navodili mentorice, novogoriške sce-
nografinje in ljubiteljice lutk Mojce 
Valič, so udeleženci izdelovali lut-
ke. Delavnice so potekale, z izjemo 
prve, ki smo jo izvedli v Carinarnici 
– bivaku urbane kulture (nekdanjem 
mejnem prehodu na Erjavčevi cesti), 
v prostorih na Mostovni v Solkanu. 
Nekdaj e-Hiša, prostor takoj pri vho-
du v Mostovno, se je izkazala za ču-
dovit ustvarjalni kotiček, ki že gostuje 
razne delavnice in ustvarjalnice ter 
vaje glasbenih sestavov.

Novembrskim lutkovnim delavni-
cam bo sledila v decembru še delav-
nica animiranega filma v sodelovanju 
z ekipo Animateke - mednarodnega 
festivala animiranega filma iz Ljublja-
ne. Tokratna delavnica bo namenjena 
ustvarjalcem, ki se animaciji že posve-
čajo oz. se z njo spogledujejo. Snemali 
bomo v tehniki silhuetne animacije, 
ki temelji na oživljanju senc in teme-
lji na principih senčnega gledališča. 
V tej tehniki je posnet tudi prvi še 
ohranjeni animirani celovečerni film 
Dogodivščine princa Ahmeda (Die 
Abenteuer des Prinzen Achmed) reži- 
serke Lotte Reiniger iz leta 1926. S 
temo načrtovanega filma pa že vsto-
pamo v prihodnje leto. Animirani 
film z delovnim naslovom Gradimo 
nov jutri bo dejansko most med le-

Kulturna prireditev v avli OŠ v 
Solkanu, 27. novembra 2016, je bila 
namenjena tudi počastitvi pesnika 
Simona Gregorčiča ob 110-letnici 
njegove smrti in to, kot je v kratkem 
orisu pesnikovega pomena in njego-
ve vpetosti v današnji čas povedala 
Katarina Vuga, prav na dan njegove-
ga pokopa pri cerkvi svetega Lovren-
ca pod Libušnjem. Zamisel za pra-
znovanje dneva reke Soče se je rodila 
pred nekaj leti ob projekciji filma o 
Soči v režiji Nadje Velušček in Anje 
Medved. 

Skrbno in premišljeno oblikovan 
program je nastopajoče in navdušeno 
občinstvo povezal v skupno občutje 
rodoljubja in domovinske ljubezni. 

Nastopili so: Vokalno instrumen-
talna skupina Kitara za dušo pod 
mentorstvom Janje Bužinel; Matjaž 
Vidmar kot recitator Gregorčičevih 
pesmi; Mešani pevski zbor Slavec Sol-
kan, Ženski pevski zbor Večernica Aj-

Dan reke Soče

Njo spev je moj slavil,
poslednji njej se bo glasil,
in zadnji glasi ti mi bojo:
Bog čuvaj domovino mojo.
Simon Gregorčič

dovščina in Moški pevski zbor Šem-
peter - vse tri vodi zborovodja Miran 
Rustja. Različne točke programa je 
smiselno in občuteno povezovala Tja-
ša Mišček. 

O svojem odnosu do Soče in življe-
nju različnih narodov ob njej je spre-
govoril italijanski duhovnik in pisatelj 
Andrea Bellavite. Njegov nastop v slo-
venskem jeziku so poslušalci nagradili 
z močnim in občutenim ploskanjem. 
Slovenci, ki nas imajo naši tisočletni so-
sedje ob različnih političnih govorih za 
barbare, smo v resnici skromen narod, 
zato že ob nekaj pozdravnih besedah v 
slovenščini največkrat izrazimo burno 
hvaležnost. Le redkokdaj pa doživimo 
največje spoštovanje, ki se kaže v učenju 
našega jezika, s tem pa tudi naše kultu-
re, domovine in države. In prav to nam 
je pomenil nastop omenjenega avtorja. 

Prireditev je v poslušalcih porajala 
močna občutja. Poleg Gregorčičevih 
verzov je k temu največ prispeval re-
pertoar pevskih zborov z nekaterimi 
najbolj znanimi in pretresljivimi do-
movinskimi pesmimi - od izpovedi do-
motožja, trpljenja v vojnem času pa do 
izpovedi narodnega ponosa in klica k 
uporu proti tujim narodom.

Večer je izzvenel v veselem regljanju 
Vodopivčevih Žab. 

Marsikateri nastop se bo poslušal-
cem trajno vtisnil v spomin. Izjemen 
med drugimi solidnimi in odličnimi 
je bil solo člana Moškega pevskega 
zbora Šempeter v pesmi Na dan. V 
prizadevanjih zborovodje Mirana Ru-
stja, vseh nastopajočih pa tudi drugih, 
ki so zaslužni za izvedbo te počastitve 
reke Soče in Simona Gregorčiča, se 
razkriva ljubezen s svojimi različnimi 
obrazi. Prireditev smo spremljali kot 
počastitev domovine, pa tudi izpoved 
o tem, kaj nam pomenijo dom, reka 
Soča in njun glasnik goriški slavček. In 
kot takšna se nam bo prireditev goto-
vo vtisnila v spomin. Prijeten, vendar 
ne posebno velik prostor je spremenil 
svoje dimenzije, presegel našo ozko 
vsakdanjo resničnost, se razširil v pri-
poved o preteklosti in opogumljal za 
prihodnost. 
Marija Mercina

Lutka Milan, avtorica: Mojca Valič, KUD 
KREA, 2016, foto: arhiv KUD KREA

Lutke na palici, vzgojiteljice Vrtca Nova Gorica, foto: arhiv KUD KREA

Matjaž Vidmar: Veseli pastir, foto: K. Vuga

Združeni pevski zbori ob koncu večera, foto: K. Vuga

Ostržek očaral  
polno tribuno 

Kotalkarski klub Perla iz Solkana 
je v okviru krajevnega praznika Sol-
kan v soboto, 10. septembra, upri-
zoril glasbeno pravljico Ostržek. Na 
pokriti večnamenski kotalkarski plo-
ščadi v Solkanu smo spremljali pred-
stavo s plesom in igro, popestreno s 
kotalkarskimi prvinami. Nastopajo-
če umetnostne kotalkarice KK Perla 
Solkan od 4 do 31 let so na ploščadi 
brezhibno stkale športne elemente in 
odrsko igro. 

Kotalkarska predstava Ostržek je 
bila izredno lepo sprejeta od velikega 
števila gledalcev, ki jih je navdušila z 
glasbo in igranjem, s sceno in kotal-
kanjem. 

Revijski muzikal ob skrbno izbra-
ni glasbi povzema večno mlado pri-
poved o nagajivem Ostržku, ki kljub 
svoji nagajivosti in otroški naivnosti 
najde pravo pot, se čudežno vrne k 
svojemu Pepetu in na koncu postane 
pravi fant.

Foto: Nataša Vižin

tošnjim iztekajočim se letom lutk in 
prihajajočim občinskim tematskim 
letom, posvečenim 70-letnici začetka 
gradnje Nove Gorice, na kar smo še 
posebno ponosni.

V društvu si prizadevamo za razvoj 
oz. zagon lutkarstva na Goriškem tudi 
zato, ker je lutka poleg svoje primarne 
umetniško ludične funkcije tudi odlič-
no terapevtsko sredstvo oz. orodje. 
Zelo nas je razveselilo, da so naša 
prizadevanja prepoznali tudi na ob-
čini in nas povabili k sodelovanju pri 
oblikovanju lutkovnega leta, želimo 
pa si, da bi se lutkovne vsebine odvi-
jale tudi v prihodnje, da bi se ob 150. 

obletnici Klemenčičevega rojstva me-
sto lahko pohvalilo z lutkovno sceno, 
lutkovnim abonmajem ali lutkovnim 
festivalom Klemenčičevi dnevi. Lutke 
moramo ohranjati pri življenju – z be-
sedo, ljubeznijo in vizijo.
Barbara Poša Belingar

HVALA
za zaupanje

TOPEL PRAZNIČNI
OBJEM

DISTRIBUCIJA OGREVALNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV
VITANEST d.o.o., Nova Gorica, uvoz in distribucija ogrevalnih in klimatskih naprav | www.vitanest.si

Izredno navdušenje avditorija 
potrjuje, da si ljudje želijo tovrstnih 
predstav, ki kažejo lepo plat tega, si-
cer širši publiki odmaknjenega športa.
Roman Anzeljc, KK Perla Solkan

Tradicija družine  
Poberaj se nadaljuje

Potem ko so se z različnimi avto in 
moto športi ukvarjali že Etbin Poberaj, 
njegov sin Leon Poberaj z ženo Mar-
jetko, ki sta bila zelo uspešna v rallyju, 
ter njun sin Miha, ki je tekmoval v 
kartingu in motokrosu, je kariero v 
kartingu začel tudi Oskar Poberaj, sin 
Mihe Poberaja. Prvič se je v gokart 
usedel, ko je imel komaj tri leta, lani 
pa je prvič tudi prav zares dirkal na 
tekmah državnega prvenstva. Oskar 
je letos, star komaj pet let, osvojil na-

Ob Oskarjevi prvi zmagi na Vranskem, foto: Petra Poberaj

Na treningu v Kopru, foto: Petra Poberaj

slov državnega prvaka v kategoriji R1 
MINI 50, kjer tekmujejo otroci od 
četrtega do sedmega leta. Od šestih 
dirk je zmagal na štirih in prepričljivo 
premagal vse konkurente. Teh pa ni 
bilo malo, saj karting postaja iz leta v 
leto bolj popularen šport.

Naslednje leto bo tekmoval že v 
višji kategoriji, kjer hitrosti gokar-
tov dosegajo tudi že 100 km/h. Že-
limo mu obilo uspehov še naprej.
Miha Poberaj

Društvo za rekreacijo, 
kulturo in zgodovino

 Škabrijel 1917

1. božični pohod  
na Sveto Goro

Ponedeljek, 26. december, ob. 9. uri

Zbirno mesto: pred novogoriško 
mestno hišo na Trgu Edvarda Karde-
lja

Od tod se bomo povzpeli mimo 
Kekca proti vrhu Svete Gore. Pohod 
bo trajal predvidoma 6 ur, je lažji in 
primeren za vsakogar. Predlagamo, 
da se pohodniki iz drugih krajev od-
pravijo na pohod vsak s svoje izbrane 
smeri. Priporočamo pijačo in hrano iz 
nahrbtnika. Lahko se boste okrepčali 
tudi v restavraciji na Sveti Gori. Po-
skrbite za varnost s primerno obutvijo 
in opremo. Pričakujemo vas na vrhu 
Svete Gore ob 12. uri. 

Dodatne informacije: Jordan Ko-
dermac, 041 621 290.

Povratek s Svete Gore ob 13. uri, 
prihod v dolino okrog 15. ure. Ob 
zelo slabem vremenu pohod odpade.                 
Društvo Škabrijel 1917

33 let pobratenih  
borčevskih organizacij

 

Dobili smo se v Ronkah. Predstav-
niki borčevskih organizacij iz Solka-
na, Opatjega sela in Ronk smo se sre-
čali na 33. jubileju pobratenja. 

Ko je bil pred 33. leti podpisan 
sporazum o pobratenju so se ta sreča-
nja zdela utopična a postala so trdna 
vez med narodi, med Slovenci in Itali-
jani, saj je prijateljstvo vrednota, ki se 
rodi v popolni iskrenosti z istimi ci-
lji, ohranjati vrednote skupnega boja 
proti fašizmu in nacizmu. Prav skupni 
boj proti sovražniku je združil tri bor-
čevske organizacije v trdno navezo. Z 
vsakoletno prisotnostjo na srečanju 
potrjujemo naklonjenost nadaljnjemu 
razvoju pobratenja in vlogi, ki  jo ima 
sožitje ob meji.

Naša dosedanja skupna pot je 
bila uspešna in želimo si, da bi mlaj-
ši rodovi znali ceniti pomen svobo-
de in poslanstvo sodelovanja med 
narodi.

Mnogi naši sosedje so darovali 
svoja življenja za svobodo in neodvi-
snost, za pravico do besede in razvo-
ja. Tega ne smemo pozabiti ne danes 
ne v prihodnje. Nihče nima pravice 
spreminjati naše zgodovine. Potreb-
no jo je ohranjati, čeprav je včasih 
kruta in boleča. Le na tak način bo 
sobivanje med narodi vodilo k sku-
pnemu cilju graditi Evropo svobo-
dnih narodov.

Vesna Bašin
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Dogodki

Martinov pohod na Škabrijel
Ob zaključku martinovanja so se 

pohodniki iz raznih krajev Goriške v 
nedeljo, 13. novembra,  v prekrasnem 
vremenu in vzdušju podali na drugi 
Martinov pohod na Škabrijel in se 
pridružili tistim, ki spoštujejo kaplji-
co novega dobrega vina. V kratkem 
programu na vrhu Škabrijela so se 
pohodniki spomnili tudi 1700. oble-
tnice rojstva svetega Martina, ki je bil 
tudi velik evropski popotnik; potoval 
je od Madžarske, kjer se je rodil, do 
Španije. Svet Evrope je sv. Martina 
imenoval za evropsko osebnost. 

Program na vrhu Škabrijela je pri-
pravila in povezovala Tajda Lipicer iz 
mladinskega ansambla Slovenskega 
narodnega gledališča Nova Gorica.

Najlepša hvala vsem za sodelo-
vanje.
Društvo Škabrijel 1917 

Skrinjica na 
Škabrijelu

Od Opčin do Trsta
Zadnjo nedeljo v novembru smo 

se člani Društva Škabrijel 1917 spre-
hodili od Opčin mimo obeliska sko-
zi Greto preko Rojan, Elizabetinega 
spomenika do nekoč požganega slo-
venskega Narodnega doma (Hotel 
Balkan) v Terezijski četrti v centru 
Trsta.

Na kraški rob smo se vrnili po 
stari mlekarski poti med Trebčami in 

Rdečim mostom po naši Škabrijelovi 
ulici - Via monte San Gabriele - preko 
Julijinega parka. Prehodili smo 17 km 
in premagali 300 m višinske razlike. 
Še posebej je bilo prijetno naključno 

Iz vpisne knjige, ki jo hrani arhiv PD 
Nova Gorica.
Projektant: Podgornik Tine
Izdelava: Pelegrini Uroš
Montaža: Podgornik Tine
Donatorji skrinjice: na sliki
Leto vgradnje: 6.11.2003
Jordan Kodermac, tekst in foto
Društvo Škabrijel 1917

srečanje s tržaškimi Slovenci pred žu-
pnijsko cerkvijo sv. Mohorja in For-
tunata v Rojanu po slovenski jutranji 
maši.
Jordan Kodermac, tekst in foto

Tablica ‚naše‘ Škabrijelove ulice v Trstu na 
stari mlekarski poti. Na kraškem robu nad Trstom ob zaključku pohoda.

Solkanci na Dunaju

Vabilo Veleposlaništva Republike 
Kazahstan, ki je ob 25. obletnici pri-
redilo gala koncert v Koncertni hiši na 
Dunaju (Wiener konzerthaus) v sredo, 
16. novembra 2016, je med Solkan-
ci naletelo na zadostno zanimanje in 
člani Turističnega društva Solkan ter 
Društva Škabrijel 1917 so organizirali 
avtobusni prevoz na Dunaj.

Nekaj članov TD Solkan in Dru-
štva Škabrijel 1917 si je na Dunaju 
ogledalo tudi Kapucinsko grobnico, 
kjer je počivališče 138 članov habs-
burške dinastije, ki je v dobrem in 
slabem vladala tudi Slovencem skoraj 
600 let. V skladu s strogimi predpi-
si kapucinskega reda je stavba izre-
dno preprosta. Srca umrlih cesarjev 
so shranjena v cerkvi sv. Avguština, 
njihova balzamirana drobovja v kata-
kombah bližnje cerkve sv. Štefana, nji-
hova trupla pa v mogočnih sarkofagih 
v kripti kapucinske grobnice. Kapuci-
ni so prišli v Avstrijo med vladanjem 
vojvode Matije (kasneje cesarja) od 
1612-19. Najslavnejši dunajski ka-
pucin je bil pridigar Marco d‘Aviano, 
ki se je proslavil med turškim oblega-
njem Dunaja 1683, ko se je bojeval na 
strani cesarskih čet.

V kripti sta osrednji osebnosti ce-
sarica Marija Terezija in cesar Franc 
Jožef, ki je Avstro-Ogrsko vodil celih 
68 let; takrat se je monarhija sooča-
la z velikimi vzponi in padci v družbi 
različnih narodov, ki niso zmogli ali 
znali najti izhoda iz velikih zagat, kar 
je povzročilo razpad monarhije in na-
stanek samostojnih držav, ki jih duh 
monarhije zaradi 600-letne preplete-
nosti še vedno spremlja, vendar zdaj 
v okviru EU.

Letos mineva sto let od smrti cesar-
ja Franca Jožefa, ki je bil močno po-
vezan z našimi kraji, posebno v moriji 
med prvo svetovno vojno.

