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solkanski časopis

Iz vsebine KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
vas vabi na prireditve ob

KRAJEVNEM PRAZNIKU

Program:
nedelja, 1. september 2013, ob 17. uri

koncert sakralne glasbe v baziliki na Sveti Gori
Renata Klančič, sopran

Rok Bavčar, bariton
Gregor Klančič, orgle

~etrtek, 5. september 2013, ob 19. uri
odprtje razstave likovnih del Milene Stepančič

v domu KS Solkan s priložnostnim programom.

Osrednja slovesnost
sobota, 14. september 2013

Trg Jožeta Srebrniča – solkanski Plac

ob 19.00 – kulturni program s podelitvijo priznanj KS
V programu sodelujeta solist Oto Pestner
 in Big band orkestra slovenske vojske.

ob 20.30 – zabavni program z ansamblom Kingston.

V primeru slabega vremena bo prireditev
 na pokritem kotalkališču na solkanski karavli.

25. junija 1991 je bil torek. 25. junija 2013 je tudi torek.
Takrat so bile dovoljene sanje. Danes se marsikomu zdi, da se 
stanje rima na neko drugo s*anje. Po svoje postajamo normalni. 
Doživljamo krize in se šele učimo, kako se z njimi soočati. Modrost 
raste s težavami, ki jih moramo premagovati. Ena od težav je, da 
nismo tako lepi, kot smo mislili, da smo. Vstajniki so nas postavili 
pred ogledalo, ki je pokazalo naš pravi obraz. 
Ne moremo biti ponosni ob podatku, da smo v svetu vodilni le še 
po - koruptibilnosti. Da so politiki zapravili zaupanje volivcev. Da 
so številni bivši podjetniki leta obdolženi in nekateri tudi obsojeni 
gospodarskega kriminala. 
Kaj zdaj? Kako naprej? Kdo naj sproži val novega optimizma? 
Prelepo bi bilo, če bi lahko dal odgovor. Si pa želim, da bi ga našli, 
ta optimizem. 

S tem upanjem želim vsem nam prijetno 
praznovanje dneva državnosti.  
Urednik

Dan državnosti 2013

Za mms in facebook generacijo

KS Solkan
Solkan je bil nekaj mesecev eno samo 
gradbiš~e. Vožnja skozi kraj je že 
zdaj varnejša, predvsem pa je izgled 
Solkana lepši. Toda nismo še niti na 
polovici leta. Kaj vse še bomo letos 
naredili!?
Na strani 2

Kultura
Pa smo ga našli, najstarejšega Solkanca. 
Pravzaprav najstarejšo upodobitev 
kakega Solkanca. In radi~ je dobil 
knjigo. In ljubiteljski kulturniki nas 
vedno znova razveseljujejo. In, in, in...
Na straneh 3 in 4

Krajše in daljše
Bili smo na Mostu na So~i in na 
Sabotinu. Prešteli smo Perkove in 
scvrli zeliš~no frtaljo.
Na straneh 6, 7 in 8

Obledele fotografije
Postavljali smo mlaje in maje. Andrej 
^erne nam je obrazložil razliko.
David Brezigar je dodal utrinek na 
prispevek o bombardiranju Solkana.
Na strani 9

V~asih so se ulice spraznile, da smo šli gledat reklame po televiziji. Danes so ulice polne 
reklam, ki jih sploh ne opazimo. In temu pravimo »svobodna izbira«? Na strani 5.

Na sliki so zgolj za~asne zapornice: prave so mogo~e namestili ravno na dan, ko smo 
šli s ~asopisom v tisk. Tudi zmeda z andrejevimi križi in ovirami na cestiš~u je za~asna. 
In tudi asfaltna prevleka. Je pa že sedaj križiš~e pred zapornico bolj pregledno, cestiš~e 
onstran tirov pa dvignjeno, tako da je križanje bolj pregledno. Kdor ~aka, do~aka.

Varneje čez tire k Soči

Smaragdna reka, jeklene mišice, popolna koncentracija za dobro minuto zavesljajev. 
~arobno na So~i in v foto-reportaži Aleša Srnovršnika. Slike, ki ne potrebujejo 
komentarja. Razen vzdiha: kdaj bomo za~eli izhajati v barvah? Na strani 14.

Sprint 2013

Turisti~na zveza - Turisti~no informativni center Nova Gorica je izbrala Solkan za prvi 
kraj, kjer so postavili »preluknjano« tablo za fotkanje v stilu »tukaj sem bil in to sem 
delal«. V naslednjih tednih ji bodo sledile še table na Trnovem, Lokvah, ^epovanu, 
Braniku, Dornberku, Šmihelu...Kaj piše o Solkanu si preberite na strani 3.

Intervju
Jo`e Dolmark, dolgin z Goriš~eka je 
stkal prvo knjigo pogledov. In se  
v intervjuju zaupal (nekdanji sošolki) 
Zdenki Tomuli}, nekdaj Nibrand.
Na straneh 10 in 11

OŠ Solkan
Komaj vzamejo kamero v roko, 
že prejmejo nagrado za prvenca. 
Spoznavajo doma~ kraj in se na 
iPadu u~ijo angleš~ine. Vse to, da 
bi se enkrat kasneje lahko dobili na 
obletnicah zaklju~ka OŠ.
Na straneh 12 in 13

Najlepša leta
Kartajo in balinajo, potujejo in 
po~itnikujejo. Vmes kaj poslikajo in 
napišejo. 
Na strani 15
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KS Solkan

V prvih petih mesecih letošnjega 
leta smo v Solkanu poskušali urediti 
več stvari. Nekaj nam je uspelo, še več 
dela pa nas čaka do konca leta.