Ob sarkofagu Franca Jožefa ležita 
še sarkofaga žene Elizabete in sina Ru-
dolfa.

Na Dunaju smo se udeležili tudi 
slavnostnega koncerta v dunajski kon-
certni hiši ob 25. obletnici samostoj-
nosti Republike Kazahstan. To je bila 
ena od prvih držav, ki so priznale sa-
mostojnost Republike Slovenije; pre-
hodila je podobno pot in usodo kot 
slovenska država. Borci Kazahstana so 
se med drugo svetovno vojno v naših 
krajih skupaj z našimi partizani borili 
proti skupnemu okupatorju v vrstah 
ruskega bataljona. Okrog 25 jih je v 
bojih izgubilo življenje, njihova imena 
so vklesana na spomeniku v spomin-
skem parku na Trnovem.

Med  kratkim bivanjanjem na Du-
naju smo si ogledali še nekaj zanimivo-
sti naše nekdanje prestolnice, cerkev 
svetega Štefana, božični center Dunaj 
in avstrijski parlament, pokusili origi-
nalne dunajske Shacher torte, dunajski 
jabolčni zavitek in Wiener šnicel.
Jordan Kodermac, tekst in foto

Ob sarkofagih Marije Terezije in Franca Jožefa v Kapucinski grobnici na Dunaju.

Zgodovina

Usoda Solkanca Jožefa Bašina

Škofijska gimnazija Vipava praznu-
je v tem šolskem letu 25 let nastanka 
in 65 let, odkar je leta 1952 apostol-
ski administrator dr. Mihael Toroš 
ustanovil Malo semenišče v Vipavi. 
Od ustanovitve leta 1991 izvaja šola 
javni gimnazijski program za fante in 
dekleta. Poleg običajnega pouka pote-
kajo na šoli številne dejavnosti. Med 
drugim so dijaki in dijakinje vključe-
ni v mednarodne projekte in izmen-
jave z nekaterimi srednjimi šolami 
po Evropi, prek katerih se družijo in 
sodelujejo z vrstniki iz drugih držav 
Evropske unije. Tako so v šolskem 
letu 2015/2016 v okviru mednarod-
nega programa Europeans for peace 
skupaj z nemškimi dijaki iz Geschwis-
ter Scholl Schule raziskovali, kako 
so se ljudje soočali z nacističnim te-
rorjem na področju južne Nemčije in 
zahodne Slovenije (Primorske). Sku-
paj z mentorji so oblikovali razstavo  
Spomini na nacizem, ki je bila med 
15. in 25. septembrom na ogled tudi v 
prostorih Krajevne skupnosti Solkan. 
Ob odprtju sta obiskovalce pozdra-
vila predsednica Krajevne skupnosti 
Solkan Darinka Kozinc in ravnatelj 
Škofijske gimnazije Vipava Vladimir 
Anžel. Kljub močnemu nalivu se je 
odprtja udeležilo okrog 40 ljudi.

Ob razstavi Spomini na nacizem
Na razstavi so na osmih pano-

jih prikazane usode posameznikov, 
Nemcev in Slovencev, ki so se med 
vojno uprli nacističnemu nasilju. Med 
drugim je prikazana usoda brata in 
sestre, Hansa in Sophie Scholl, ki sta 
skupaj z nekaterimi drugimi študenti 
pripadala münchenski protinacistični 
uporniški skupini Bela vrtnica. V letih 
1942 in 1943 sta ilegalno objavila in 
razdelila šest letakov s protinacistič-
no vsebino. Pri tem sta bila februarja 
1943 odkrita, aretirana in kasneje ob-
sojena na smrt.

Na panojih, ki obravnavajo sloven-
ski odpor proti fašizmu in nacizmu, 
so predstavljeni primorska duhovščina, 
TIGR in partizansko gibanje. Za Sol-
kance je zanimiv predvsem pano, ki 
prikazuje tragično usodo solkanskega 
rojaka, partizana Jožefa Bašina in nje-
govo poslovilno pismo, ki ga je pisal 
ženi Marici nekaj ur pred smrtjo. Ker 
je bil naš krajan, ga podrobneje pred-
stavljam. 

Jožef (Pepi) Bašin, moj nono, se je 
rodil 18. okt. 1912 v Solkanu. Diplo-
miral je iz ekonomije na tržaški uni-
verzi leta 1942. Poročen je bil s Sol-
kanko Marico Komel, hčerko Jožefa 
Komela - Baštjanca z Goriščeka, last-
nika žage in lesnega trgovca ter last-
nika nekdanjega dvorca Palač. Jožef 
Bašin je bil kot italijanski državljan in 
izobraženec častnik v italijanski vojski 
pri gorskem topništvu, pri artileri-
ji Alpina. Bil je tudi odličen smučar, 
smučati je učil tudi vojake. Ko sta se z 
Marico Komel februarja 1940 poroči-
la, sta si za poročno potovanje izbrala 
smučanje v Corvari v Dolomitih. Rad 
je tudi fotografiral. S fotoaparatom 
Leica je posnel marsikatero fotografi-
jo z zanimivimi prizori iz Solkana v 
tridesetih letih. Kot častnik alpinov 
je šel aprila 1941 v Ljubljano; bil je 
tudi v Albaniji. Po kapitulaciji Italije 
8. sept. 1943 je odšel v partizane. So-
deloval je pri t.i. Goriški fronti in je 
na Trnovem poveljeval topniški sku-
pini. Novembra 1943 se je, ker so ga 
iskali Nemci, umaknil k znancem v 
Furlanijo, v Corno di Rosazzo, in tam 

sodeloval s partizansko obveščevalno 
službo, z briškim VOS-om in furlan-
skimi partizani. Zbiral je podatke o 
objektih, mostovih in pripravljal na-
črte za napade na nemške položaje. 
Januarja 1944 je bil izdan in Nemci 
so ga aretirali pri Mošu (Mossa). 
Zaprt je bil v goriških zaporih. Ko-
nec marca 1944 je bil pred nemškim 
vojaškim sodiščem obsojen na smrt 
in 13. aprila 1944 ustreljen na dvo-
rišču goriškega gradu. Iz zaporov je 
ženi Marici napisal sedem pisem. Za-
nimivo je predvsem njegovo zadnje, 
poslovilno pismo, ki ga je ženi pisal 
nekaj ur, preden so ga ustrelili, in ga 
tu v celoti objavljam.
Jernej Vidmar

punca nato kot mož in žena. Ti veš, da 
sem živel samo s tem ciljem: dobrobit 
družine. Ljubil sem pa vedno tudi svoj 
ubogi mali narod, za katerega sedaj 
dajem življenje. Dajam življenje nje-
mu in ga jemljem tebi in zlati Marji, 
ki bi ga v taki meri potrebovali. Žrtev 
je za vas velika, ker sem bil za vas vse. 
Vsi upi moje mame, Tvoji in tvojih so 
bili slonjeni name. Iz moje strani ni-
sem imel drugega namena v življenju. 
So zadnji trenutki življenja, rad bi ti v 
teh trenutkih vse povedal, a ne vem 
kje začet.

Zapuščam doma predvsem eno 
osebo, ki je zame 57 let delala in žrt-
vovala da me lepo vzgoji. Delala je 
vedno in se trudila a ni nikoli nič za-
htevala. Vse njene žrtve so bile tako 
naravno darovane kakor jih mora 
samo ona darovati: to je moja zlata 
mama katero sem nad vse ljubil. Sedaj 
nevem, kaj bo z njo. Mislim da ne 
bo udarca tako zlepa prenesla. Bodi 
ji prava hčerka. Izročim jo tebi, vem 
da jo tudi ti ljubiš in spoštuješ. Pride 
nato nedolžno, mlado dete, ki še nič 
ne razume. Bile ste mi vse. Vzgoji 
našo Marjo po tvojih krščanskih na-
čelih in v ljubezni do našega naroda. 
Skrbi za njo bolje kot ti je mogoče. 
Druzega o tem ti ni treba reči ker si 
mama. Ko bo večja ji povej da jo je 
tata strašno ljubil in da je zanjo delal 
take in take račune a usoda mu je bila 
nemila. A kaj pravim nemila? Mogoče 
je nasprotno zame osebno. Nemila je 
za vas, ki ostanete. Jaz bom čez par ur 
združen z Njim iz katerega sem prišel 
in v katerega vsi želimo. Čital sem te 
dni da »se nam ničesar ne more zgo-
diti če Bog noče«. Če pa on hoče, da 
se kaj zgodi pomeni da je to Njegova 
volja in v naše dobro. Torej zakaj se 
bati Božje volje?

Teži me pa misel na vas. Kako bos-
te to slabo novico sprejeli, in prenesli. 
Marica dajsi korajžo. Pomisli da je da-
nes toliko ljudi v nesreči enaki tvoji 
in boš lažje prenesla. Ne se spuščat 
v obup. Si še mlada, pridna, polna 
moči. Imaš eno misijo veliko v živl-
jenju: napraviti iz našega deteta dekle 

in iz dekleta ženo. Napravi jo po tvo-
jem vzorcu. 

Kaj moram reči mami Albini in 
tatu? Kar sem omenil nasplošno tebi 
velja tudi za njih. Zahvaljujem se 
jim iz srca za vse kar so zame napra-
vili. Bil sem za njih bolj sin kot zet. 
Sprejela sta me v vašo družino in mi 
dala na razpolago vse kar sta si v dol-
gih napornih letih pridobila. Ljubim 
jih kot moje starše. Tudi za njih bo 
udarec hud. Naj si dajo korajžo bolj 
kot jim je mogoče. Teško jim bo pre-
nesti vem a Bog je tako hotel. Hvala 
jim za vse. Naj ti pomagajo pri vzgoji 
Marje dokler jim Bog da življenje ki 
jim želim še dolgo. 

Ne upiti proti nobenemu. Pred 
smrtjo odpuščam vsim če so grešili 
proti meni; tudi tistemu iz S. Lorenca 
ki me je ovadil.

Ostane še Brat. Tudi njega imam v 
srcu v teh zadnjih trenutkih. Če mu 
Bog ohrani življenje naj me nadomeš-
ča dokler mu je mogoče. Ljubim ga 
kot brata, bolj kot brata.

Vračam ti Marica moja tisti znak 
ljubezni, ki sva si ga zamenjala 24. 2. 
1940 na Sv. Gori. Obljubila sva si ta-
krat pred Bogom in svetom ljubezen 
in zvestobo do groba. Obdržal sem 
obljubo. Vračam ti sedaj nje znak in 
s tem ti mislim vračati tudi prostost. 
Ako bo po tvoji volji ne misliti name 
če bi te sreča spet privedla v stik z mo-
žem ki te bo v resnici ljubil in imel 
iskreno željo ti biti v oporo v tvojem 
teškem napornem življenju. 

Vračam ti verižico ki si mi darova-
la ko sem odhajal v vojno. Imej jo kot 
moj najdražji spomin. Mnogokrat sem 
z njo v roki molil zate in za Marjo.

Vsem znancem, prijateljem, sorod-
nikom moj zadnji pozdrav. Življenje 
na tem svetu je le malenkost proti 
večnemu. Videli se bomo spet na dru-
gem, kjer ni napačnih sodnikov.

Še en srčen poljub vsim domačim. 
Poseben zate in za Marjo ki nima več 
tatiča

Tvoj Pepi 
Živel naš slovenski narod 

Poslovilno pismo ženi Marici
 13. 4. 1944
Marica moja, je moje zadnje pis-

mo, moje zadnje besede. Vse naše 
prošnje, vsi naši upi so bili prazni. Ob 
6.20 me ne bo več. Ravno kar so mi 
dali to vest. Marica sem miren. Grem 
v smrt s čisto vestjo. Nisem te kazni 
zaslužil po poštenih zakonih. Ti me 
poznaš. Ljubila sva se že iz mladih let, 
preje kot sovaščana potem kot fant in 

Rokopis pisma

Ob 75. obletnici OF v Solkanu

Ustanovitev prvega odbora OF v 
Solkanu smo obeležili posebno sve-
čano. 75 let je minilo od takrat, ko 
so se tudi Solkanci odločili s skupni-
mi močmi upreti fašizmu. To so bili 

pogumni domačini, ki so v surovem 
času vojne tudi za ceno lastnih ži-
vljenj pokazali ljubezen do domovine 
in svobode naroda. Po pozdravnih 
nagovorih predsednice KS Solkan 

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, foto: Branko Belingar

mag. Darinke Kozinc in župana 
MONG Mateja Arčona je slavnostna 
govornica dr. Kaja Širok povedala:

»Današnje srečanje v spomin na 
75. obletnico ustanovitve prvega od-
bora OF v Solkanu spomin na svo-
bodo, pogum in domoljubje. Danes 
jih jemljemo kot samoumevne. Brez 
strahu in sramu govorimo svoj jezik, 
v svojem vsakdanu ne doživljamo po-
nižanj in žalitev samo zato, ker smo 
Slovenci. Z omenjenimi vrednotami 
živimo in pozabljamo, da so v imenu 
teh pravic pred petinsedemdesetimi 
leti ljudje stopili v boj. Razumeti mo-
ramo, da nam naša samostojnost ni 
bilo podarjena, temveč izborjena v 
žrtvovanju in boju. 

Verjamem, odločitev za aktivno 
sodelovanje v boju in uporu proti 
okupaciji je bila največja odloči-
tev tistega časa. Zahtevala je jasno 
opredelitev do vprašanja narodne 
enotnosti in samostojnosti, vpraša-
nje vesti do usode naroda in njegove 
prihodnosti. Vendar ta odločitev ni 
nastala čez noč. Etnocid, ki ga je ita-
lijanska oblast desetletja izvajala nad 

primorskimi Slovenci, je dodobra na-
čel njen obstoj. Politike italijanizaci-
je prostora so utirale pot nastajajoči 
fašistični ideologiji in njeni raznaro-
dovalni politiki. Ne pozabimo, da je 
v svojem programu do tako imeno-
vanih allogenov - drugorodnih faši-
stična vlada sprejela poseben zakon 
in izvrševala politiko obmejnega fa-
šizma nasilno, z vsemi sredstvi. Me-
nila je namreč, da so vsa priključena 
ozemlja geografsko in zgodovinsko 
sestavni del Italije, in tako pokrajino 
kot prebivalstvo je bilo treba znova 
italijanizirati. Drugorodne skupine 
po mnenju oblasti niso imele ne zgo-
dovine, ne civilizacije, ne narodne 
kulture, ne narodne zavesti. Slovenci 
so bili opredeljeni kot manjvredna 
rasa, naloga višje razvitega italskega 
naroda pa je postala s kolonizacijo 
po zgledu starega Rima poskrbeti za 
razvoj takšnih skupin.

Prepovedi uporabe slovenskega 
jezika v javnosti, poitalijančenju slo-
venskih šol in krajevnih imen, prepo-
vedi delovanju društev in kulturnih 
ustanov sta sledili ukinitev političnih 

strank in prepoved poimenovanja 
prebivalcev s slovenskimi imeni. Z 
uzakonjenjem preimenovanja sloven-
skih priimkov in osebnih imen v ita-
lijanska imena je slovensko prebival-
stvo izgubilo bistveni del svoje iden-
titete in je bilo s prepovedjo uporabe 
domačega jezika prisiljeno svojo 
kulturo in identiteto ohranjati doma, 
znotraj privatnega. Delež trpljenja, 
ki je prizadel Primorke in Primorce 
pred in med drugo svetovno vojno, 
je bil izjemno velik in pomembno je, 
da na te žrtve ne pozabimo.«

Praznovanje na solkanskem kotal-
kališču sta popestrila domači MePZ 
Slavec in recitatorka Špela Pellegrini. 
S sklopom partizanskih pesmi je slo-
vesnost zaključil Tržaški partizanski 
pevski zbor Pinko Tomažič, ki že štiri 
desetletja s pesmijo ohranja sloven-
sko besedo v zamejstvu in deluje v 
korist slovenske narodne skupnosti v 
Italiji, pomemben pa je tudi za širši 
prostor, saj si s sporočilom in delova-
njem prizadeva za mir in sožitje med 
narodi.
Vesna Bašin

Ob parku1, 5250 Solkan

Vesele božične praznike in 
srečno novo leto 2017!

Bogdan Soban - Odtisi krajine
Digitalne variacije na temo naravne in kulturne dediščine

Likovna dela Bogdana Sobana se 
v sklopu digitalne umetnosti uvrščajo 
na področje, imenovano generative 
art. Bogdan Soban, rojen v Vrtojbi 
pri Šempetru leta 1949, sicer diplo-
mirani inženir strojništva, se je prete-
žni del svoje delovne kariere ukvarjal 
z informatiko. Kot dober poznavalec 
računalništva in programiranja je 
začel v prostem času razvijati pro-

jekt - raziskave ustvarjalnih možnosti 
računalnika. V začetku osemdesetih 
let so tako nastali njegovi prvi pre-
prosti programi, ki so se poigravali 
z barvnimi geometrijskimi liki. V 
nadaljevanju je razvil vrsto računal-
niških programov, ki na osnovi ma-
tematičnih algoritmov, temelječih na 
naključnosti, ustvarjajo abstraktne 
likovne podobe na ekranu. Njegova 

dela so praviloma abstraktna in vsa-
ka podobnost s podobami iz realnega 
sveta je zgolj naključna. V nekaterih 
svojih programih se spoprijema tudi 
s figuraliko, ki pa ni več v celoti pre-
puščena naključju. Ukvarja se tudi z 
razvojem programov za naključno 
zlivanjem segmentov fotografij v 
novo umetniško delo. V novejšem 
obdobju razvija take programske 
algoritme, katerih rezultati že uspe-
jo skriti svoje računalniško poreklo 
in se po značilnostih približujejo 
klasični likovni umetnosti. Slike, 
ustvarjene po opisanih postopkih, 
se nato tiskajo v različnih dimenzi-
jah na platno, papir ali druge ma-
teriale. Avtor živi in dela v Vrtojbi. 
Tokratni izbor slik, razstavljenih v 
Hotelu Sabotin, pomeni zanimiv 
premik Sobanovega ustvarjanja od 
abstrakcije v svet figuralike. S teh-
nološkega vidika je to popolnoma 
drugačen pristop do razvoja raču-
nalniških programov. Programi, ki 
ustvarjajo abstraktne podobe, imajo 
veliko stopnjo avtonomije in avtor si 
ne dovoljuje skoraj nobenega vpliva 
na proces nastajanja slike. Ob upoda-
bljanju podob iz realnega sveta pa av-
tor sam odločujoče vpliva na proces, 
ki se odvija v računalniku. Še vedno 

so to njegovi avtorski programi, ven-
dar pa so postali že prava orodja za 
slikanje, posegajo v sliko, ki tako po-
staja mnogo bolj avtorsko opredelji-
va in likovno zanimiva. Osnova tako 
ustvarjene slike je seveda fotografija 
objekta, mestne vedute, narave ali 
česarkoli drugega. Od tu naprej pa  
Soban ubere drugačno pot od tistih, 
ki fotografije obdelujejo s programi, 
kot so Photoshop, Corel Painter in 
drugi. V svojih programih išče av-
tor izvirne rešitve, kar mu omogoča 
doseganje tudi takih efektov, ki jih 
standardni programi ne poznajo. Kot 
zanimivo rešitev naj omenimo presli-
kavanje treh naključno izbranih slik 
iz njegovega arhiva skozi tribarvno 
šablono, ki jo računalnik generira na-
ključno iz neke četrte slike. Pri vsa-
kem preslikavanju nastane drugačna 
podoba, saj se šablona spremeni pri 
vsakem programskem ciklusu. Prav 
tako se avtor poslužuje naključnega 
zlivanje več slik v neko novo likovno 
podobo, ki je prav tako vedno drugač-
na, čeprav so slike, ki vstopajo v pro-
ces, vedno iste. Kljub vsemu je torej v 
njegovem ustvarjanju še vedno veliko 
naključnosti, na katero avtor prisega 
v vsem svojem ustvarjalnem obdobju.  
Bogdan Soban, tekst in foto                  
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Srečanja

Letovanje članov Društva upokojencev Solkan v Črni gori
DU Solkan

Letos smo se soklanski upokojenci 
odpravili na morje v Črno goro. V 
nedeljo, 4. septembra, kmalu po dva-
najsti uri nas je avtobus odpeljal na 
brniško letališče Jožeta Pučnika, kjer 
smo se vkrcali na letalo Montenegro 
Airlines in odleteli proti Podgorici. 
Let je bil miren in prijeten, v lepem 
vremenu smo lahko ves čas opazova-
li pokrajino pod seboj. Po približno 
uri letenja smo pristali na letališču 
v Podgorici. Tam nas je na avtobu-
su pozdravila predstavnica turistične 
agencije Relax in se z nami odpeljala 
do kraja Sutomore, kjer smo imeli 
rezerviran hotel. Ob prihodu v Su-
tomore nas je čakalo prvo presene-
čenje, ki potrjuje resničnost ene od 
desetih črnogorskih zapovedi: »Radi 
manje što možeš, a ono što možeš, 
prebaci na drugoga«. Šofer avtobu-
sa nas je izkrcal kar ob cesti z izgo-
vorom, da se tako velik avtobus ne 
more spustiti po ozki cesti do hotela. 
Bila je tema, klanec strm, tako da je 

imel marsikdo težave priti do hotela 
s kovčkom. Ko smo prišli pred ho-
tel Korali, smo ugibali, ali je to res 
naš hotel ali ne. Ob imenu hotela 
sta bili samo dve zvezdici. Po prijavi 
na recepciji smo šli na večerjo, nato 
pa v sobe. Vse od ponudbe hrane in 
pijače do opreme v hotelu nam je 
vedno bolj potrjevalo, da smo v ho-
telu z dvema zvezdicama. Bili smo 
jezni, ker smo se počutili opeharjene. 
Agencija Relax nam je namreč pro-
dala aranžma v hotelu Korali, ki naj 
bi imel tri zvezdice. V opravičilo za 
neljubo napako nam je agencija po-
darila poldnevni izlet v Budvo.

Hotel Korali ima velik in lepo 
urejen park in v neposredni bližini 
hotela čudovito peščeno plažo, kjer 
smo uživali v plavanju v kristalno 
čisti vodi. Kraj Sutomore leži 3 km 
od mesta Bar in je najbolj znano 
turistično naselje na barski rivie-
ri. Nastalo je iz ribiškega naselja. V 
okolici je nekaj cerkva, med njimi 

sta najbolj znani cerkev sv. Tekle iz 
13. stoletja in cerkev sv. Dimitrija iz 
obdobja Nemanjićev. Na hribu nad 
mestom je trdnjava Haj-Nehaj, ki so 
jo v 15. stoletju zgradili Benečani, v 
16. stoletju pa dodatno utrdili Turki. 
Vzdolž okrog 1300 m dolge peščene 
plaže je sprehajališče in ob njem šte-
vilni hoteli, restavracije, kavarnice, 
trgovinice in stojnice. Zlasti zvečer 
je bilo tam zelo živahno, saj ni manj-
kalo raznovrstne zabave za množice 
turistov različnih narodnosti.

V sredo smo se z avtobusom od-
pravili na izlet v Budvo, ki je še ve-
dno najbolj obiskano mesto v črno-
gorskem primorju. Sprehodili smo se 
po starem mestnem jedru, obdanem 
z beneškim obzidjem iz 15. stole-
tja. Ohranilo je podobo tipičnega 
mediteranskega naselja s slikovi-
timi ozkimi uličicami in majhnimi 
prodajalnami.V južnem delu se dviga 
mestna trdnjava Citadela kot mogoč-
na utrdba, obdana z visokimi zidovi. 

V trdnjavi organizirajo gledališke, 
filmske, glasbene, pesniške predstave 
ter slikarske in kiparske razstave. Za-
nimivi so še drugi spomeniki, in sicer 
katedrala sv. Ivana iz leta 1141 in 
kasneje prezidana v baročnem slogu. 
Njen zvonik dominira nad mestom. 
Tam so še cerkvica Santa Marija in 
Punta, cerkev sv. Save in cerkev sv. 
Trojice. Ob obzidju stare Budve je 
mala plaža, na drugi strani pa se 
razprostira 1600 m dolga peščena 
Slovenska plaža, ki je dobila ime po 
Slovakih, prvih turistih. Nedaleč od 
Budve pa smo lahko le z razgledne 
točke na cesti opazovali najbolj zna-
menito hotelsko naselje na svetu Sv. 
Štefan. Leži na skalnem otočku, ki je 
povezan s kopnim z ozkim nasipom 
iz peska in utrjenim z zidom. Nekda-
nje ribiško naselje iz 15. stoletja je do 
danes ohranilo svoj zunanji stari sre-
dnjeveški videz. Stare ribiške hiše so 
znotraj preurejene v moderne luksu-
zne apartmaje, hotelske sobe, trgovi-
ne, restavracije in kavarne. Naselje je 
zdaj zaprto za javnost, tako da se tam 
nismo mogli ustaviti na kavici.

V četrtek popoldne smo šli na iz-
let v Podgorico. Najprej smo obiskali 
podjetje 13. jul Plantaže pri Podgori-
ci. Z motornim turističnim vlakcem 
smo se peljali med vinogradi, ki se 
razprostirajo na površini 2.200 ha 
in predstavljajo največji nasad vinske 
trte v Evropi. Tam gojijo predvsem 
avtohtoni vinski trti vranac in krstač. 
Vlakec nas je peljal do vinske kleti 
Šipčanik, ki so jo odprli leta 2007 v 
nekdanjih objektih vojaške letalske 
baze. V nekdanjih letalskih hangarjih  
na okrog 7000 m2 hranijo in negujejo 
vino v lesenih sodih in steklenicah, 
poseben prostor je namenjen arhi-
vskim vinom. Na pokušnji so nam 
ponudili belo vino krstač, rdeče vino 
vranac ter vranac pro corde. Vino 
vranac je postalo blagovna znamka in 
razpoznavni znak Črne gore. Izvaža-
jo ga po vsem svetu. Črnogorska vina 
so zelo dobra, ampak za moj okus jih 
prekašajo naša primorska vina. Kar 
rožnate volje smo nadaljevali izlet s 
kratkim ogledom Podgorice – glav-
nega in največjega mesta Črne gore. 
Mesto leži v dolini Skadarskega je-
zera. Skozenj teče reka Morača, čez 
katero so speljani štirje mostovi. Me-
sto je dobilo ime po svoji legi pod 
vzpetino Gorica. Med letoma 1945 
in 1992 se je imenovalo Titograd. 
Ogledali smo si mogočno pravoslav-
no cerkev Kristusovega vstajenja, ki 
so jo s pomočjo ruskih donacij gra-
dili dvajset let, vse do leta 1993. 
Cerkev slovi po svoji ornamentiki iz 
kamna, freskah, ikonah, mozaikih in 
rezbarskih izdelkih. Ko smo zapusti-
li Podgorico, smo nadaljevali pot ob 
Skadarskem jezeru, ki je z dolžino 44 
km in širino 14 km največje jezero na 
Balkanu. Dve tretjini jezerske povr-
šine pripadata Črni gori, ena tretjina 
pa Albaniji. Jezero je kraškega izvo-
ra, njegova globina je od 6 do 44 m 
in ima več kot 50 otokov. Vanj pri-
teka reka Morača, jezerska voda pa 
se izliva v reko Bojano, ki se izteka 
v Jadransko morje.  Območje spada 
v narodni park. Tam živi 270 vrst 
ptičev, jezero je bogato z jeguljami 
in raznimi vrstami rib. Za kratek čas 
smo se ustavili na obali jezera v kra-
ju Virpazar, ki je turistično središče 
narodnega parka ter izhodiščna toč-
ka za ribiče in izletniška ladijska po-
potovanja po jezeru. Na žalost nam 
kratko odmerjeni čas za postanek ni 
dopuščal, da bi se popeljali z ladjico 

po jezeru. Občudovali smo lahko le 
prostrane površine cvetočih lokva-
njev ob jezerski obali. V hotel smo 
se vrnili zvečer polni lepih vtisov.V 
petek smo v manjši skupini šli še na 
zadnji izlet v Cetinje in na Lovćen. Po 
zajtrku smo se odpeljali s kombijem 
mimo Budve proti Cetinju. Mestece 
je zgodovinska in sedanja prestolnica 
Črne gore. Leži na kraškem polju v 
južnem delu države pod Lovćenom. 
Zaradi svoje avtentične arhitektu-
re, in sicer številnih zgodovinskih 
zgradb, samostanov, cerkva, muzejev 
in relikvij, je dobilo ime mesto-mu-
zej. Ustanovil ga je črnogorski vladar 
Ivan Crnojević leta 1482. Ker je meji-
lo na turško državo, je bilo velikokrat 
porušeno in obnovljeno. Svojo novo 
podobo je začelo dobivati šele v 19. 
stoletju, v času vladavine Petrovićev. 
Obiskali smo Cetinjski samostan. V 
njem je cerkev Rojstva matere Bož-
je, kjer hranijo dragocene predmete 
iz črnogorske cerkvene in posvetne 
zgodovine. V muzeju samostana hra-
nijo tudi bogate zbirke rokopisov, 
inkunabul in ikon. Pomembni zgodo-
vinski objekti v mestu so še Biljarda z 
Njegoševim muzejem, Državni muzej 
Črne gore v nekdanjem dvoru kralja 
Nikole I. ter cerkvica na Ćipuru, kjer 
so posmrtni ostanki kralja Nikole in 
kraljice Milene. Po ogledu Cetinja 
smo se odpeljali proti Lovćenu, ki je 
razglašen za narodni park in je sim-
bol ponosa Črne gore. Ustavili smo 
se na ploščadi pod mavzolejem Petra 
II. Petrovića Njegoša. Naprej smo šli 
peš skozi tunel s 461 stopnicami in 
se povzpeli do atrija mavzoleja, kjer 
stojita kot častna straža dve mogočni 
kariatidi iz črnega marmorja. V ka-
peli iz temnozelenega marmorja je 
kip Petra II. Petrovića Njegoša, nad 
njim pa planinski orel z razprtimi kri-
li. V veličastni grobnici je Njegošev 
sarkofag iz belega marmorja. Monu-
mentalni kompleks, ki je v glavnem 
delo svetovno znanega kiparja Ivana 
Meštrovića, je bil zgrajen leta 1974. 
Peter II. Petrović Njegoš, pesnik in 
vladika, zavzema osrednje mesto v 
zgodovini Črne gore, saj je bil njen 
cerkveni in posvetni vladar, ki je po-
stavil temelje sodobne države. Pomi-
ril je prepire med plemeni, ustanovil 
senat in sodišča, začel s pobiranjem 
davkov, utrdil meje, gradil ceste, 
ustanovil prvo šolo in tiskarno. Med 
njegovimi pesmimi je najbolj znana 
pesnitev Gorski venec iz leta 1847, v 
kateri piše o svoji domovini. Po ogle-
du mavzoleja smo se spustili po zna-
menitih lovčenskih serpentinah, od 
koder se nam je odprl krasen razgled 
na zaliv Boke Kotorske. Med potjo 
smo se ustavili še v Njegoševi rojstni 
vasi Njeguši, kjer smo lahko pokusili 
črnogorski pršut in sir.

Sobota je bila v celoti namenjena 
kopanju in ležanju na plaži. V nedeljo 
dopoldne pa smo še zadnjič zaplavali 
in se nato poslovili od čudovite pla-
že in kristalno čistega morja. Avto-
bus nas je nato odpeljal na letališče 
v Podgorico, od koder smo odleteli 
proti Ljubljani.

Kljub nekaterim neprijetnostim 
smo se domov vrnili polni lepih vti-
sov o naravnih lepotah in bogastvu 
kulturne dediščine Črne gore. Bili 
smo vesela druščina, ki se je znala ob 
šilcu rakije tudi kaj pohecati in na-
smejati. Za naslednje leto bomo pa 
najbrž morali razmišljati o zamenja-
vi turistične agencije, da se podobni 
spodrsljaji ne bi ponovili.
Vidojka Harej

Solkanski upokojenci pred vinsko kletjo Šipčanik, foto: R. Komel

Solkanski upokojenci v Budvi, foto: V. Harej

Kako hitro teče ta čas, so bile 
pogosto besede krajank in krajanov 
Solkana in članov DU Solkan, starih 
80 let in več, ki so se 13. oktobra 
udeležili že tradicionalnega srečanja 
v hotelu Sabotin. Srečanje je organi-
ziralo DU Solkan ob sodelovanju s 
KS Solkan.

Udeležence srečanja so ob prihodu 
pozdravili otroci z ročno izdelanim 
cvetom vrtnice brez trnov. Tako lepo 
in prijazno naj bi bilo današnje dru-
ženje.  

Sledil je kratek kulturni program. 
Otroci iz soseščine naših starejših tet 
in stricev so zapeli pesmico Vse naj-

Tradicionalno srečanje starejših krajanov 

boljše, jim kot razigrani mali škratki 
zaželeli prijazno druženje in zapeli 
še pesmico Mali škratki. Na klavirju 
jih je spremljala gospa Milena Prin-
čič. Sledilo je nekaj podatkov: Na 
druženje smo povabili kar 313 ljudi. 
Udeležila se ga je komaj tretjina. Zato 
smo zaželeli vsem, ki jih iz različnih 
razlogov ni bilo med nami, vse dobro, 
jim namenili lepe misli in tudi njim 
posvetili današnje dogajanje. Sledili 
so pozdravni nagovori predstavni-
ka DU Solkan g. Božidarja Markiča, 
predsednice KS Solkan mag. Darinke 
Kozinc, svetnika MONG g. Jožefa 
Lebana in vodjo Centra za pomoč na 

še pravo vrtnico s trni. Enotni smo si, 
da nam je v življenju lepo, le včasih 
se nam vanj prikrade nezgoda, žalost, 
kakšen trn. Tega pa poskusimo omiliti 

domu ga Bernardo Pirih. Program so 
nadaljevali otroci z lepimi besedami, 
ki naj bi jih uporabljali prav vsi ljudje 
v pogovorih. Med temi sta bili tudi 
besedi ljubezen in prijateljstvo, zato 
so zapeli še Pesem o prijateljstvu in 
ljubezni. 