Vseeno mislim, da se je kar nekaj 
ključnih stvari zgodilo v tem času.

Končno je 113 let star vrtec Julke 
Pavletič v Solkanu dobil novo podo-
bo. Urejen je res lepo in otroci komaj 
čakajo, da  septembra prestopijo prag. 
Ob prenovi vrtca smo istočasno pre-
novili Slokarjevo ulico, ki bo poslej 
varnejša.

Nedaleč stran je skoraj istočasno 
bilo še eno gradbišče. Solkanci smo 
le dočakali novo ureditev ceste Pot 
na Breg z železniškimi zapornicami, 
kar je bila ena poglavitnih nalog Sveta 

Prireditve v letu 2013  
so omogo~ili:

Mestna občina Nova Gorica  
in

Bar HEC Solkan
BOR d.o.o. Nova Gorica
Gostilna Solkanska klet

MINI GO d.o.o. Nova Gorica
Ošterija Žogica, Solkan

Turistična zveza Nova Gorica

KS v letošnjem letu. Od MONG pri-
čakujemo, da bo v skladu z dogovori 
uredila še cestno povezavo s Poslov-
no cono v Solkanu. Žal pa je to edina 
pridobitev kraja Solkan ob letošnjem 
svetovnem prvenstvu na Soči, čeprav 
k temu lahko štejemo tudi novo ure-
ditev krožišča pri hotelu Sabotin. 

Navedene investicije so velika pri-
dobitev za krajane in turiste. Tu gre 
velika zahvala MONG, predvsem pa 
županu, ki se je osebno zavzel za ure-
sničitev projektov.

Poleg navedenega smo v KS Sol-
kan uredili še nekaj stvari, ki na videz 
niso tako pomembne, so pa prav tako 
pridobitev za boljše življenje v Solka-
nu. Tu imam v mislih novo prometno 

signalizacijo na Cesti IX. korpusa, ki 
tovorni promet preusmerja na Lavri-
čevo ulico in naprej na obvoznico ter 
avtocesto. S tem je Solkan zaprt za to-
vorni promet, razen za dostavo.

Postavili smo tudi novo ogledalo 
na križišču ulice Pot na Drage s Cesto 
IX. korpusa, s čimer je postal dostop 
varnejši. 

Pred kratkim smo začeli z obnovo 
zidu na solkanskem pokopališču. Prva 
faza je zaključena, z deli nadaljujejo in 
naj bi bila izvedena do konca septem-
bra.

Svet KS je sprejel nov Pravilnik o 
upravljanju s solkanskim pokopali-
ščem. Z novim pravilnikom smo ure-
dili nekatere probleme, s katerimi se 

je Komisija srečevala pri svojem delu. 
Pomembna novost je, da se uredi plo-
šča, na kateri bodo zapisani vsi, ki so 
pokopani na solkanskem pokopališču 
v grobovih, ki so bili odstopljeni za 
nadaljnji najem.

Letošnje neobičajne vremenske 
razmere so nam preprečile izvedbo 
čistilne akcije. Zaradi dežja smo jo 
morali odpovedati tako 11. kot 25. 
maja. Izvedbo načrtujemo v jesen-
skem času. 

Skoraj vse je že pripravljeno za 
izvedbo solkanskega praznika, ki bo 
tudi letos na solkanskem trgu. Če 
nam bo vreme dopuščalo, bo to lepa 
prireditev s pestro kulinarično po-
nudbo in bogatim srečelovom, ki ga 

bo pripravilo Turistično društvo Sol-
kan. Na tem mestu pa moram izraziti 
nezadovoljstvo nad večino solkanskih 
gostincev, ki se na pobudo KS, da se 
sestanejo, niso odzvali oziroma se 
niso niti opravičili.

Precej časa smo namenili urejanju 
tekočih, dnevnih problemov in razgo-
vorom za urejanje ekološke problema-
tike v Solkanu. O tem več naslednjič. 

Še veliko dela nas čaka do konca 
leta, marsikaj bo potrebno pustiti še 
za naslednje. Mislim pa, da imajo čla-
ni Sveta in komisij še dovolj volje za 
urejanje posameznih zadev. In dokler 
je volja, lahko optimistično zremo v 
prihodnost.
Jožko Leban, predsednik Sveta KS

Poročilo o delu KS Solkan

Slokarjeva je postala                 : enosmerna ulica vertikal in diagonal. (Foto: TG) 
 

Slokarjeva Zrcalo od Komandi~a. (Foto: TG) 

Zbogom mega lego kocke. (Foto: TG)

Sten Vilar je navdu{il najbolj zahtevno izmed vseh ob~instev, otroke. (Foto: Ksenija Dujec)

Otroci se veselijo obnovljenega vrtca, ki bo prve mal~ke sprejel jeseni. (Foto: Ksenija Dujec)

Zahvale

Boži~ni koncert, ki je bil  
26. decembra 2012 v cerkvi  

Sv. Štefana v Solkanu
so  omogo~ili:

MINI GO d.o.o. Nova Gorica

Cvetličarna Pod koloncami, 
Solkan

IPOD d.o.o. Nova Gorica

Pavel Brumat, Solkan

Restavracija PRIMULA,  
Solkan

Obdaritev starejših krajank  
ob dnevu žena in materinskem 

dnevu so omogočili:
Majdin gaj – poslovalnica 

Vogrsko (pri avtocesti)  
tel. 031 – 345 – 849

Učenci  OŠ Solkan so starejšim 
krajankam izdelali vizitke.
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Kultura