Prisotne sta nato navdušili solo toč-
ki; pesmi, ki sta jih izvedla ga. Patrici-
ja Nemec in g. Peter Prinčič ob klavir-
ski spremljavi ge. Milene Prinčič. Kar 
tri pesmi sta zapela v duetu. Tišina ob 
izvajanju skladb in velik aplavz sta bila 
priznanje za mile in nežne zvoke.

Ob zaključku programa pa smo 
skupaj zapeli Vse najboljše  in Napi-
tnico naši sokrajanki gospe Jožici Pa-
ravan,  ki je prav ta dan praznovala 
rojstni dan.

Sledila je pogostitev z dobro hrano 
in žlahtno kapljico. Razvili so se pri-
jazni pogovori, saj se je v enem letu 
dogodilo toliko novega.

Pa še svečana torta. Vanjo so zare-
zali: najstarejša udeleženca srečanja 
ga. Zaira Vuga in g. Miloš Forčič ter 
naša slavljenka Jožica Paravan. Ko 
smo se še posladkali, so se nadalje-
vali pogovori in obiski znancev od 
mize do mize. Po nekaj prijetno pre-
živelih uricah so se udeleženci začeli 
poslavljati. Ob odhodu je vsak dobil 
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EASY

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7l/100km in 106g/km, emisjska stopnja: EURO6, Specifična emisija dušikovih 
oksidov (NOx): 0,0168x1011g/km, Trdi delci: 0,00g/km, Število delcev: 0,00. Ogljikov dioksid (CO2) je 

najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za 
financiranje v primeru sklenitve pogodbe o finančnem lizingu pri Porsche Leasing d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju preko Porsche 

Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK 1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si

TECHNOLOGY TO ENJOY

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. SEAT.SI

SEAT IBIZA STYLE 
NORA PRILOŽNOST!

Z bogato opremo za 
99 €* na mesec

Serijska oprema:
/ motor: 1.0 MPI 55 kW/75 KM LOCO
/ 2 čelni in 2 stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
/ ABS in ESC
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ funkcija dnevnih luči
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/  SEAT Media System Touch: 5’’ ekran na dotik, radio, priključek USB, 

reža za SD-kartico, 4 zvočniki
/ zložljiva zadnja klop
/ klimatska naprava
/ potovalni računalnik ...

Serijska oprema:
/ motor: 1.0 44 kW/60 KM LOCO
/  4 varnostne blazine (2 spredaj in 2 za glavo in prsni koš (KTA)), 

možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
/ ABS, ESC, speljevalna asistenca Hill Hold Control
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ funkcija dnevnih luči
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/ SEAT Sound System 1.1: radio, vhod Aux-In, 2 zvočnika
/ klimatska naprava ...

SEAT LEON SC

SEAT MII LOCO za 8.888 €* ali 89 € na mesec***

SEAT IBIZA SC LOCO za 8.888 €* ali 89 € na mesec***

Serijska oprema:
/ motor: 1.2 TSI 63 kW/86 KM LOCO
/  7 varnostnih blazin (2 sprednji, 1 kolenska za voznika, 2 sprednji stranski, 

2 varnostni zavesi), možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
/ ABS, ASR, ESC
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ dvojno dno v prtljažnem prostoru
/ električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
/ funkcija dnevnih luči in funkcija Coming Home
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/  SEAT Media System Touch: 5’’ ekran na dotik, radio, priključek USB, 

reža za SD-kartico, 4 zvočniki, večfunkcijski volanski obroč
/ sistem samodejnega zaviranja po trku
/ strešni nosilci v črni barvi
/ klimatska naprava
/ potovalni računalnik ...

Serijska oprema:
/  motor: 1.2 TSI 66 kW/90 KM LOCO
/  6 varnostnih blazin (2 sprednji, 2 sprednji stranski, 2 varnostni zavesi), možnost 

izklopa sovoznikove varnostne blazine
/ ABS, ESC in speljevalna asistenca Hill Hold Control
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ deljiva in zložljiva zadnja klop
/ električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
/ funkcija dnevnih luči
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/  SEAT Media System Touch: 5’’ ekran, radio, priključek USB, 

reža za SD-kartico, 4 zvočniki, večfunkcijski volanski obroč
/ klimatska naprava
/ potovalni računalnik ...

 

Saloni SEAT:

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

Avto Slak Novo mesto, Kolodvorska 4, 8000 Novo mesto

Avto Jarc Maribor, Ptujska cesta 139, 2000 Maribor

Stavanja Nova Gorica, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica

Stavanja Tolmin, Na Logu 1, 5220 Tolmin

Joras center Ribnica, Ob železnici 7, 1310 Ribnica

Avto Štaleker, Legenska c. 42, 2380 Slovenj Gradec

Avto Jereb Izola, Polje 9b, 6310 Izola

Servis Drev Petrovče, Drešinja vas 46a, 3301 Petrovče

Carcomerce, Ljubljanska cesta 16, 1270 Litija

Avtocenter Špan Brezovica, Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica

Avto Cerar Kamnik, Tkalska pot 6, 1240 Kamnik

Dominko Ptuj, Zadružni trg 8, 2251 Ptuj

Avtohiša Vrtač Kranj, Delavska cesta 4, 4000 Kranj

OBIŠČITE SVOJ NAJBLIŽJI SALON Z VOZILI SEAT IN IZKORISTITE TO NORO 
PRILOŽNOST, DA VAŠA VOŽNJA POSTANE NESKONČEN UŽITEK!

Vaš salon SEAT se nahaja na eni od spodnjih lokacij.  
Obiščite ga in se naročite na testno vožnjo. Želimo vam 
prijetno vožnjo. 

Ob nakupu vozila SEAT prejmete PORSCHE GROUP CARD - 
kartico zvestobe z 42 € dobroimetja. To lahko porabite ob 
naslednjem obisku servisa ali ob nakupu dodatne opreme. 
Poleg pa prejmete še brezplačno SEAT 24/7 asistenco.  
Več informacij na www.porsche-group-card.si/seat 

IZBIRAJTE MED NORO PONUDBO MODELOV LOCO

SEAT LEON ST LOCO za 12.999 €* ali 115 € na mesec***

SEAT TOLEDO LOCO za 10.999 €* ali 99 € na mesec***

Akcija velja za omejeno količino vozil iz ponudbe.

Industrijska c. 4d, Nova Gorica,  
t: 05 33 84 590, info@stavanja.si,  
www.stavanja.si

drug drugemu z lepo besedo, stiskom 
roke, poslušanjem. Srečno, dragi vsi, 
in nasvidenje prihodnje leto! 
Ljuba Jug

Vse dobro v novem letu 2017!
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Mizarji

V delavnici RIRDS-a
Konec novembra sem na Gorišče-

ku prestopila prag muzejske zbirke 
Mizar prav na dan, ko je bilo nekaj 
članov RIRDS-a pri delu. Pozdravilo 
me je živahno delovno vzdušje, tudi 
zato, ker je eden od članov praznoval 
rojstni dan in je bilo kar nekaj naz-
dravljanja. Ustvarjalci so bili zavero-
vani vsak v svoje delo. Eden je klesal 
podobo morske deklice, drugi je do-
končeval vrtnico, tretji laboda, skupi-
na je v tehniki pirografije razmišljala 
o izžiganju stare lokomotive. Vodja 
skupine Jožko Markič se je pohvalil 
z izdelkom iz oreha z napisom 1001 
Solkan, ki sta ga izdelala skupaj s Slav-
kom Pipanom in bo Krajevni skupno-
sti Solkan služil kot okras na novem 
govorniškem pultu. V delavnici zbu-
ja posebno pozornost stara mizarska 
stiskalnica, viduəni, ki je bila nekdaj 
nepogrešljiva pri mizarskem delu.

Božično novoletno vzdušje so 
ustvarjale jaslične podobe in lično 
oblikovane smrečice, včasih smo jim 
rekli drevca, ki so delovale kot ple-
salke. Nekaj članov društva sem na-
govorila, da bodo posredovali svoje 
mojstrovine na razstavo jaslic na Sveti 
Gori, ki v božično-novoletnem času 
vsako leto privabi ogromno občudo-
valcev. Vredno se je takrat povzpeti 
na Goro.

Jožko Markič je povedal, da je v 
društvu 39 članov, štiri nove so prido-
bili letos jeseni. V delavnicah se izme-
njuje 10 do 15 posameznikov, kar je 
primerno število za velikost prostora.

Že nekajkrat sem bila (tudi na 
razstavi v KS Solkan) pozorna na iz-
delke Slavka Pipana, ki se je v RIRDS 
vključil pred tremi leti. Vesela sem 
bila njegovega povabila v mizarsko 
delavnico v Prvačino, ki jo je odprl 
leta 1993 in v kateri ustvarja še danes. 
To je zanj najpomembnejši prostor v 
hiši. V zajetnem prostoru je res kaj vi-
deti. Osredotočila sem se na jaslične 
mojstrovine in lične smrečice iz lipe, 
občudovala pa sem tudi vrsto drugih 
skulptur v orehu in lipi. Stene so pol-
ne vabljivih reliefov, vrsto izdelkov 
pa je prodal ali poklonil prijateljem 
in znancem, med drugim tudi lesena 
vrata z reliefom trte za vstop v vinsko 

klet. Naredila sem kar nekaj posnet-
kov, saj sta mi les in kamen s svojo 
naravno strukturo posebno pri srcu. 
Razveselila pa sem se tudi dveh da-
rilc, prelepe lesene sklede in svinč-
nika, ki se uporablja lahko tudi za 
iskanje po mobitelu, shranjen pa je v 
ličnem lesenem etuiju. Takih svinčni-
kov z ogrodjem iz različnih vrst lesa 
ima kar celo zbirko in vsak je po svo-
je mojstrovinica. Človeška domišljija 
res nima meja.

Vsem oblikovalcem želimo tudi 
v prihajajočem letu veliko veselja in 
uspeha pri ustvarjalnem delu.
Katarina Vuga, tekst in foto

Obeleževanje hiš zaključeno

Obeleževanje hiš na mestu nekda-
njih solkanskih mizarskih delavnic, ki 
je potekalo od marca do novembra 
2016, smo zaključili s predstavitvijo 
projekta krajanom in gostom v petek, 
25. novembra, v prostorih Varstveno 
delovnega centra (VDC) v Klancu.

Ob spremljavi harmonike so naj-
prej zaplesali člani VDC Solkan. Po-
kazali so, da so tam, kjer je volja, tudi 
rezultati. Čestitamo jim za nastop, za-
hvaljujemo se jim za vloženi trud in za 
to, da so nam za ta večer velikodušno 
odstopili svoje prostore.

Projekt je predstavil idejni vodja in 
tudi predsednik RIRDS-a Jožko Mar-
kič. Tablice z motivom solkanskega 
mizarja po lesorezu Jožeta Srebrniča 
so v muzejski temnorjavi barvi. Na 
njih so domača imena ali priimki mi-
zarjev, kot so to izbrali današnji lastni-
ki. S tablicami je označenih več kot 
šestdeset hiš, v katerih so bile nekdaj 
mizarske delavnice. Spremljajoči ze-
mljevid na pročelju »Stare solkanske 
mizarske delavnice« na Soški cesti 
31 ima seznam vseh označb, celoten 
projekt pa je predstavljen v zgibanki 
Živel je tod mizarjev rod.

Jožko Markič se je zahvalil in 
čestital vsem krajanom, ki so se za 
označbe odločili in zanje prispevali. 
Prav tako se je zahvalil ekipi, ki je pri 
projektu sodelovala. To so bili člani 
RIRDS-a Jožko Markič, Miran Bru-
mat, Božidar Golob, Marjan Polanc, 

Vinko Torkar, Mira Bevc, Miran Mu-
nih, Marinka Terčon Brezigar, Urška 
Vidoni, Brigita Lipej Furlan, Mitja 
Ambroželj, Alessandra Fazio, Damjan 
Dominko in drugi.

Zahvalil se je sponzorjem in dona-
torjem: KS Solkan, MONG, TZTIC 
Nova Gorica, Pintarsped, Instrumen-
tationtechnologies, Prealpi, Sitogra-
fika Branko Leban, Fluks in decibel, 
Damjan Dominko, gostišče Žogica, 
bar Šeše ter lastnikom in upravljalcem 
stavb, kjer so bile mizarske delavnice. 

Veliko zanimanje in navdušenje je 
požel film, ki ga je o Solkanu in sol-
kanskih mizarjih pripravil Miran Bru-
mat. Miranu, ki je v projektu ves čas 
aktivno sodeloval, se zahvaljujemo za 
njegove rešitve, kadar se je kaj zata-
knilo. 

Številni udeleženci so potrdili za-
nimanje za 150-letno mizarsko zgo-
dovino kraja in zgodbo o solkanskih 
mizarjih, kar je bilo razbrati tudi iz 
mnenj ob koncu prireditve. 

In seveda iskrene čestitke celotne 
ekipe Jožku Markiču, pobudniku 
projekta o muzejskih tablicah. Jožko 
je neusahljiv vir vedno novih zamisli, 
sprejemljiv za mnenja drugih, poln 
energije, odličen organizator in dober 
motivator. 

Z obeležitvijo hiš je zaokrožil 
zgodbo o solkanskih mizarjih, ki se je 
začela s postavitvijo obeležij mizarjem 
v Mizarski ulici leta 2008 in nadalje-
vala z muzejsko zbirko Stara solkan-
ska mizarska delavnica, in jo tako 
ohranil prihodnjim rodovom. 
Ljubomira Bevc

Ker se je v Solkanu zvrstilo kar nekaj 
visokih obiskov in smo si bili takrat 
primorani izposojati govorniški pult, 
smo se na Svetu KS odločili, da ga 
damo izdelati. Izbrali smo mizarja 
Damjana Šinigoja, ki ima obrt v Sol-
kanu. Odločili smo se za svetel osnovni 
material z obrobami iz orehovine, iz 
katere je izdelan znak Solkana. Izdolbla 
sta ga člana RIRDS-a Jožko Markič in 
Slavko Pipan. Pult je primer lepega 
obrtniškega izdelka, po katerih so nek-
daj sloveli solkanski mizarji.
Darinka Kozinc

Obeležja na hišah starih mizarskih 
delavnic, foto: Marjan Polanc

Film Mirana Brumata o zgodovini mizarstva na Goriškem, foto: Marjan Polanc

Jožko Markič na sklepni prireditvi projekta, 
foto: Marjan Polanc

Izdelek iz divje češnje, Slavko PipanSmrečice iz lipe, Slavko Pipan

Objem, Slavko Pipan

Relief Marije z Jezusom, Elio Čotar

Katja Kogej je v zborniku Jako stara 
vas na Goriškem je Solkan zapisala, da 
je bilo leta 1897 v Solkanu 14 gostiln, 
10 trgovcev, 3 kovači, 1 klesar, 2 klju-
čavničarja, 3 mesarji, 4 peki, 3 sodarji 
in kar 28 mizarskih obrtnikov. O nači-
nu dela solkanskih mizarjev in postop-
kih pri izdelavi pohištva je v našem ča-
sopisu objavil več prispevkov že Jožko 
Markič. S somišljeniki in donatorji se 
je potrudil, da ima solkanski mizar v 
Mizarski ulici spominsko obeležje, na 
Goriščeku muzejsko mizarsko delavni-
co in da so na hiše mizarskih delavnic 
namestili spominske tablice z domačim 
imenom delavnice. Konec avgusta so 
spominsko tablico namestili tudi na 
našo rojstno hišo v Ulici Klementa Juga 
(Trnovčevi). Sam izhajam iz mizarske 
družine, zato bom opisal spomine na 
solkanske mizarje z druge plati. 

Učenje vajencev
Naš tata se je izučil mizarskega po-

klica pri mizarskem mojstru Antonu 
Milostu. Delavnica je bila ob sedanjih 
prostorih kemične čistilnice, v podol-
govati stavbi za gostilno Miki. Od leta 
1901, ko je končal vajeniško dobo, do 
leta 1933 je delal kot mizar pri raznih 
podjetjih in lastnikih delavnic. Leta 
1934 je doma odprl svojo mizarsko 
delavnico, v kateri je v naslednjih le-
tih izučil več mizarjev. Največ je bilo 
Solkancev, sicer pa so prihajali tudi 
od drugod. Med prvimi vajenci sta 
bila brata Rado in Slavko Vidmar iz 
Rihemberka, Rado se ni izneveril po-
klicu in je kasneje vse do upokojitve 
opravljal vodstvena dela v tovarni po-
hištva Branik, Slavko pa se je dodatno 
izobrazil in vodil oddelek za prever-
bo izdaje potnih listov pri UJV Nova 
Gorica. Oba sta nas kasneje pogosto 
obiskovala. Rado je bil leta 1942 vpo-
klican k beršaljərjəm. Odzval se je na 
pismo mojega očeta in me leta 1943 
peljal k birmi. 

Iz najbolj oddaljenega kraja (Labin 
v Istri) je prišel vajenec Branco Sco-
pazzi. Istrijan mi je ostal v spominu 
po črnih kodrastih laseh, ki jih je stal-
no mazal s čičkovim oljem, da so se 
mu svetili. Pozno jeseni leta 1947 se 
je nekega dopoldneva  pred našo hišo 
ustavil voz (vagerli) z vpreženim ko-
njem, s katerim je z Livka pri Kobari-
du pripeljal oče svojega sina Ludvika 
Hrasta v vajeništvo. Ker je takrat že 
primanjkovalo hrane, smo bili zelo 
veseli, saj je bil voz naložen s krom-
pirjem, koruzo, fižolom in drugimi 
dobrotami. Ludvik je bil zadnji vaje-
nec, ki ga je moj oče izučil. V nepo-
zabnem spominu mi je ostalo poletje, 
ko je dobil dva tedna dopusta in me 
peljal s seboj na Livek. Do Idrskega 
z avtobusom, nato peš v hrib. Sam je 
pomagal očetu in bratom pri košnji, 
jaz pa sem spoznal tam nove prijate-

Življenje v solkanskih mizarskih družinah
lje, s katerimi smo pasli krave in se 
zabavali. Livški župnik Jožko Kragelj 
mi je priporočil, naj preberem drob-
no knjižico Luč z gora, ki jo je napisal 
avstrijski pisatelj in duhovnik Franz 
Weiser. Učil me je tudi igrati šah. Tam 
sem srečal svojo prvo ljubezen. Čudo-
vit dopust je prehitro minil in domov 
sem se vrnil ves objokan.

Tata je običajno učil po dva vajenca 
hkrati. Imeli so svojo sobo in so je-
dli za isto mizo kot mi, člani družine. 
Umivali smo se pri edini špini v ku-
hinji, pred letom 1943, ko še nismo 
imeli vodovoda, pa v kadinu, v vodi, 
ki smo jo nosili iz špine pri Mariji 
Lurd. Kopali smo se na soboto v škafu 
v delavnici. Dvakrat tedensko so va-
jenci zvečer dve uri obiskovali Scuole 
serali pri munjah na sedanji Cesti IX. 
korpusa (danes hiša pri Kodermacu), 
kjer so dobili potrebno teoretično 
znanje. Kasneje so to znanje pridobi-
vali v Avviamentu - pripravljalni šoli 
v Lenassijevem dvorcu. Na soboto, 
ko so po kosilu pospravili orodje in 
pometli delavnico, so se pred našo 
hišo dobili z drugimi vajenci iz oko-
lice in se odpeljali domov; večina s 
kolesi, nekateri pa tudi z avtobusom 
ali vlakom. Vračali so se v ponedeljek 
zjutraj. Otroci smo se na nekatere va-
jence zelo navezali, prav tako tudi na 
kasnejše mizarske pomočnike. Žal sta 
dva nesrečno končala. Franclja Jakina 
so domobranci nasilno mobilizirali 
v Gorico. Ko je dobil dovoljenje za 
obisk domačih v Ščədnah, se je na poti 
proti domu vedno oglasil pri mojem 
očetu. Ker mu še niso zaupali, ga je 
vedno spremljal kak domobranec. Ko 
se je zadnjič oglasil, je bil sam, kar je 
pomenilo, da si je že pridobil zaupa-
nje. Očetu je povedal, da bo verjetno 
odšel v gozd k partizanom; oče mu 
je rekel, naj napravi tako, kot misli, 
da bo najbolj prav. Nemci so ga leta 
1944 zajeli kot partizana nekje na Tol-
minskem in ga poslali v koncentracij-
sko taborišče Buchenwald, kjer je leta 
1945 umrl, star 21 let. Drugi mizarski 
pomočnik Julij Cej - Tərjəvar pa je bil 
likvidiran nedaleč stran od naše hiše z 
obtožbo, da je domobranec. Bilo mu 
je komaj 18 let. Likvidaciji smo bili 
priča s sosedom, sovrstnikom Petrom 
in njegovim očetom Virkotom Brati-
no, ker smo se prav takrat nahajali v 
bližini.

Izposojanje orodja in izdelava 
pohištva na zalogo

Solkanski mizarji so si med seboj 
orodje tudi posojali. Največ so si iz-
posojali viduənə za furniranje, ki so 
jih prepeljali v delavnico z burelu. 

Stiskalnice so imele le večje delavnice. 
Znana je pripoved o mizarju, očetu 
Slavkota Žerjala, ki se je ob obisku 
kakega mizarja v njegovi delavnici 
usedel na bank. To je delal zato, ker 
je mislil, da je prišel obiskovalec krast 
mištjər pod pretvezo, da si je prišel 
sposodit kako orodje. Ko so v njegovi 
delavnici izdelovali opremo za marša-
la Tita, so nekateri solkanski mizarji 
radovedno hodili na oglede. Nego-
doval je nad obiskovalci, pri tem pa 
pozabil, da se je tudi njegov sin Slavko 
rad vozil s kolesom na oglede razsta-
vljenega pohištva v Videm in v mizar-
ske delavnice po Furlaniji.

Tata je najraje izdeloval spalnice in 
jedilnice, redkeje je delal po naroči-
lu. Ob enem od takih naročil se spo-
minjam dneva, ko sta prišla na ogled 
gospod in gospa iz Trsta, ki sta želela 
videti, kako poteka delo pri izdelavi 
spalnice. Ona je bila lepo oblečena, 
našminkana in z zelenim klobukom 
na glavi. Meni, najmlajšemu, je izro-
čila škartoc čikulatinu in me pobožala 
po laseh. Ko sta naročnika odšla, je 
mama podelila čikulatinə vsem otro-
kom. S tem me je spravila v jok, ker 
sem menil, da pripadajo samo meni 
kot najmlajšemu v družini.

Ko je tata izdelal pohištvo na za-
logo, ga je odpeljal v razstavni pro-
stor v zadrugo. Tam je lahko čakalo 
kupca tudi dalj časa; mama je vmes 
hodila v trgovino po hrano in blago 
na bukvicə. Spominjam se, kako je 
nekega dne, ko smo bili zelo zadolže-
ni, (tata za material, mama za hrano), 
prikolesaril na naše dvorišče šef za-
druge Marjo Hlede in rekel našemu 
očetu: Tonče, mobilja je predəna.« 
Tata je zvil fjərtoh u mulcu in si ga za-
taknil za pas, skočil na kolo in odhitel 
v zadrugo, da se kupec ne bi premislil. 
Takrat je bilo veselje v hiši. Veseli pa 
so bili tudi trgovci, ki so lahko zbrisali 
puf u bukvicah. Brat Julij se spominja, 
da je tata hodil pogosto iz delavnice 
v kuhinjo in gledal proti igrišču pred 
hišo, če mogoče le prihaja kdo, ki bi 
prinesel kako veselo vest. Takrat je 
namreč imel že dalj časa spalnico no-
vejšega vzorca in boljše kvalitete na 
razstavi v zadrugi. Dočakal je dan, ko 
je prišel z 10.000 lirami sam gospod 
Savateri Callogero, segretario dell‘ Fa-
scio di combattimento Teo Ventin di 
Salcano in nas za nekaj časa rešil te-
žav. Spalnico so mu dostavili z nekaj  
prevozi kar z burelo v Gorico v stano-
vanje na via Angiolina v bližini cerkve 
Srca Jezusovega.

Najbolj je bil tata jezen ob plačilu 
del, ki mu jih je priskrbel podjetnik 
Mattiroli na Sv. Gori pri odpravi ve-

čjih mizarskih pomanjkljivosti. Na 
Goro je pešačil. Rekel je, da je bil 
najbolj neumen tisti dan, ko je prejel 
plačilo. Menihi iz Trenta, ki so nado-
mestili pregnane slovenske menihe, 
so mu plačali z drobižem, ki so ga na-
brali v almužni. Komaj je prisopihal 
domov, natovorjen s kovanci. Ko je 
mama hodila v trgovino, so prodajal-
ci, siti štetja, rekli: »Marija, ma kədaj 
bo konc teh čentežmu.«

Ob gospodarski krizi po letu 1929 
je imel oče pripravljene dokumente 
za odhod v Argentino, kamor je odšlo 
veliko solkanskih mizarjev iskat delo. 
Da se je temu odrekel, ga je prepričal 
podjetnik Mattiroli, ki mu je priskrbel 
občasna dela, da je lahko prebrodil 
najhujša leta.

Prehranjevanje
Tata je rad prekontroljəru, kaj ku-

hata mama in teta Marička. Ko je 
bila kuhana kuhnja (mineštra), si je 
vedno natočil nekaj žlic v skodelo, da 
je lažje počakal kosilo. Enako je bilo, 
ko je bil kuhan krompir; najprej ga je 
olupil, nato pa nanj dal ščepec soli in 
ga s slastjo pojedel. Ker je bilo meso 
predrago, je bila juha na mizi le ob 
nedeljah. Najmanj pa mu je dišal riž 
na mleku ali hrəbatica (v vodi namo-
čen star kruh, zabeljen z maslom), saj 
je bil takrat prikrajšan za užitek ob 
kozarcu vina. Nekega dne sta kuha-
rici že zgodaj zjutraj pripravili golaž. 
V Gorici sta imeli nujne opravke in 
sta naročili tatu in najstarejšemu va-
jencu, da ob 11.30 vsujeta pripravljen 
riž v golaž. Vsula sta ves riž, ki je bil 
pri roki. Ko je riž med kuhanjem na-
rastel, sta morala rižot presuti v vse 
kozice, ki so bile pri hiši. Rižota bolj 
plehkega okusa je bilo tisti dan več 
kot dovolj. Veliko vlogo pri prehra-
njevanju je imela polenta, včasih za-
beljena z maslom, včasih z oljem in 

kisom. Poleti je za večerjo imel veliko 
vlogo regut z ocvirki in polento.Ob 
sezoni pomidorju je prišel večkrat na 
mizo žvarcet di šimja (na čebuli pre-
praženi pomidorji). Najbolj pogosta 
jed pa je bila kuhnja (mineštra), kaša 
(ješprenka), jota, pa tudi okisan fižol s 
polento, krompirjevi njoki, zabeljeni 
z maslom, bleki ipd.

Obdelava vrta in pomoč pri kmetih
Pri preživljanju je pomagal tudi 

vrt z  zelenjavo in vzgojo sadik: vr-
zot, pejscə za fuətrat prascə, jərbucə 
in drugih posevkov. Najbolj so šle v 
prodajo ob deževnem vremenu. Ve-
ljalo je pravilo, da če gospodinje ni 
doma, kupec nima vstopa v vrt, da bi 
si sam nabral sadike, ker bi popeštal 
namočen vrt. Pa tudi pri štetju ubra-
nih sadik je ponavadi  jecljal. Mama je 
pogosto pomagala tudi pri solkanskih 
kmetih, da je prislužila kako liro in 
dobila kak pridelek za domov. Nekoč 
ji je neki polkmet dovolil še enkrat 
pregledati, če je ostal v lehi še kak 
skrit krompir. Ko je videl, da ga je na-
brala za cel koš, ji je vzel ves krompir, 
ki je bil večji od drobnega jajca, in ga 
vrgel na voz. Drobiž, ki je komaj po-
kril dno koša, pa je ostal njej. Veljalo 
je, da si za pomoč pri pobiranju od-
nesel domov koš krompirja. K temu 
polkmetu ni šla več pomagat. Poleg 
pobiranja krompirja je pomagala žeti 
pšenico, riti strn, okopavati in pobi-
rati koruzo, čistiti sukenski regut, na-
birati češnje ipd. Ko so kmetje opra-
vili na polju glavna dela, je hodila u 
Skauəncu pomagat s srpom žet travo 
okrog grmovja in kamenja, do koder 
ni segla kosa. Tako so se premagova-
le težave pri prehranjevanju številne 
družine.
Andrej Černe 

Članek se nadaljuje v naslednji številki.

Mizarji

privoščite si naspano, 
spočito in sanjsko 2017!

Salon meblojogi® Nova Gorica, Industrijska cesta 5, Kromberk, Nova Gorica, 05/330 2220
Salon meblojogi® Ljubljana, BTC, hala A, vhod A6, 01/810 9076        www.meblojogi.si

Zakaj izbrati meblojogi® ležišče?
· Več kot 12.000.000 naspanih uporabnikov ležišč meblojogi®
· Največji proizvajalec ležišč v Sloveniji z lastno proizvodnjo in razvojem
· Izdelano v Sloveniji
· Izjemno kvalitetni in certificirani materiali iz Evropske unije
· Inovativnost, znanje, kvaliteta in izkušnje
· Zaupanje in zvestoba naših uporabnikov

Slika birmanca Andreja Černeta z bratom, 
očetom in botrom Radotom dokazuje, da 
so se med mojstrovo družino in mizars-
kimi pomočniki spletle tople človeške vezi. 
Foto: Iz arhiva Julija Černeta
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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 2017 !

Pult, izdelek Damjana Šinigoja,  
foto: Franko Korečič

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
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Majdi Štrukelj v slovo
OŠ Solkan

Izguba ljudi, ki smo jih spoštovali in imeli radi, nas vedno preseneti, razžalo-
sti in ovije v razmišljanje o smislu življenja, o našem poslanstvu in medčloveških 
odnosih nasploh.

Tako je bilo tudi v začetku oktobra, ko smo v naših vrstah spet izgubili 
sodelavko. Majda Štrukelj je ključni del življenja preživela kot učiteljica na OŠ 
Solkan, natančneje od jeseni 1991. Vsi njeni prijatelji, sodelavci in znanci se 
je bomo spominjali kot zgledno pedagoško delavko. To zavest in pripadnost 
je vedno jasno in odločno izražala v vseh oblikah osebnega in profesionalnega 
življenja. Svojega mnenja ni nikoli skrivala. Verjela je v modrost starega izreka, 
da kaplja ne izdolbe kamna s silo, pač pa z vztrajnostjo. S spoštovanjem se je 
bodo spominjale številne generacije, ki so šle skozi njene roke, od razrednega 
pouka do podaljšanega bivanja. Človeško življenje je nepredvidljivo in polno 
preizkušenj. Tudi življenjska pot naše Majde, čeprav mnogo prekratka, je bila 
takšna. Marsikaj od tega nam je zaupala, veliko pa je tudi zadržala zase in 
nosila ves ta čas v sebi. V boj s kruto in zahrbtno boleznijo je stopila hrabro in 
odločno, kot v številne druge izzive do tedaj. Vsi smo verjeli in upali na naj-
boljše. Žal, je usoda tokrat hotela drugače. Tako smo se 30. septembra 2016 še 
zadnjič poslovili od nje v Prvačini, v kraju, na katerega je bila tako ponosna in 
ga je imela tako rada, da ga ni nikoli zapustila. Tu bo našla tudi svoj večni mir. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Marijan Kogoj

Letos poteka že deseto leto orga-
niziranega mednega zajtrkovanja v šo-
lah in vrtcih po Sloveniji. Glavni cilj te 
akcije je podpreti lokalne pridelovalce 
in predelovalce hrane, spodbujati za-
vedanje pomena domače samooskrbe, 
ohranjanje čistega in zdravega okolja; 
pa še predstaviti pomen kmetijstva in 
čebelarstva ter spodbujati k pravilni in 
zdravi prehrani. Odzvali smo se tudi 
povabilu, da smo pripomogli k ustva-
ritvi najštevilnejšega pevskega zbora, 
ki je zapel po vsej Sloveniji Slakovo 
pesem Čebelar. V šolski avli so trije 
učenci zaigrali na harmoniko, člani 
ansambelske igre pa so jih spremljali 
z glasbili. Točno ob 10. uri se je zasli-
šalo »Čebelice, čebelice, saj moje ste 
prijateljice, pozabi vas nikdar ta stari 
čebelar«, usklajeno in ubrano petje 
otrok pevskega zbora od vrtca do 9. 
razreda pod taktirko gospoda Mateja 
Petejana. 
Erika Grosar

Utrinki učencev
V petek, 18. okt., smo imeli slo-

venski tradicionalni zajtrk. Jedli smo 
kruh, med, maslo, jabolko in pili mle-
ko. Med zajtrkom smo peli Čebelarja, 
a najbolj sem osupnil, ko sem izvedel, 
da Čebelarja poje cela Slovenija. Če-
prav mi med ni všeč, mi je bil tokrat 
zelo dober, ker je bil od sošolca Seba-
stjana. Pri zajtrkovanju s sošolci sem 
zelo užival, saj se je v ozadju vrtela 
slovenska narodna glasba. 
Matic Gorjan, 3. b 

Tradicionalno zajtrkovanje 
po Sloveniji

Za tradicionalni slovenski zajtrk 
smo jedli med, kruh, maslo, jabolko in 
pili domače mleko. Vse, kar smo jedli, 
je bilo domače, kar mi je všeč. Naj-
bolj mi je bil všeč domači med. Šolski 
pevski zbor je v avli čudovito zapel 
Čebelarja. Bilo mi je všeč, ker v šoli 
nismo imeli prve šolske ure. Na tisti 
dan sem se v šoli zelo zelo zabavali. Ni 
mi prijalo, da smo jedli tako zgodaj. 
Tisto jutro smo se pogovarjali o njem. 
Poslušali smo tudi pesem Čebelar. 
Emy Počkar, 4. b

Zjutraj doma nismo jedli zajtrka, 
ker nam ni pustila učiteljica. Ko smo 
prišli v šolo, smo jedli tradicional-
ni slovenski zajtrk. Nato so dežurni 
učenci odnesli malico. Odšli smo v 
avlo, kjer smo poslušali pesem o če-
belarju. Ko je pesem končala, smo se 
poiskali in odšli v razred.
Zara Tomažič, 3. a

V začetku decembra so nas v 
sklopu 20. Sončkovega dneva obi-
skali trije olimpijski športniki: Va-
silij Žbogar, Luka Božič in Ayano 
Sato iz Japonske s trenerjem Deja-
nom Testenom, ki Ayano pripravlja 
na poletne olimpijske igre v Tokiu. 