Portret zdravnika (dr. filozofije in 
zgodovine), dvornega svetnika Anto-
na Miheliča (1748-1818), profesorja 
fiziologije, patologije in vede o zdravi-
lih (materia medica) univerze v Pragi, 
je najstarejša poznana upodobitev 
kakega solkanskega rojaka. Morda 
so Solkanci bili že pred Miheličem 
portretno upodobljeni, vendar se njih 

Narečje je vez s preteklostjo in dia-
log s sedanjim za prihodnost.  To smo 
spoznavali tudi v pogovoru s profeso-
rico Katarino  Vuga, avtorico zborni-
ka Soukan an Sukenci u sukenščini. 

V četrtek, 16. maja 2013, smo slavi-
sti in drugi, ki jim je narečna govorica 
pri srcu,  prisluhnili predstavitvi zbor-
nika o solkanski govorici. Srečanje je 
v organizaciji Slavističnega društva 
Nova Gorica potekalo v prostorih ŠC 
Nova Gorica. Avtorica je predstavila 
svoje delo, pobude za nastanek zbor-
nika in svoje poglede na delo v prihod- 
nosti. Opisala je pot do prispevkov: 
od iskanja pripovedovalcev, snemanja 
govora, težav pri zapisovanju nekate-
rih glasov... Ker je bilo to stanovsko 
srečanje, je  posebno pozornost na-
menila strokovnim vprašanjem. Ob 
tem pa se je potrudila, da nam ni bilo 
dolgčas, saj je prebrala in povedala 
nekaj zanimivih in humornih zgodb. 

Predhodnik  Mešanega pevskega 
zbora Slavec je bil ustanovljen leta 
1980 kot pevski zbor Društva raču-
novodskih finančnih delavcev, ki je 
bilo njegov pokrovitelj do leta 1996, 
ko je pokroviteljstvo prevzela KS 
Solkan. Zbor je dobil domovinsko 
pravico in postal je solkanski zbor.

Mešani pevski zbor deluje nepre-
kinjeno že 33 let. Želimo in hrepeni-
mo za tem, da bi vzdržali vsaj še dve 
leti, da bi zbor praznoval 35 obletni-
co. 

Zbor deluje od leta 2008 pod 
vodstvom zborovodje Mirana Rustje. 
Repertoar našega zbora so slovenske, 
narodne, ljudske, umetne, tuje in po-
narodele pesmi.

V letošnjem letu smo se odzvali na 
številna povabila in nastopili na mno-
gih prireditvah. V poročilu o delu  

Najstarejša znana 
upodobitev kakega 

Solkanca

upodobitve niso ohranjenile ali so 
zaenkrat neznane in neidentificirane. 
Miheličev portret se danes nahaja na 
dekanatu praške medicinske fakultete. 
Sliko je posredovala aprila 2013 do-
centka dr. Ludmila Hlaváčkova z 
inštituta za zgodovino medicine Kar-
love univerze v Pragi. 
BM

Narečje je najpristnejša  
oblika maternega jezika

Predstavila je poklice, ki so v Solka-
nu prevladovali, dele Solkana, ki so v 
ljudskem spominu najbolj odmevni, 
pa tudi nekaj solkanskih posebnežev. 
Eden takih je bil tudi umetnik Jože 
Srebrnič  - Pepe Brzon, ki je s svojimi 
slikarskimi deli bistveno zaznamoval 
Solkan, pa tudi Novo Gorico, saj je 
osnutek za vrtnico v občinskem grbu 
njegovo delo. Njemu v spomin je po-
svečena posebna zgoščenka, katere so-
avtorji so že znani sodelavci avtorice. 
Bralec besedila je odličen poznavalec 
solkanščine Jernej Zavrtanik.

Srečanje je bilo za nas spodbuda za 
razmislek o vključevanju narečja v šol-
sko delo. S tem bi veliko pripomogli 
k ohranjanju izročila in lepote sloven-
ske besede. Hvaležni  smo Katarini za 
obisk, za vse povedano, predvsem pa 
za njeno pionirsko delo na področju 
ohranjanja solkanske govorice.
Sonja Žežlina

Knjiga  
Soukan an Sukenci  
u sukenščini

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

Mešani pevski zbor Slavec
v letu 2012 in začetku letošnjega je 
dolg niz nastopov. 

Na Osnovni šoli Solkan smo peli na 
Prešernov dan, v Desklah na Reviji go-
riških pevskih zborov, v Novi Gorici za 
člane Društva vojnih invalidov, z gosti 
MePZ Triglav iz Splita smo v dvorani 
Mestne občine Nova Gorica izvedli 
skupni koncert, v Pivki smo nastopili 
na Primorska poje,  v Litiji smo peli na 
gradu Bogenšperk, udeležili smo se re-
vije upokojenskih zborov v Bukovici, 
organizirali smo nastop na predstavitvi 
knjige Mirana Rustje in zapeli na Pesmi 
pod Lipo. Za Dan državnosti smo na-
stopili na Sabotinu, na prireditvi, ki so 
jo organizirali Veterani. Obisk so nam 
vrnili člani Mešanega pevskega zbora 
France Prešeren iz Makedonije; seveda 
smo skupaj tudi zapeli. Nastopili so še 
na gradu Dobrovo, na Zemonu in na 

Karavli Solkan, priredili smo koncert 
Dan Soče, nastopili za Krajevno orga-
nizacijo združenja borcev za vrednote 
NOB  v počastitev ženskam, ki so bile 
v času vojne zaprte na Kostanjevici v 
Novi Gorici.