Goste smo pričakali z bučnim 
aplavzom, vriskanjem in navdu-
šenjem, kot se za prave šampione 
spodobi. V množici učencev so pla-
polale različne zastave: slovenske, 
japonske, olimpijske in slovenske 
navijaške. Gospod ravnatelj je pri-
jazno pozdravil vse športnike in jih 
predstavil. Nato so besedo prevzeli 
petošolci. Neža, Atej, Žiga in Ivan 
so na duhovito in sproščeno pove-
zovali program ter gostom zasta-
vljali zanimiva, pestra in včasih kar 
malce težka vprašanja. Izkazali so se 
kot izurjeni novinarji, ki so spretno 
izbirali besede in iz gostov izvablja-
li izvrstne odgovore. Preživeli smo 
čudovito uro in uživali ob naših 
vrhunskih športnikih. Izvedeli smo 
veliko novega, med drugim, da tudi 
športniki radi jedo čokolado. 

Vsem sodelujočim se iskreno za-
hvaljujem za tako sijajno prireditev, 
posebna zahvala gre tudi učiteljicam 
in učiteljem, ki so prispevali svoj 
trud in delo za uspešen dan. 

Zahvaljujem se tudi gospodu Mi-
ranu Franku in ŠD Sončku, ki so 
nam omogočili poseben obisk na 
naši šoli. 

Erika Grosar

Obisk olimpijskih 
športnikov

Vtisi učencev:
Všeč mi je bilo, ker sem se srečal s 
tako vrhunskimi športniki in zato, ker 
sem dobil njihov avtogram.
Vid Kancler, 3. b

Bilo mi je zelo všeč, da so prišli olim-
pijski športniki. Še posebej, ker je pri-
šel Luka Božič, ker sem tudi jaz kaja-
kašica.«
Julija Zobec Urbančič, 3. b 

Imeli smo se lepo. Dali so nam avto-
grame. Najbolj vesel sem bil, ker sem 
narisal risbico s kajakaši in se mi je na-
njo podpisal Luka Božič. Prvič sem jih 
videl v živo.«
Luka Grosar, 3. a

Najbolj všeč mi je bilo, ko sem zve-
del, koliko tehtajo jadralni čolni. Naj-
manjši tehta 80 kilogramov.«
Aleks Sterle, 3. b

»Dan mi je bil zelo všeč. Veliko smo 
se naučili. Zelo lepo mi je bilo, ko je 
Vasilij Žbogar razložil, kolikokrat je 
čokolado, bonbone in čips. Naredila 
sem mu poseben plakat z napisom: 
Krepat, krepat, ma ne molat! Na kon-
cu sem plakat podarila Vasiliju, ki ga 
je bil zelo vesel.
Zala Mugerli, 3. c

Všeč mi je bilo, ker sem izvedel, da so 
Vasiliju Žbogarju všeč klobase. Zvedel 
sem, da ima svojo pico, na kateri so 
klobase in zelje.«
Maj Koršič, 3. a

Učiteljica Majda Štrukelj

Združeni pevski zbor ob petju pesmi Čebelar v šolski avlij, foto: Erika Grosar

Učenci 3. c ob tradicionalnem slovenskem zajtrkuj, foto: Erika Grosar

Skupina učencev, povezovalcev programa s športniki in plakatom za Vasilija Žbogarja, 
foto: Erika Grosar

Z leve trener Dejan Testen, Japonka Ayano Sato, Vasilij Žbogar in Luka Božič, v ozadju 
navdušeni učenci od 3. do 5. razreda, foto: Erika Grosar

Župan za en dan

OŠ Solkan

Obisk Bevkovega 
groba

Obiranje šolskih oljk

V petek, 28. okt., smo učenci 2. ra-
zreda odšli na solkansko pokopališče. 
Obiskali smo grob pisatelja Franceta 
Bevka. Z nami je šla tudi knjižničar-
ka. Nekateri učenci so prinesli svečke 
in rože. Na pokopališču smo se do-
stojno in spoštljivo obnašali. Bili smo 
tiho. Učili smo se lepega vedenja na 

Nova Gorica je skupaj s sedmimi 
drugimi občinami po Sloveniji za en 
dan predala županovanje otrokom 
ob svetovnem dnevu otroka in 27. 
obletnici sprejema Konvencije o 
otrokovih pravicah. Pobudnik te 
akcije je UNICEF Slovenije. Otroci 
župani so nalogo vzeli zelo resno. 
V uradih so sprejemali predvsem 

vrstnike in mlade, ki so županom 
predali predloge za mesto po meri 
otrok. Naš župan gospod Matej Arčon 
je zjutraj predstavniku otrok predal 
ključ mesta in mu s tem simbolično, 
za en dan zaupal vodenje mesta.

Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine za Goriško je pred tem 
dogodkom organiziralo sestanek vseh 

V petek, 28. okt., smo tretješolci 
obirali šolske oljke. Razdeljeni smo 
bili po skupinah. Vsi smo imeli koša-
re. V skupini sem bil z Mihcem, Ma-
jem, Vidom, Majem M., Aleksom in s 
Sebastjanom. Moj prijatelj Vid je bil 
oblečen v delovni kombinezon. Naša 
skupina je obirala dve ogromni oljki. 
Jaz sem moral biti na drevesu, da smo 
lahko obrali vse plodove. Vsi skupaj, 
bilo je 76 učencev in 3 učiteljice, smo 
nabrali 116 kg oljk. Iz njih so nam na 
Biotehniški šoli v Šempetru iztisnili 
okrog 10 litrov olja. Bilo mi je zelo 
všeč.
Matic Stibilj, 3. b 

Pri obiranju oljčnih dreves je imela 
naša skupina zelo veliko oljko. Za-
bavno je bilo, da smo imeli ogromne 
košare, ki smo jih zelo hitro napolni-
li. Oljk je bilo veliko. Jaz sem imela 
najmanjšo košaro, v njej je bilo lahko 
samo 20 oljk. Bila sem pod drevesom 
in kar naenkrat so začele deževati ol-
jke. Ko sem pogledala navzgor, sem 
videla, da so se tresle veje. Na veji sta 
sedeli sošolki, ki sta se prepirali, kate-
ra bo nabrala več. In oljke so popada-
le z drevesa ravno na mojo glavo.
Ela Fornazarič, 3. c

Imeli smo se lepo. Veseli smo bili, 
ker smo nabrali veliko oljk. Ko sem 

jih obiral, sem tako hitel, da ne bi 
katere izpustil, in sem se od sile kar 
zvrnil na tla. Bilo je zabavno. 
Maks Rakuša, 3. b

Obirali smo šolske oljke. V naši 
skupini smo jih nabrali veliko košaro. 
Ker nismo dosegli vseh, smo splezali 

nanjo. Bilo mi je lepo. Najbolj všeč mi 
je bilo plezati po drevesih in na višini 
obirati oljke. Ko sem bila v krošnji, se 
mi je ena veja zatresla in sem skoraj 
padla. Pri tem so se sošolki, ki je stala 
pod drevesom, stresle oljke na glavo, 
in vsi smo se smejali.
Julija Zobec Urbančič, 3. b

Na desni strani župana Mateja Arčona stoji župan za en dan Valentin Vuga, učenec OŠ 
Solkan, foto: Mateja Pelikan

Prižig svečk in poklon ob grobu velikega pisatelja Franceta Bevka

Srečanje z vojaki, ki so obiskali vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne.

Fantje praznijo prepolne košare, v ozadju tretješolci pridno obirajo šolske oljke. 
Foto: Erika Grosar

Skupinska slika tretješolcev ob zaključku obiranja šolskih oljk na travniku za telovadnico.Solkan, foto: Erika Grosar

Svojim cenjenim strankam želim
vesel božič in srečno novo leto 2017!

predsednikov šolskih parlamentov in 
za mladega župana, ki je za en dan 
vodil MONG, so med vsemi učenci 
določili Valentina Vugo, osmošolca 
z Osnovne šole Solkan. Naš učenec 
Valentin je izrazil željo, da bi se mu 
pri izvajanju tako pomembne naloge, 
kot je županovanje, pridružili tudi 
predsedniki oziroma predstavniki 
šolskih parlamentov. Skupaj z njimi 
bo tako lažje oblikoval predloge, 
priporočila, izboljšave, ki jih bo ob 
zaključku županovanja predal županu.
Erika Grosar

Kaj je o tem dogodku zapisal mladi 
župan?

V petek, 18. 11. 2016, sem, učenec 
Osnovne šole Solkan, postal za en dan 
župan Mestne Občine Nova Gorica 
po zaslugi organizatorjev ga. Ive 
Devetak in ga. Nine Rojc za Zvezo 
Prijateljev Mladine Slovenija, Enota 
Nova Gorica, MONG, Unicefa in 
Osnovne šole Solkan.

Moj dan se je pričel ob 8. uri, ko 
smo se zbrali s predstavnico ZPMS 
in predstavniki šolskih parlamentov. 
Najprej sem v kabinetu gospoda 
župana Mateja Arčona prejel ključe 
občine. Takoj zatem smo odšli v vrtec 

Najdihojca z otroki na slovenski 
tradicionalni zajtrk. Med zajtrkom 
nas je intervjuval radio Robin. Po 
zajtrku smo se poslovili in si odšli 
ogledat podjetje Gen-i v Kromberku. 
Gospod Robert Golob, vodja Gen-ija 
na Goriškem, nam je predstavil nov 
projekt, po katerem bodo izbrane 
hiše postale energijsko samostojne 
s pomočjo sončnih celic. Nato smo 
odšli v pekarno Brumat, kjer nas je 
lastnik g. Robert Brumat popeljal na 
ogled peke kruha in drugih slaščic. 
Povedal nam je, da je večina opreme 
iz goriškega podjetja Gostol.

Po končanem ogledu smo se vrnili 
na občino, kjer so se nam pridružili 
še nekateri predstavniki šol v MONG. 
V Zeleni dvorani smo razpravljali ter 
zapisovali predloge za spremembe, kot 
jih vidimo osnovnošolci. Predlagali 
smo: varno pot v šolo, zdravo in 
čisto okolje ter nasad sadnih dreves 
pred Upravno enoto. Vse predloge 
smo predali županu Mateju Arčonu. 
Sledil je intervju za Radio Robin in 
svečana vrnitev mestnih ključev. S tem 
se je moj dan županovanja v MONG 
končal.
Valentin Vuga, 8. r

pokopališču. Na pokopališču ne kri-
čimo, ne tekamo in skačemo in mirno 
hodimo po poti. Pogledat smo šli tudi 
vojaško pokopališče iz prve svetovne 
vojne. Tam smo srečali vojake, ki so 
se poklonili padlim vojakom.

Učenci 2. razreda OŠ Solkan
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Solkanski most - neznano o znanem
V. del: 100. obletnica porušitve solkanskega železniškega mostu

Most 

V senci letošnjih dogodkov ob pro-
slavljanju 110. obletnice odprtja Bo-
hinjske železniške proge se je pravza-
prav skoraj v tišini izteklo tudi natanč-
no 100 let od dogodka, ki je ključno 
zaznamoval zgodovino tega svetovno 
znamenitega mostu. Pozornost javnosti 
je bila predvsem usmerjena na obeleži-
tev 100. obletnice padca mesta Gorice, 
ko je med 6. italijansko ofenzivo na so-
ški fronti to mesto prešlo iz avstrijskih 
v italijanske roke. To se je zgodilo 8. 
avgusta 1916 po 5 dneh srditih bojev. 
Avstro-ogrska vojska se je iz Gorice 
umaknila na ta dan okoli 18.ure. Na-
slednjega dne je avstro-ogrska vojska v 
zgodnjih jutranjih urah razstrelila vse 
mostove čez Sočo, med njimi tudi sol-
kanski železniški most. Porušen je bil 
veliki kamniti lok z razponom 85 me-
trov, takrat znan kot most z največjim 
kamnitim lokom na svetu.

Na svetu je znanih več primerov, 
ko so bili veliki in znameniti mostovi 
porušeni bodisi iz obrambnih razlogov 
od branilcev ali od napadajočih vojska. 
Med najbolj znanimi takimi mostovi je 
znameniti most v Avignonu v francoski 
Provansi, ki je vodil čez reko Rhono 
vse do mestnega obzidja. Zgrajen je bil 
leta 1185 in leta 1226 so ga branilci 
mesta Avignon delno porušili, da bi 
preprečili napredovanje napadajoče 
vojske. Kasneje je bil obnovljen, ven-
dar spet porušen zaradi poplavnih 
voda. Nam je morda bolj znan primer 
čudovitega ločnega mostu v Mostarju, 
ki ga je hrvaška vojska z direktnim to-
povskim obstreljevanjem porušila 9. 
novembra leta 1993. Nemška vojska 
je med drugo svetovno vojno porušila 
več znamenitih mostov v Firencah in 
Veroni, pa tudi drugje. V vojnih raz-
merah pomembni in znameniti mosto-
vi izgubijo vsako zgodovinsko in kul-
turno vrednost in takoj lahko postane-
jo neusmiljene tarče napadov ne glede 
na pomen v stopnji razvoja človeške 
civilizacije.

Enako se je zgodilo tudi s solkan-
skim mostom, saj so ga porušili pred-
stavniki iste države, ki ga je zgradila. 
V določenem trenutku, pred silovitim 

napredovanjem italijanske vojske proti 
mestu Gorica in iz bojazni, da bi lahko 
italijanska vojska prešla na drugi breg 
reke Soče, je solkanski most predsta-
vljal le oviro braniteljem, saj so se bali, 
da lahko preko mostu preide italijan-
ska vojska na drugi breg Soče proti 
Banjški planoti in Trnovskemu gozdu. 
Zato so ga kot pomemben prehod čez 
Sočo na enem najbolj občutljivih delov 
fronte iz strateških in obrambnih ra-
zlogov razstrelili.

Iz serije člankov o solkanskem mo-
stu, ki sem jih tu že objavil, vemo, da 
je bil solkanski most svečano spuščen 
v promet skupaj z Bohinjsko progo 
19. julija 1906. leta. Manj pa je znano, 
da je bil zgrajen in dokončan skoraj 
leto dni prej, torej 1905. leta. Večkrat 
rad poudarim, da je bil veliki kamniti 
lok zgrajen v samo 18 delovnih dneh. 
Vgrajevanje kamnitih blokov iz nabre-
žinskega apnenca v lok se je pričelo 1. 
junija 1905. leta. Celotno ločno kon-
strukcijo z nadgradnjo pa so s podpor-
nega lesenega odra sprostili 8. avgusta 
leta 1905; na ta dan je kamniti lok pr-
vič brez pomoči podpornega odra po-
stal glavni nosilni element mostu. Lok 
je torej kot novorojenček začel samo-
stojno življenje. Preostali deli mostu 
so bili dokončani do novembra 1905 
in kmalu je čez most pripeljala prva 
preizkusna lokomotiva. Odprtje Bo-
hinjske proge se je namreč močno za-
vleklo do julija 1906 zaradi prepozno 
dokončanega predora Bukovo v Baški 
grapi, kjer so se graditelji srečevali z 
nemogočimi in komaj premostljivimi 
geološkimi težavami. Datum 8. avgust 
1905 navajam posebej zato, ker je bil 
lok mostu v noči med 8. in 9. avgu-
stom 1916. leta, prav na svoj komaj 
11. rojstni dan, porušen. 

Kakšen splet dogodkov je pripeljal 
do tega tragičnega dogodka?

6. italijanska ofenziva in padec 
Gorice 8. avgusta 1916*

Korenine uspeha italijanske vojske 
v 6. ofenzivi z zavzetjem Gorice segajo 
vsaj v izid bitke v Tirolah maja in junija 

1916, ko je bila avstro-ogrska vojska 
poražena. Na začetku te bitke je av-
stro-ogrska vojska dokaj dobro napre-
dovala proti Lombardiji. Na to fronto 
je namreč poveljstvo avstro-ogrske 
vojske s soške fronte premestilo velik 
del V. armade, kar je na bojišču močno 
oslabilo obrambne enote in zmanjšalo 
njihovo bojno moč. Enote, poslane na 
tirolsko bojišče, se niso nikoli več vrni-
le na soško fronto. Na italijanski strani 
pa so pred Gorico stale dosti močnejše 
sile II. In III. armade. Tako razmerje 
sil je odločilno vplivalo na potek še-
ste ofenzive, ki se je pričela 4. avgusta 
1916 in končala dvanajst dni pozneje. 
Italijansko poveljstvo je spretno izko-
ristilo razmere na bojišču v Tirolah in 
na vzhodnoevropskem bojišču, ko je 
ruska vojska izvedla silovite napade v 
Voliniji in Galiciji. Branilci niso zmogli 
zadržati napadov italijanske vojske na 
Gorico in Doberdobsko planoto. Ita-
lijanska vojska je za napad mobilizirala 
konec julija 1916 kar 24 svojih divi-
zij in 1880 topov. Na drugi strani je 
oslabljena avstro-ogrska vojska imela 
na razpolago 110 bataljonov s komaj 
640 topovi. Razmerje sil je torej bilo 
odločno v korist italijanske vojske. Še-
sta bitka se je pričela s silovitim topo-
vskim obstreljevanjem položajev bra-
niteljev na celi frontni liniji od morja 
do Tolmina. Gorica, v kateri je kljub 
napadom še vedno živelo 15.000 pre-
bivalcev, je bila strahovito napadana in 
obstreljevana. Položaje na črti Sabotin 
- Oslavje - Podgora - Ločnik so branile 
enote 58. avstrijske divizije iz sestava 
XVI. korpusa.

Ko je 6. avgusta zvečer padel vrh 
Sabotina, ključna točka obrambe, v 
italijanske roke, je bil padec Gorice 
samo še vprašanje časa. Avstro-ogr-
sko poveljstvo je zato v noči med 8. 
in 9. avgustom 1916 ob 1.30 zjutraj 
izdalo povelje za umik iz Gorice in 
okolice na levi breg reke Soče. Med 
umikom je porušilo vse mostove čez 
Sočo, ki so skoraj istočasno, ob 2.40 
zjutraj, 9. avgusta 1916, zleteli v 
zrak. Med njimi je bil tudi solkanski 
železniški most. Istega dne je italijan-
ska vojska zasedla Gorico in Dober-
dobsko planoto ter se na nekaterih 
mestih celo prebila na levi breg Soče 
med Solkanom in Plavami.

Solkanski most v vojnih razmerah
Bohinjska proga, na kateri leži sol-

kanski most, je del dobrih 500 km dol-
ge druge železniške povezave med Du-
najem in Trstom. Preden je prišlo do 
dokončne izbire današnje trase te žele-
zniške povezave, je nastalo več variant 
o poteku te proge. Varianta proge čez 
Trbiž in nato čez oz. skozi Predil je bila 
zavrnjena iz strateških razlogov. Zara-
di prevelike bližine italijanske meje ji je 
nasprotoval avstro-ogrski generalštab. 
Izoblikoval se je kompromisni predlog 
med varianto proge čez Predil in vari-
anto mimo Škofje Loke – progo so z 
Jesenic začrtali v smeri Bohinjske Bi-
strice in Baške grape proti Gorici po 
dolini reke Soče. Tako so jo speljali 
na varnejša in lažje ubranljiva podro-
čja. In prav dokončna trasa Bohinjske 
proge je v marsičem določala potek 
bojev na soški fronti in nanje usodno 
vplivala.

Konec maja 1915. leta, z napadom 
Italije na Avstro-Ogrsko je Bohinjska 
proga postala glavna arterija oskrbe 
avstro-ogrskih vojaških enot, saj je iz 
zaledja lahko dokaj varno oskrbovala 
svoje enote na soški fronti skoraj po 
celi svoji dolžini. Občasno je bila na za-
četku bojev prekinjena. Bohinjsko pro-
go je zato v upravljanje že na začetku 

bojev prevzelo Vrhovno vojaško po-
veljstvo in formiralo vodstvo vojaških 
železnic. Znano je, da je za oskrbo so-
ške fronte pred znamenitim vojaškim 
prebojem fronte pri Kobaridu vojaško 
poveljstvo angažiralo kar tretjino voz-
nega parka avstrijskih železnic.

Jasno je, da je iz obrambnih ra-
zlogov postal solkanski most izjemno 
pomemben strateški objekt. Prekini-
tev prometa na tej občutljivi prometni 
točki bi lahko imela usodne posledice 
za obrambo, saj oskrba enot ne bi bila 
več mogoča. S starih razglednic o sol-
kanskem mostu lahko razberemo, da 
je bil solkanski most že ob odprtju 
Bohinjske proge opremljen z dvema 
obrambnima stavbama oz. utrdbama. 
Ena, manjša utrdba je stala na levem 
bregu Soče na solkanski strani mostu, 
druga, precej večja, pa pod pobočjem 
Sabotina na desnem bregu Soče. Stavbi 
se nista ohranili. V vojnih razmerah so 
branilci takoj ojačali straže okoli mo-
stu, čez most pa so potegnili improvi-
zirano zaveso, ki je zastirala pogled na 
to, kdo most prehaja. Mostno površi-
no med pragovi in tirnicami so obložili 
z deskami, da so poleg vlakov lahko 
prečkali most tudi vozovi in vojaške 
enote.

Porušitev solkanskega mostu
Samo še vprašanje časa je bilo, kdaj 

bo poveljstvo avstro-ogrske armade 
ob vdoru italijanskih čet v predmestje 
Gorice 8. avgusta 1916 izdalo pove-
lje za porušitev vseh mostov na reki 
Soči v okolici Gorice. Ta ukrep je bil 
predviden kot zadnji ukrep ob blisko-
vitem napredovanju italijanskih čet v 
Gorico in na Sabotin. Razstrelitev je 
bilo seveda treba izvesti šele potem, 
ko so se avstro-ogrske enote prema-
knile na levi breg reke Soče. Prav zato 
je bila razstrelitev solkanskega mostu 
predvidena kot zadnja v vrsti rušenj. 
Razstrelitev so izvedli inženirci 62. pe-
šadijskega polka avsto-ogrskega XVI. 
armadnega korpusa. Na obok glavne-
ga kamnitega loka so v zgornjem delu, 
kjer je lok najtanjši, položili 930 kg 
ekrazita in čakali na ukaz za razstreli-
tev mostu. Dne 9. avgusta 1916 so ob 
2.40 razstrelili prve mostove čez Sočo 
pri Ločniku. Kmalu zatem so porušili 

tudi solkanski most, po nekaterih (ne-
preverjenih) podatkih naj bi se to zgo-
dilo šele ob 3.30. Strahovita eksplozija 
je preparala noč in v trenutku se je v 
Sočo zrušil ponos avstrijskega inže-
nirstva in most z največjim kamnitim 
lokom na svetu. Porušen je bil celoten 
glavni lok mostu z vso nadgradnjo in 
železniško progo vred. V Sočo se je po 
moji oceni zrušilo preko 3.000 m3 ka-
mna, kar ustreza skoraj 8.000 tonam 
teže kamnitih blokov. Naj omenim, da 
tehta znameniti Eifflov stolp v Parizu 
vsega 7.000 ton jekla.

Prvi sončni žarki so v jutru 9. avgu-
sta 1916 ugledali le žalostno sliko nek-
danjega lepotca. Z ohranjenih glavnih 
stebrov mostu so v Sočo visele le še 
tračnice železniške proge. 

Porušeni mostovi na Soči niso bi-
stveno ovirali napredovanja italijan-
skih vojaških enot na levi breg Soče. 
Oslabljene avstro-ogrske enote so se 
umaknile na drugo obrambno linijo na 
levem bregu Soče in tu junaško vztra-
jale vse do preobrata pri Kobaridu ok-
tobra 1917. leta. Po tem prelomnem 
dogodku na soški fronti po 12. bitki 
so avstro-ogrske vojaške enote spet 
zasedle območje solkanskega mostu 
in mesta Gorica in pričele spomladi 
1918. leta zasilno obnovo solkanskega 
mostu.
Gorazd Humar, tekst in foto

* Vir: Vladimir Gradnik, Krvavo 
Posočje, Trst, Koper, 1977

Vsi članki avtorja Gorazda Humar-
ja na temo solkanskega mostu so pisani 
samo za 1001 solkanski časopis in do-
slej še niso bili objavljeni.

Novičke izpod mosta
24. oktobra letos je minilo 20 let od 

izida knjige avtorja Gorazda Humarja 
z naslovom Kamniti velikan na Soči. 
Prva predstavitev knjige je bila v Sol-
kanu v prostorih Krajevne skupnosti 
Solkan.

Knjiga na 300 straneh dokumen-
tirano opisuje celotno dogajanje med 
gradnjo prvega in kasneje obnovlje-
nega mostu, pri čemer se naslanja na 
pisane vire izpod peres glavnih inže-
nirjev, ki so vodili gradnjo.

9. avgusta 1916 je zgodaj zjutraj močna eksplozija porušila glavni lok 
solkanskega mostu.

Načrt za obrambni objekt na sabotinski strani mostu

Obrambna objekta na obeh straneh mostu

Iz življenja solkanske 
župnije

Veliko dogodkov je bilo pod kro-
vom svetega Štefana v Solkanu: ko-
nec septembra je bil praznik prvega 
svetega obhajila. V začetku oktobra 
so birmanci, ki se pripravljajo na 
sprejem zakramenta svete birme v 
prihodnjem letu, preživeli en vikend 
v Vipavi v dijaškem domu škofijske 
gimnazije, kjer so spoznavali svetopi-
semske osebnosti. V novembru so se 
birmanci in njihovi starši srečali z za-
porniškim duhovnikom g. Robertom 
Friškovcem.

Ob zahvalni nedelji so praznovali 
zakonci – jubilanti, hvaležni za pre-

Župnija

Miklavževanje v cerkvi sv. Štefana v Solkanu, foto: Avguštin Tomšič

77 ali tromb] Biščav]1

Solkanski letnik 1939 se od 70-le-
tnice dalje srečuje kar vsako leto. 
Tokrat smo se lepo sončno soboto v 
oktobru v kar velikem številu zbrali v 
gostišču Zvezda, nekdanji oštariji P]r 
 Rokci, ki je do danes menjala kar 
nekaj lastnikov. Ko smo si nazdravili 
in zapeli Kolkor kapljic tolko let, Bog 
nam daj še dvakrat 7 let, smo obudili 
spomin na tombolo, kjer smo števil-
ko 77 poimenovali tromb] Biščav],  
1 Juštinč, 11 cibj] tac], 69 gor an dol, 
88 klobas], 90 pa nono ali Oblu]kar, 
ki je bil takrat najstarejši Solkanec. 
Tombola je bila nekdaj priljubljena 
domača igra, pri kateri se je zbrala 
vsa družina, tudi širša. Žal smo danes 
v družinskem krogu nanjo pozabili, 
saj nam polnijo glavo televizijske pol-
resnice, otroci pa so prek vsake mere 
zaposleni s pametnim telefonom ali 
tabličnim računalnikom. Za skupne 
pomenke tako ni nobenega časa več. 

Smo že nekoliko v letih in nas ta-
rejo manjše ali večje zdravstvene te-
gobe, a čutimo se še vedno mladi in 
polni energije. O tem nas je prepriča-
la naša Zofka, ki nam je v humornem 
avtorskem monologu u sukenščini 

odigrala Juto z Goriščeka. Ker je bila 
Juta nekdaj kot oštirka stalno v živah-
ni klapi, jo je potem, ko so oštariju 
zóprli, najprej mučila samota, ]n d]n 
pa jo je zagrabil ]n šentiment in skle-
nila je, da si poišče sorodno dušo kar 
preko oglasov. Po mobiju se je raz-
govorila s priletnim iskalcem že kar 
četrte partnerice, pa je na koncu ugo-
tovila, da ima zanj vsaj dve desetletji 
preveč. Če j]maste puh]n aršt an nu 
v]nči vituru, svam bo že prlimala kaj-
šna bol mlada,da ju boste lohkor poc]
rkljali u kajšn]m hoteli s]s petimi zvj]
zdami, je Juta končala diškorš. No ja, 
sa je tudi stari Oblu]kar, ki je komič 
še hodu, rad ščipu mlad] pup], je do-
dala Gracijana.

Majda, ki je običajno pobudnica  
naših vsakoletnih srečanj, se je letos 
izkazala z zanimivim kolažem Solkan-
skega mostu. Kar nekaj mesecev se 
je v organizirani zaokroženi skupini 
ubadala s tem, kako iz raznobarvnega 
papirja upodobiti to solkansko zna-
menitost. Najprej je most poslikala, 
potem je zbrala goro raznovrstnega 
papirja in počasi lepila koščke enega 
ob drugega, dokler ni zaživel Kamni-

ti lepotec v pokončni podobi, razpet 
med smaragdno Sočo in sinje nebo. 

Živahno popoldne sta popestrili 
tudi dve solkanski anekdoti o Marjuti 
Cotčavi, ki jih je povedala Gracijana.

Enkat je Marjuta Cotčava, ki je bla 
num]lo naru]dna, padla u trombu2 
an je na us] viž] zjala: »S]m s] ubuj-
la!« Su]set, ki ju je šlišu, je zakriču: 
»Ma če s] lohkor dereš, nisi mrtva!«

Enkat je bla Marjuta u nej klapi, čj]r 
s] ponujeli kuhan] štruklj]. Marjuta 
s] je dj]lala krj]nčljavu an s] je štru-
klju br]nla. Ma k]r je vidla, k]ku] s] 
druzve obliznavaj], ji je blo žou an je 
vrgla u]n:«Ma ki ste rekli prej? Nis]m 
dobro šlišala!«

Prijazno sobotno popoldne se je 
nenavadno hitro obrnilo v večer, ko 
smo se dobre volje razhajali. Tudi 
jesen življenja je lahko pestra in bo-
gata, kar pove tudi to, da smo edina 
solkanska generacija, ki se zadnji čas 
srečuje kar vsako leto.
Katarina Vuga tekst in foto

1Izraz tromb] Biščav] izhaja od 
starega Bišča, ki je bil vedno obut v 
tromb] (škornje) z veliko številko. 
Navzgor obrnjena škornja sta podob-
na dvema sedmicama.

2tromba – odprtina za spuščanje 
sena s senika v hlev

Zofka kot Juta

živeta skupna leta. Zadnjo nedeljo 
v novembru je bila prva adventna 
nedelja, s katero se pričenja novo 
cerkveno leto. Miklavževanje je bilo 
letos posvečeno posebni ženi – svet-
nici Materi Tereziji; ob zgodbi in 
simboličnem darilu naj bi otroci spo-
znavali njeno življenje in delo.

Poleg dela na duhovnem pod-
ročju pa razpoke na stropu in stenah 
cerkvene stavbe kličejo po utrditvi 
temeljev, kar bo nujen poseg v bližnji 
prihodnosti.

Marija Drešček

Majdin Kamniti velikan

Boji na soški fronti v okolici mostu
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KnjigeNagrajenka

Slovenski literarni in kulturni zgo-
dovinar ter etnolog dr. Matija Murko 
(1861–1952) je dal ime nagradi in 
priznanju, ki ju od leta 1899, po 
preureditvi dotedanjega nagrajevanja, 
podeljuje Slovensko etnološko društvo 
kot najvišji vsakoletni priznanji za vr-
hunske strokovne dosežke na področju 

Mag. Inga Miklavčič Brezigar - Murkova nagrajenka
druga etnologinja na Primorskem, nosil-
ka take nagrade; prof. Janez Dolenc iz 
Tolmina je bil nagrajen leta 2011.

Mag. Inga Miklavčič Brezigar je bila 
prva etnologinja primorskega porekla, 
ki je začela delovati na domačem terenu. 
Pred njo so etnološke naloge opravili 
nekateri etnologi in etnologinje, ki so 
sem prihajali iz raznih krajev Slovenije, 
a med njimi se ni nihče doživljenjsko in 
ustvarjalno vezal s primorskimi kraji. 
Začela je kot konservatorka na takrat-
nem novogoriškem Zavodu za spome-
niško varstvo. Leta 1983 se je zaposlila 
v Goriškem muzeju kot kustodinja-et-
nologinja in tu delala vse do upoko-
jitve. Med službovanjem je dosegla na-
slov magistrice etnologije, v magistrski 
nalogi je analizirala sociološki pomen 
muzejskega dela. Njeno pojmovanje 
muzeja je temeljilo na zamisli, da mora 
biti muzej odprta, povezovalna ustanova 
in kraj srečanj. »S svojim delom pa je na 
Goriškem sprožila tudi domoznansko 
gibanje«, kot med drugim piše v ob-
razložitvi Murkove nagrade. Ta pohvala 
je poudarila njeno sodelovanje z naro-
dopisnimi in folklornimi skupinami na 
območju delovanja Goriškega muzeja.