Triintrideset let je za nami. Vsa 
leta so bila polna upanja in pričako-
vanja, bila je in je še ena sama pevska 
ljubezen, ki se razodeva skozi vsako-
letne številne prireditve. 

Že iz poročila je razvidno, da je 
Mešani pevski zbor aktiven, kot or-
ganizator in sodelujoč na priredi-
tvah. Veliko pohvale si zaslužijo za 
uspešne nastope in veliko izvedenih 
prireditev člani in članice sekcijeE 
Kulturnega društva Slavec Kitara za 
dušo in Gledališka skupina FACE-
LUTKE 1000 in 1 Solkan.
Predsednica Olga Srebrnič

Ob izteku projekta Od vrtnine do umetnine – Goriški 
radič je te dni ugledala luč sveta približno sto-stranska 
knjiga o tej cenjeni vrtnini z naših njiv. Avtor Toni Go-
mišček je uvodoma orisal zgodovino uživanja in gojenja 
radiča oziroma cikorije, ki so jo kot zdravilno zel cenili 
že Egipčani, Grki in Rimljani. Cikorijo so najprej začeli 
množično gojiti za pripravo kavnega nadomestka, nato naj 
bi se naključno nekemu kmetu »zgodila« bledena glavica. 
Sprva v Belgiji, malo zatem v okolici Trevisa v Benečiji, 
in le nekaj let kasneje poročajo viri o bledenem radiču na 
goriški tržnici. Gomišček, ki je prelistal vse takratno časo-
pisje, je prepričan, da so se z zimskim bledenim ali silje-
nim radičem ukvarjali predvsem slovenski kmetje. Glede 
na izpričani zgodnji sloves goriškega radiča, ki naj bi ga 
prodajali do Dunaja, se seveda čudi, zakaj sta druga dva 
postala svetovni uspešnici, naš pa se bori za preživetje. V 
nadaljevanju je opisal tradicionalni postopek vzgoje se-
mena, sejanja, spravila, bledenja in čiščenja radiča, kot ga 
še vedno zasledimo predvsem v Solkanu, čeprav večji del 
pridelave poteka na dvolastniških njivah v Italiji. Knjiga 
je bogato opremljena z avtorskimi fotografijami Marjetke 
Plesničar in Aleša Srnovršnika, ki sta ujela v objektiv tako 
delo z radičem kot njegovo lepoto.

Knjiga, ki jo je izdala Mestna občina Nova Gorica v 
sodelovanju s TZ-TIC Nova Gorica in katere izid je pod-
prt z evropskimi sredstvi LEADER, bo po besedah nosil-
ke projekta Dejane Baše pomagala utrditi sloves našega 
radiča. Večja predstavitev knjige bo jeseni, ko bodo naši 
pridelovalci že začeli urejati prostor za bledenje, kupci pa 
bodo vsak dan bolj mrzlično pogledovali k branjevkam, 
če že imajo kaj sukenskega reguta. Projekt Od vrtnine do 
umetnine – Goriški radič se je sicer iztekel, toda zbrane 
izkušnje bodo koristile vsem pri načrtovanju naslednjih 
pobud za uspešno trženje te enkratne vrtnine. SR

Goriški radič v sliki in besedi

Besedilo na tabli v slovenščini 
in angleščini sporoča, da je bilo ob-
močje, kjer se Soča izvije iz objema 
gora in se z zadnjimi brzicami spusti 
v ravnico, naseljeno že v antiki, kraj 
Solkan pa prvič omenjen leta 1001. 
Poleg kmetijstva se je kmalu razvila 
obrt: posebej znani so bili mizarji. Ob 
ostankih nekdanjega jeza, mlina in 
žage na levem bregu je zraslo rekrea-
cijsko središče za kajakaše in kopalce, 
na desnem bregu je med krošnjami 
dreves adrenalinski park. Cestni most 
omogoča skoke z elastiko, poglede 
vseh pa pritegne železniški most z 
najdaljšim kamnitim lokom na svetu. 
Zraven mosta je vojaško pokopališče 
iz I. svetovne vojne, droben opomin 
na grozote, trpljenje in junaštva, iz-
pisane med spopadi ne tem odseku 
Soške fronte.

Pešpoti, ki vodijo na Sabotin, Sveto 
goro in Škabrijel, često prečkajo jarke 
in rove, v kolikor ne vodijo skoznje. 
Pobočje Sabotina, znanega po bogati 
flori in redkih pticah, je danes čez-

Za MMS in facebook 
generacijo

(Nadaljevanje s strani 1) mejni park miru s planinsko postojan-
ko v nekdanji vojašnici. Sveta Gora je 
priljubljeno romarsko središče z bazi-
liko, ki gosti  kronano podobo Sve-
te Marije z Jezusom. Škabrijel vabi s 
svojim visokim razglednim stolpom.

Razkošni razgledi z vrhov nad 
Sočo segajo od gorskih grebenov do 
morskih širjav, vendar pogled pri-
tegne tudi Nova Gorica s svojo so-
dobno urbanistično zasnovo. Mesto 
vrtnic je kot velik park, v katerem so 
urejeno posajene –  stavbe. Na jugu se 
izrezuje silhueta kostanjeviške cerkve, 
v kateri so pokopani zadnji francoski 
kralji dinastije Borbonov, medtem ko 
samostanska knjižnica hrani številne 
redke knjige. Posebno dragocenost 
predstavlja trideset inkunabul, knjig, 
natisnjenih pred letom 1501.

Mogočna železniška postaja z vo-
dnim stolpom in kurilnico za pripravo 
parnih lokomotiv spominja na čase, 
ko so direktni vlaki vozili do Trsta, 
Dunaja, Prage... Danes občasno pisk 
muzejske lokomotive prikliče spomin 
na zlate čase železne ceste.   
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Kultura

Goriški muzej je k sodelovanju na 
torkovih večerih na gradu Kromberk 
povabil Goriški literarni klub GO-
voRICA (GLK). Niz čitalniških ve-
čerov se je pričel 26. marca, torej v 
mesecu, ko praznujemo dva »ženska« 
praznika. Posvečen je bil eni najzna-
menitejših goriških Slovenk, solkan-
ski romanopiski Pavlini Doljak Pajk  
(1854-1901). Literarna zgodovina 
Pajkovi pripisuje zasluge za povesti z 
družinsko tematiko s poudarkom na 
ženskih likih, obenem ji priznava, da 
je kot prva literatka usvojila sodobno 
pripovedno tehniko. 

Večer je odprl nastop solista Dom-
na Kozinca (učenca pri Vladimirju 
Čadežu na novogoriški Glasbeni šoli), 
ki ga je na citrah spremljala Janka 
Frančeškin. Sledil je razgovor z Ano 
Cukjati, ki je na slovenistiki diplomi-
rala prav iz  življenja in dela Pavline 
Doljak Pajk. Razgovor je vodila pred-
sednica Goriškega literarnega kluba 

Gledališka skupina » FACE« KD 
Slavec Solkan smo »mlada« skupi-
na, ki je v sedanji zasedbi aktivna 
od leta 2010. Predstavili smo se že s 
komedijama Univerzalci in Evrofax, 
ki ju je napisal in zrežiral dramski 
igralec Milan Vodopivec, in z dra-
matizirano Grimmovo pravljico Pal-
ček, pod režijo dramskega igralca 
Petra Harla.

Prav z igrico Palček smo to sezono 
še posebej aktivni. Pravljica govori o 
izjemno majhnem dečku z imenom 
Palček, ki se je rodil v revni, a srečni 
družini. Dokazal je, da je klub dru-
gačnosti mogoče uspeti in preživeti 
na tem krutem svetu. Premiero igrice 
smo imeli junija 2012, nato smo na 
jesen začeli z nastopi in do danes na-
nizali že 24 ponovitev. Predstavo smo 
odigrali v osnovnih šolah, vrtcih in na 
prireditvah za otroke.

Nastopali smo: v OŠ Solkan, 
Kozara, Branik, Podbrdo, Most na 
Soči,Miren, Kostanjevica, Bilje in 
Renče, v vrtcu Nova Gorica za več 
različnih enot, na prireditvah v Solka-
nu, Šempetru in Renčah.

Naša soigralka, kolegica Gabrijela 
iz Pevme nam je organizirala nastope 
v slovenskih šolah in vrtcih v Italiji. 
Tako smo nastopali v Štandrežu, dva-
krat v Števerjanu, v Pevmi, Bračanu 
pri Krminu ter na treh različnih  loka-
cijah v Gorici.

Z nastopom smo povsod navduši-
li: otroci so igrici pozorno sledili in 
dogajanje spremljali z odprtimi usti. 

Bila sem še čisto majhna deklica, 
ko so se v naši hiši ob koncu tedna 
zbirali prijatelji in sorodniki, da bi v 
družbi z mojimi starši prepevali ljud-
ske pesmi. V hiši je takrat bilo zelo 
živo. Otroci smo se močno veselili 
tega dne. Mama je spekla preprosto 
»potico« z nadevom iz slivove mar-
melade, sorodniki pa so pripeljali s 
seboj še svoje otroke in ko so starši 
v kuhinji mleli tistih nekaj dragoce-
nih zrn kave, ki so do nas prihajali 
po različnih kanalih in je po celi hiši 
tako lepo dišalo, se je iz otroške spal-
nice oglašal razposajen otroški smeh. 
Z veliko domišljije smo si kar naprej 
izmišljali nove igrice. Takrat še nisem 
razumela o čem pojejo pesmi, ki so jih 
starši v sosednjem prostoru s takšnim 
zanosom prepevali. 

V najstniških letih sem začela spo-
znavati in po malem prepevati francos- 
ke šansone ter razumevati čustva, ki 
jih izražajo. Zelo sem si želela, da bi 
znala moje petje spremljati z igranjem 
na kitaro, pa še kitare nisem imela 
in tudi starši mi je niso mogli kupiti. 
Življenje je zelo hitro teklo in prišla 
so študentska leta in zlata »svoboda«, 
neodvisnost od staršev. Vsak izpit smo 
proslavili in prepevali do jutra. In kaj 
smo prepevali? Ljudske pesmi, se-
veda! V tej starosti, ki jo je obvezno 
spremljala razigranost, hudomušnost, 
zaljubljenost, pa še marsikaj, v tej sta-
rosti ko smo slišali tako rekoč »travo 
rast«, sem končno razumela, koliko 
lepega se skriva v besedilih ljudskih 
pesmi. Razumela sem zanos s katerim 
so jih moji starši prepevali. In zopet 
se je pojavila stara želja: kako rada bi 
jaz to spremljala s kitaro. Toda, čeprav 
je bila » svoboda«, ni bilo denarja, pa 
tudi časa za učenje igranja s kitaro ne. 