Že kmalu po prihodu v Goriški mu-
zej se je z izkušnjo, ki jo je pridobila 
kot konservatorka, srečala s pripravo 
etnološkega poglavja sicer kompleksne 
muzejske razstave Goriška pričevan-
ja v ljubljanskem Cankarjevem domu 
(1985). To poglavje naj bi bilo poskus in 
vzorec, kako pripraviti stalno razstavo 
primorske etnologije v gradu Dobrovo. 
Zamisel je bila že od začetka obsojena na 
neuspeh, a je vendar Miklavčičeva s pri-
pravami nadaljevala tako, da je z delom 
na terenu (Šentviška planota, Trenta, 
Breginj, Egipt, Lokovci, Banjšice, Brda) 
obdelovala posamezne izseke komplek-

Nova knjiga 
Darinke Kozinc

Pri Mohorjevi družbi je v okviru 
Koledarja 2017 izšla knjiga solkan-
ske avtorice Darinke Kozinc Les 
Goriciennes (Goričanke). Knjiga 
prinaša devet zgodb, naslovljenih 
z ženskimi imeni, ki jih junakinje 
pripovedujejo v prvi osebi. To je že 
petnajsta knjiga Darinke Kozinc.

Prof. Marija Cibic je v spremni 
besedi zapisala:

Življenjska pot posameznika je 
nedvomno ovita v tančico nepred-
vidljivih doživljanj, spoznanj in 
pogostih pretresov, saj vsak človek 
skozi svojo usodo začuti, koliko vi-
harjev in koliko sončnih poti lahko 

Darinka Kozinc
LES GORICIENNES

Življenjska pot posameznika je nedvomno ovita
v tančico nepredvidljivih doživljanj, spoznanj in po-
gostih pretresov, saj vsak človek skozi svojo usodo
začuti, koliko viharjev in koliko sončnih poti lahko
sreča na svojem bivanjskem potovanju. Tovrstne
preizkušnje so zamajale tudi duševni svet aleksan-
drink, ki jih je avtorica Darinka Kozinc v delu LES
GORICIENNES upodobila s pronicljivo tankočutno-
stjo, saj je v njih zaznala prepletanje različnih občutij
in doživetij, ko jih je življenjska usoda potegnila iz
domačega vipavskega okolja v blišč neznanega egip-
tovskega sveta.

Kot neizbrisna sled se avtoričini spomini razpi-
rajo ob podobah vipavskih ženic, ki so „po svoji volji
in proti njej“ odhajale v svet „z upanjem v srečo“.

Taka je bila pač usoda aleksandrink: njihovo
čutenje odseva v opisovanju posameznih podob, raz-
sežnosti teh podob pa kažejo napete razpone, od pre-
proste življenjske radosti do popolnega obupa, od
neugnanega mladostnega hrepenenja do pretresljivih
izkušenj, od silovite notranje volje po soočanju s
tujim svetom do neizogibne želje po oklepanju do-
mačega prostora.

Danes aleksandrink ni več, polagoma so odhajale
na pot večnosti... pa vendar prepletanje njihovih
zgodb še vedno vznemirja občutjivost Darinke Ko-
zinc: skozi njihovo usodo je začutila tudi stisko da-
našnjega mladega človeka, ki prav tako kot nekdaj
aleksandrinke večkrat niha na razpotju nejasnega bi-
vanjskega položaja in se znajde na poti iskanja izhoda
za lastno preživetje. 

Majda Cibic

Ko takole hodim proti enemu izmed izhodov iz letal-
iške stavbe in me muči vprašanje, ali je pravi, pomislim
na vse tiste naše žene in dekleta, ki so prihajale v Egipt
za zaslužkom in v pristaniškem vrvežu iskale znani obraz.
Pomislim na njihovo tesnobo, ko so iz domačega vaškega
okolja padle v ta hrupni, barviti svet, ki je na njihovo
mladost prežal s tisočerimi pastmi. Pločnik pred stavbo
se prazni, taksisti se ustavljajo poleg mene in mi s kret-
njami ponujajo prevozne usluge, odkimavam in z ne-
mirnim pogledom iščem znano drobno postavo...

Darinka Kozinc se je rodila v spodnji Vipavski
dolini očetu, zavednemu Primorcu, in materi, zame-
jski Slovenki, v žilah katere se pretaka tudi furlanska
kri. Po poklicu je magistrica biotehniških znanosti.
Živi in dela v Solkanu.

V svet literarnega ustvarjanja je stopila že kot os-
novnošolka, ko je objavljala poezijo in kratko prozo
najprej v šolskih revijah, pozneje pa še v Anteni,
Mladiki, Ognjišču, Primorskih srečanjih, na radiu
Trst A, Cicibanu, Cicidoju, Trobentici in Mladem
rodu. Izdala je še eno strokovno knjigo,  kratko prozo
Tišina se je uglasila, 12 slikanic, ob podpori Min-
istrstva za kulturo 3 DVD-je s pravljicami, v elek-
tronski obliki pa slikanico Pripovedujeva oba. Trije
njeni teksti za otroke so doživeli tudi dramatizacijo
in uprizoritev.

V svet aleksandrink se je poglobila zaradi sorod-
stvenih vezi in je tudi predsednica Društva za ohran-
janje kulturne dediščine aleksandrink. 

Večkrat se je kot nagrajenka na literarnih nateča-
jih uvrstila na prvo mesto, poleg tega pa je objavila
tudi številne strokovne in 2 znanstvena članka s po-
dročja lesarstva.

Darinka Kozinc je članica društva Primorskih
pisateljev in predsednica Goriškega literarnega kluba
Govorica. Za svojo dolgoletno literarno dejavnost je
v letu 2016 prejela nagrado Franceta Bevka, ki ji jo je
podelila Mestna občina Nova Gorica.

sreča na svojem bivanjskem potova-
nju. Tovrstne preizkušnje so zama-
jale tudi duševni svet aleksandrink, 
ki jih je avtorica Darinka Kozinc v 
delu Les Goriciennes upodobila s 
pronicljivo tankočutnostjo, saj je 
v njih zaznala prepletanje različ-
nih občutij in doživetij, ko jih je 
življenjska usoda potegnila iz do-
mačega vipavskega okolja v blišč 
neznanega egiptovskega sveta.

dr. Megi Rožič pa je o knjigi 
napisala takole:

Z velikim in iskrenim navduše-
njem lahko rečem, da je to čudovita 
knjiga, izpostavlja raznolike in zelo 
kompleksne usode posameznic, ki 
so tako ali drugače povezane s fe-
nomenom aleksandrinstva. Na 
lahkoten in nemoralizirajoč način 
detabuizira pojav. Naivnega bral-
ca seznanja s fenomenom, mu daje 
številne in raznolike informacije - v 
zgodbah se namreč skriva izjemno 
poznavanje in tankočutno opazova-
nje tega pojava, ga zabava, hkrati pa 
zbuja zavest o izjemni teži proble-
matike aleksandrinstva; izkušene-
mu in zahtevnemu bralcu pa nudi 
poglobljeno razumevanje izposta-
vljenih ženskih usod. 

Imb

Zbornik Na Primorskem leta 1941  

NA PRIMORSKEM LETA 1941
Ob petinsedemdesetletnici 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda

Nova Gorica  2016

Območno združenje Zveze borcev  
za vrednote narodnoosvobodilnega boja 
Nova Gorica

knjige, ki prinaša v največji meri že 
objavljeno gradivo 44 avtorjev, raz-
pršeno v periodičnih in drugih pu-
blikacijah, je porazdeljena na sedem 
poglavij. 

Poleg uvoda, ki ga je napisal sta-
rosta slovenskih partizanov in tudi 
primorski partizan Janez Stanov-
nik, sestavljajo uvodno poglavje 
prispevki treh zgodovinarjev (Ivo 
Juvančič, Tone Ferenc, Branko 
Marušič). Drugo poglavje prinaša 
spomine ljudi, ki so obravnavani 
čas doživljali v tedanjih vojnih raz-
merah, v italijanski vojski, v inter-
nacijah in zaporih pa tudi kot or-
ganizatorji partizanskega odpora. 
Naslednji sestavni del zbornika vse-
buje objave nekaterih dokumentov. 
V četrtem poglavju je predstavljen 
izbor člankov zgodovinarjev in dru-
gih piscev; pri nekaterih objavah so 
spomini dopolnjeni z uporabo ar-
hivskega gradiva. Peto poglavje je 
namenjeno pregledu nastajanja in 
delovanja organizacije OF po posa-
meznih predelih in krajih Primor-
ske, tudi v Solkanu. Sledi pregled 
odmevov  leta 1941 v književnosti 
in nato kronologija leta 1941 na 
Primorskem. Objavljeno slikovno 
gradivo je povezano, tako kot celo-
tna knjiga, izključno z letom 1941. 
Zanimiv pregled dogodkov v letu 
1941 je zbran v na 208 straneh knji-
ge velikega formata.
Branko Marušič

Območno združenje zveze bor-
cev za vrednote NOB Nova Gorica 
se je odločilo, da v počastitev pet-
insedemdesetletnice ustanovitve 
Osvobodilne fronte objavi zbornik 

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

Srečno 2017!

etnologije na Slovenskem. Murkovo 
nagrado za leto 2016 je prejela mag. 
Inga Miklavčič Brezigar, nedavno upo-
kojena sodelavka Goriškega muzeja in 
od začetka letošnjega leta tudi urednica 
1001-solkanskega časopisa. Postala je 
sedemnajsti slovenski etnolog, ki se po-
naša z Murkovo nagrado, obenem pa je 

sne narodopisne problematike (pusto-
vanje, kmečke skrinje, otroštvo, alek-
sandrinstvo, meščanstvo, industrijska 
dediščina itd.).

V delovanju mag. Inge Miklavčič 
Brezigar ima pomembno mesto tudi st-
rokovna in znanstvena publicistika. Za-
jeten je seznam njenih objav, a omenimo 
le samostojne tiske, kot so – poleg raz-
stavnih katalogov, pri katerih je pogosto 
sodelovalo več piscev – avtorske knjige 

etnološka topografija Občina Tolmin 
(1996), vodnik Nova Gorica (1998), 
katalog Ljudske skrinje na Goriškem (v 
slovenščini 2000, v italijanščini 2001) 
in monografija Pustovanja na Goriškem 
(2002).

Inga! Tvoje stanovsko društvo te je 
po pravici nagradilo za življenjsko delo. 
Iskreno Ti čestitam in priporočam: Na-
daljuj!
Branko Marušič

 

Na Primorskem leta 1941. Knjiga, 
ki jo je uredil dr. Branko Marušič, 
je bila javnosti predstavljena na se-
dežu Mestne občine Nova Gorica v 
ponedeljek, 19. novembra. Vsebina 
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Štjefa Grmič je biu naš suəset. Šaldu 
rat sə je naceju an tiskat je veselo poju. 
Enkat je sedu na bankini (na gasu) pər 
cjesti polok našə hišə, zad za hišu gospə 
Humarjəvə. Še zdej ga šlišim, kəkuə 
je poju: Muəj məčkuən je miškuuu 
ujouuu, mijau, mijauuu, mijauuu…. 
Mi mularija, ki smo sə skrivali za 
škurami, smo ga dražli: Mrnjaaauuu, 
mrnjaauu…, an smo sə smejali.
B. Jug 

Anekdota

Podporniki
Od 1. 9. do 30. 11. 2016 so darovali 
za časopis:
Ekipa odbojke Solkan, Jelinčič Zofija, 
Komel Ernesta, Štavar Mara
Letos so darovalci do 30. 11. 2016 
skupaj prispevali 4.111,17 evrov.
Vsem darovalcem, ki podpirate naš 
časopis, iskrena hvala.

Nagrajenec KS Solkan Miha Ravnik 
je bil predsednik KS v letih 2006-
2010 in ne 1906-1910, kot smo 
zapisali v 91. številki časopisa. 
Za napako se mu uredništvo iskreno 
opravičuje. 

Opravičilo

Nagradna igra SNG Nova Gorica
Pravilni odgovor na vprašanje 
Slovenskega narodnega gledališča 
Nova Gorica je: 
Abonma MALI ODER. 
Srečna izžrebanka je Bojana Bone. 
Nagrado – abonma VELIKI ODER 
- dvigne na blagajni SNG Nova 
Gorica.

Zahvala

Matjaž Hladnik že nekaj časa 
pripravlja križanke za zadnjo stran 
našega časopisa. Iskrena hvala za 
njegov trud in nadaljnje sodelovanje.
Uredniški odbor

Križanka  Prepoznavanje 
solkanskih besed

Rešitve iz 90. številke
ákərli - kvačka 
bacilj}rat - skrbeti 
bándava - pločevina
c}bənt - brcniti  
dolóšt - dodati
flájda - halja
fóta - jeza 
h}bat - suvati 
kampju}n - vzorec 
kunj}da - svakinja
lájbič - telovnik
m}rzəlca - vročina
mulétə - priprava za odkrivanje obročev 
pri štedilniku 
ofindj}rat – užaliti se 
šimjót – opičji samec
uínar – stročji fižol
zavənclj}n - zavozlan
zlákvan - sestradan
žorh - grobnica
žvelt – hiter, spreten

Knjižne sopomenke k solkanskim 
besedam, ki jih je posredovala gospa 
Bogomila Jug:

balota - kamen, abondanca - razkošje, 
fjərtoh - predpasnik, kloštər - samostan, 
nunə - redovnice, maltretjəranje - 
omalovaževanje

in povedi:
Deni nogu u štapu! - Daj nogo na pedal 
(kolesa)! 
Bejži zoprt škurə! - Pojdi zapret 
polkna!
Grəmo cəbat balu. - Gremo brcat žogo.
Beri bukvə! - Beri knjige!

Nove besede:
búruš – prismoda
frušt}nj – flanela
gnídə – lasni zajedalci
kləmarj}tit – obirati se, tavati
m}ndrat – odstranjevati odvečne 
poganjke pri trtah ali sadnem drevju
mižúrk – mežik
nacéjat – napijati se
onj}gat – mencati pri delu
paštakréma – kremna rezina
poməndrát – pohoditi
sj}rčje – celi odrezki od obrane koruze 
žgabucín – shramba za šaro

Nova poved:
Onó, ki je onj}gu z onj}m. – Nerodnež, 
ki je mencal z nekim orodjem.

Gospa Bogomila Jug je zelo zavzeta 
in je že pred meseci posredovala nekaj 
solkanskih besed, ki sji p}ršlə u glavu. 
Poiščite jim knjižne sopomenke:

Botə, kadin, kandrejca, kartolina, kucat, 
šufit, tendə, tinta, validža. 

Izdaja: KS Solkan
Zanjo: mag. Darinka Kozinc, predsednica KS Solkan
Urednica: mag. Inga Miklavčič Brezigar
Uredniški odbor: Jure Batagelj, Erika Grosar, 
Jožef Leban, Božidar Markič, dr. Branko Marušič,  
Nika Šuligoj 
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Likovni urednik: Bojan Bole
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Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica
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Rešitev križanke iz 90. številke

Obvestilo

Transakcijski račun KRAJEVNE 
SKUPNOSTI SOLKAN, na katerega 
lahko nakažete prispevek:
KS SOLKAN  01284 - 6450831390

Naslednja številka 1001 solkanskega 
časopisa bo izšla 31. marca 2017. 
Članke in fotografije je treba od-
dati najkasneje do 5. marca 2017 
na e-naslov: solkanski.casopis@siol.
net.. Slike naj bodo ločene od bese-
dila. Posredujejo naj se v jgp formatu  
s podnapisi in avtorji posnetkov.
Urednica: 040-754-905.

Zadnja stran

Lohkor da pride uən še kej! je takrat 
zapisala. An je p}ršlo! 

Kajšnə dugə muštafə jəma tə djədc!
Ma ki je tuə za na məšədr}nca od zelja!
Ma kədaj odóprejə butjəgu?
Ma ki tá je prnesla škalonju?

Ma ne səmo škalonju, nej pərnese tudi 
kej dobriga - drugo ljəto! 

Pozdravljam Vas, ga. Inga, pa tudi ga. 
Katarino in celo vašo elito.
Bogomila Jug, 23. 11. 2016

Tudi gospe Bogomili želimo prijazno 
novo leto s čim manj škalonjami.

Solkanske besede se še vedno zbirajo. 
Veseli bomo, če boste besede, ki še niso 
zabeležene, posredovali na e-naslov: 
solkanski.casopis@siol.net ali oddali 
na Krajevno skupnost v kuverti s pri-
pisom: solkanščina. Zaželena je tudi 
kakšna anekdota.
K. Vuga
 

Nagradna igra

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

Cenik oglaševanja za leto 2017
Oglasi morajo biti oddani 
do 5. marca 2017
1 stran (270 x 370 mm) 
400 evrov
1/2 strani: (270 x 180 mm) 
200 evrov 
1/3 strani: 
150 evrov
(270 x 120 ali 160 x 200 ali 210 x 148 mm)  
1/4 strani: 
100 evrov 
(105 x 210 ali 160 x 140 ali 210 x 110 mm) 
1/8 strani: 

Jordan Kodermac: Ob robu 
postavitve spomenika generalu 
Borojeviću

V naslednji številki