Potem je prišla služba, pa družina 
in zopet služba, pa družina… In vse 
tako do upokojitve, ko je zares prišla 
tako težko pričakovana »svoboda«, 
svoboda v razpolaganju z svojim ča-
som. Na UNITRI-ju sem se vpisala 
v krožek, kjer sem začela spoznavati 
glasbeno teorijo in igranje na kitaro. 
Bilo je leto 2008; sedaj pa sem članica 
vokalno instrumentalne skupine Kita-
ra za dušo, ki deluje v okviru kultur-
nega društva Slavec iz Solkana.

Ime skupine izvira iz časov, ko se je 
nekaj nadobudnih mladih upokojenk 
začelo sestajati z željo, da bi si nekaj 
zapele in zaigrale za svojo dušo. Zna-
nje za igranje kitare so tako kot jaz 

Čitalniški večeri 
na gradu Kromberk 
s solkansko vsebino

mag. Darinka Kozinc. Odlomke iz 
del Pavline Doljak Pajk pa je prebirala 
pesnica Vida Mokrin Pauer, članica 
GLK.

Drugi čitalniški večer na gradu 
Kromberk je bil 16. aprila in je bil hu-
morno obarvan. Začel se je z nasto-
pom solista Boruta Orozoviča (Glas-
bene šole Nova Gorica) ob spremljavi 
Janke Frančeškin na citrah. Sledil je 
razgovor s pisateljem Milanom Pet-
kom Levokovom o njegovem literar-
nem ustvarjanju, ki je često prežeto s 
satiro in humorjem, kar je prišlo do 
izraza med prebiranjem zabavnih vse-
bin iz njegovega opusa. V nadaljevanju 
je Katarina Vuga predstavila  zbornik 
Soukan an sukenci v sukenščini  in 
prebrala nekaj zabavnih zgodbic: za 
pravo interpretacijo solkanščine je 
poskrbel Jernej Zavrtanik. 

Čitalniški večeri na gradu Krom-
berk se bodo nadaljevali jeseni.
DK

Kitara za dušo

pridobile v krožku UNITRI-ja, razen 
Janje Bužinel, ki igra kitaro že od naj-
stniških let in je naša vodja. Današnje 
članice skupine smo: Olga Srebrnič, 
Varja Gorjan, Olga Vidic, Štefka Mi-
helj, Klara Makovec, Zdenka Vidmar, 
Venčka Batagelj in moja malenkost – 
Katja Makuc.

Sčasoma se je tisto igranje za našo 
dušo obogatilo z nastopi, ki so eni 
bolj, drugi manj uspešni, vsi po vrsti 
pa zelo raznoliki in zanimivi. Na sa-
mem začetku smo skromno upale, da 
bomo mogoče nekoč celo kje nastopi-
le. Ko pa smo se odzvale na prvo po-
vabilo smo ugotovile, da je lepo tudi 
nekomu drugemu zapeti in zaigrati 
ter da ljudje zelo radi slišijo ljudsko 
pesem ob spremljavi kitare. In tako 
sedaj, če le utegnemo, sprejmemo po-
vabilo. Ko strune nežno zabrnijo in ko 
začutimo, da se barva glasu lepo zliva 
z njimi, se okrog nas začne širiti nekaj 
toplega, ljubeznivega in prijetnega, 
nekaj kar objame vse ljudi v dvorani 
in se počasi vrača k nam. Postoterje-
no. In to so resnično krasni občutki! 

Letošnjo sezono smo začele z na-
stopom v Biljah ob otvoritvi razsta-
ve keramike, potem pa smo dvakrat 
spremljale MEPZ Slavec, nakar so 
se kar vrstili nastopi: ob 8. marcu, 
sodelovanje s TV Primorka v eni od 
njihovih oddaj, ob otvoritvi razstave 
solkanskih rezbarjev, v domu upo-
kojencev v Novi Gorici, ob otvoritvi 
Centra za medgeneracijska srečanja v 
Novi Gorici ter v knjižnici ob dnevu 
invalidov. Zapele in zaigrale smo tudi 
pri gospe Klanjšček ob njenem 80. 
rojstnem dnevu, sodelovale smo na 
koncertu Poklon mladosti v dvorani 
občine Nova Gorica in v dvorani gi-
mnazije v programu ob podelitvi pri-
znanj prostovoljcem. 

Naslednji teden bomo zaigrale 
malčkom v šempetrskem vrtcu, ki se 
bodo ob tej priložnosti imeli možnost 
dotakniti strun in tudi sami preizkusi-
ti kako brnijo. Morda se bo v katerem 
od njih prižgala iskrica ljubezni do 
tega inštrumenta, kar je tudi namen 
našega obiska. 
Katja Makuc

»FACE« letos aktivne
V slovenskih vrtcih v Italiji, kjer so v 
varstvu  tudi otroci, ki ne razumejo 
prav dobro slovensko, so prav tako z 
zanimanjem in pozorno sledili zgod-
bi. To nam je še v posebno veselje, saj 
so otroci najstožji kritiki. Vzgojiteljice 
in učiteljice v zamejstvu so nas po-
hvalile za delo in pripravljenost širiti 
slovensko besedo na tako prikupen in 
humanitaren način.

Tudi starejši gledalci so priznali, 
da jih je igra prevzela in odpeljala v 
pravljični svet, saj je dogajanje dina-
mično in popestreno s simpatičnimi 
pesmicami. Zadovoljno občinstvo je 
za nas največje veselje in poplačilo za 
ves vložen trud in čas. Vse te predsta-
ve smo odigrali humanitarno, prosto-
voljno, na lastne stroške.

Sedaj pripravljamo novi igri: dra-
matizirano pravljico Darinke Kozinc 
Zajčki Zakajčki, pod režijo Dominike 
Prijatelj in komedijo Čakalnica, ki jo 
je napisal in jo bo režiral Milan Vodo-
pivec. Pravljico načrtujemo predsta-
viti v času občinskega in krajevnega 
praznika 22. septembra, na solkanski 
Karavli. Čakalnica, bo na sporedu 
kmalu za tem, enkrat jeseni.

Čeprav smo bolj mladi po srcu kot 
po letih, upamo, da bomo še veliko 
delali, se družili, zabavali in hkrati s 
tem skrbeli za naše sive celice. Z na-
šim delom pa želimo razveseljevali 
tudi druge, stare in mlade.

Veselje in dobra volja je pol zdrav-
ja, pravijo.
Lidija Bensa

Face zbrano igrajo, otroci jih {e bolj zbrano sledijo.
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Prva zgodba

Bil sem pravcati pobalin.  Kratko 
pristrižene lase sem si božal z umaza-
nimi rokami, ki sem jih pomolil pod 
curek vode le, ko sem bil žejen. Bila 
je odličnega okusa in je odžejala. Po 
vsej verjetnosti je bila, kot jo po pet 
desetletjih kasneje imenujemo, neopo-
rečna. Tudi umazanija na rokah in po-
tolčenih nogah, ki so štrlele pod pre-
velikimi kratkimi hlačami, je bila čista. 
Bilo je posušeno blato in blato, če si 
že nerodno stopil v kokošji ali konjski 
iztrebek na dvoriščih ali cesti. Pobral 
si obtolčeno jabolko, jo obgrizel in 
ostanek zalučal v mršave mačke, ki so 
se zbirale in mijavkale pred vrati kuhi-
nje, iz katere se je širil vonj po kuha-
nih vampih in polenovki, vsakodnevni 
ponudbi gostilne Zvezda. Nasproti 
zamaknjene gostilne z ograjenim dvo-
riščem, kjer so se ustavljale konjske in 
volovske vprege z naloženimi vozovi, 
je bila solkanska avtobusna postaja. 
Tam je bila takrat zelo živahno, poseb-
no popoldan, ko so se stare ženice in 
veseli, včasih rahlo opiti spremljevalci, 
potikali okoli avtobusov. Nestrpno in 
utrujeno so čakali na odhod avtobusov 
proti planotam za Sveto goro. Zjutraj 
so namreč izstopili iz zaprašenih, ro-
potajočih in prenapolnjenih vozil, 
otovorjeni s koši, cekarji in nahrbtniki 
polnih domačih dobrot. Nekaj koraj-
žnih se je peš odpravilo naprej proti 
Gorici, mimo strogih carinikov, da bi 
s prodajo kakšnega lepega kosa mesa, 
domačih jajc in masla onstran meje za-
služili kakšno liro.

Ob vrnitvi so veselo pripovedo-
vali kaj se jim je dogajalo na poti. 
Spomnim se žilavega starega Grgar-
ca z vzdevkom Degedek, ki se je rad 
ustavljal v naših skromnih domovih in 
čakajoč na prevoz stresal šale in pri-
povedoval o doživetjih v obeh vojnah. 
Otroci smo si ga najbolj zapomnili po 

smešnem videzu in nataknjeni modri 
okrogli čepici potisnjeni do košatih 
obrvi. Njegova posebnost je bilo tudi 
zanimivo bersaljersko kolo, s katerim 
je odkolesaril do Gorice in nazaj. Pred 
odhodom si ga je nataknil na ramo, 
splezal na krov avtobusa in ga previ-
dno položil med raznovrstno prtlja-
go. Včasih nam je dobrohotno delil 
bonbone in cigarete iz “čin guma”.
To se je zgodilo, ko je uspešno prodal 
kačji strup in bognedaj, da je vzel iz 
nahrbtnika stekleno posodo s kačami. 
Prestrašeni smo se razkropili in skrili 
za hrbti presenečenih mater. Če je ta-
kim potnikom ostalo kaj dinarjev, so 
nakupili potrebščine v trgovinah,  ki 
so bile posejane med mizarskimi de-
lavnicami po celem IX. korpusu, od 
karavle pa do pokopališča. V Solkanu 
si takrat dobil vse, od tehničnih pred-
metov, šolskih potrebščin do jestvin, 
za žejo pa je bilo poskrbljeno v nešte-
tih vinotočih in kleteh. 

Po petdesetih letih so verjetno v 
spomin na takratno trgovsko ulico 
zgradili kar več centrov, le da imajo 
butasta, ampak evropska imena: šo-
ping center, kulandija, supernova...

Živila, ki smo jih od teh prisrčnih 
ljudi in okoliških kmetov kupovali, 
so bila bio in ekološka, le da takrat 
tega izraza nismo poznali in šele, ko 
mi je okulist nataknil očala, da lah-
ko na stara leta od blizu preberem 
drobno tiskane besede na embalaži 
živil, sem spoznal, da so ekološke in 
bio mogoče le izgovorjene besede pri 
prebiranju sestavin. Postali smo učeni, 
vsi prebiramo in zelo smo veseli, če v 
besedilu najdemo, da česa v hrani ni. 
Da je brez GSO gensko spremenjenih 
organizmov, brez konzervansov, brez 
sladkorjev, brez aditivov, brez korek-
torjev ph, brez tega in onega, in celo 
brez okusa. Ostane pa nam velika svo-
boda izbire, predvsem izbira trgovin, 
kot nekdaj nekje.

Druga zgodba

Glej ga pobalina na kolesu, nima 
blatnikov, nima luči, nima zvonca, 
zavira s podplati, uničuje obroče in 
plašče s “telemarki” po makadamu. 
Bilo nas je več takih fantičev. Kolesa 
za dirke po vaških poteh smo sestavili 
iz starih zavrženih delov koles, ki so 
odslužila namenu prevoza.

Večinoma so bila še  s frlauf zavo-
rami, našlo se je tudi kakšno od ber-
saljerjev s trdimi gumami brez šlaufov. 
Preganjali smo se po vsaki, še tako 
zakotni uličici in kar počez po IX. 
korpusu in čez robnike in balote za 
vse šolde. Solkanske kvantarce so nas 
zmerjale in v užitek nam je bilo za-
peljati proti tem starim babam, da so 
vreščaje odskočile v koprive ob poti. 
No, s ta istimi me je zvečer oče nakle-
stil, da sem imel mulce po nogah še 
lep čas. Po moto dirkah po solkanskih 
in novogoriških cestah konec poletja, 
ko so ropotajoči motocikli dodobra 
prestrašili domače živali in majhne 
otroke, smo na naša kolesa preizku-
sno zmontirali še ropotajoče izume z 
deščicami in elastikami. Opogumljeni 
in z dodatnimi kartonastimi ščitniki 

smo oponašali dirkače in se veselo 
podili po Solkanu.

Minilo je pol stoletja, da so taka 
kolesa poimenovali gorska, učeno mo-
untain bike. Prodajajo jih že na vsakem 
koraku, tudi pri najboljšem sosedu in 
podobnih centrih. Težko se je odloči-
ti za nakup, pa ne zaradi porekla, vsa 
so tako ali tako kitajska, ampak zaradi 
velike svobode izbire. Modelnih ver-
zij in nasvetov prodajalcev je bistveno 
več kot dejanskih kolesarjev na cesti. 
Po Solkanu pa je že redkost srečati ka-
kšnega kolesarčka, pa tudi zato, ker ni 
kolesarskih stez: končajo se točno ob 
tabli Solkan. Od tu se moraš preriva-
ti z avtomobili na cestišču ali pa vo-
ziti po pločnikih, res pa je, da ni več 
starejših babnic na njih, ki so imele 
korajžo, da so zažugale takim nepri-
dipravom, ki z dvokolesom vozijo po 
površinah, rezerviranih samo za pešce. 
Pa kaj, saj v Solkanu tudi avtomobili 
imajo prostor na pločnikih, lepo začr-
tane bele črte jim to dovoljujejo. Na-
sproti odpada ima celo sveto sloven-
sko drevo, lipa, svoj parking! Imamo 
pa zato več svobode pri izbiri avtošol. 
Včasih je bil samo AMD, zato so nas 
očetje na skrivaj učili osnov vožnje na 

makadamu pred železniško postajo. 
Zdaj imamo na glavni mednarodni 
cesti, ki nas veže s sosednjo državo, 
pravi pravcati poligon z živo pisanimi 
preprekami, ki se začne pri nunah ur-
šulinkah v Gorici in nadaljuje po IX. 
korpusu z glavno atrakcijo pri hotelu 
Sabotin. Plastične mega lego kocke so 
napolnjene z vodo, menda zato, da se 
udeleženci testnih voženj ob trku ne 
poškodujejo, ampak le pošpricajo. Ob 
karavli na križišču pa lahko vadimo 
speljevanje z ročno zavoro in s kakšno 
kletvico kakor nekoč na spodnji posta-
ji žičnice ali cesti za Rafut. Za učenje 
parkiranja pa so odlično poskrbeli, na 
vse načine, naravnost, bočno, na ploč-
nik, pod drevesi, pred spomenikom 
padlim partizanom, pred obeležjem 
tisočletnice, bočno ob novi fontani, 
poševno ob prenovljenem vrtcu, na 
klancu pred cerkvijo. Hmm, je ugoto-
vil naključni turist, zelo zanimivo, le 
da pred solkansko turistično pisarno 
ne smeš tega narediti, ker ti neuradno 
zataknejo za brisalce obvestilce, da to 
ni zaželeno. No, svobodno lahko izbi-
ramo prostorčke za naše jeklene ko-
njičke in nekateri si ga celo rezervirajo 
s kartonasto ali plastično škatlo.

Tretja zgodba

Oče me je prijel za roko in povle-
kel stran od lesenih igrač; opotekajoč 
sem sledil njegovim hitrim korakom. 
Med  potjo  po IX. korpusu  mi je 
skrivnostno dejal: “Zdaj boš videl 
slike,ki laufajo”.

Začuden sem premišljeval, kaj be-
sede sploh pomenijo. Bližala sva se 
kavarni na placu, mračilo se je. Od-
rinil je vrata in me potisnil v zakajen, 
temačen prostor. Na sredi pri zadnji 
steni je na visokem podstavku stala 
lesena škatla s svetlobnim oknom. Vsi 
prisotni so buljili vanjo. Če je nekdo 
kaj naglas povedal, so ga takoj naku-
rili, naj utihne.. Nenadoma se je za-
slišala glasba in škatla je oživela, na 
steklu so se menjali prizori ljudi in 
predmetov v sivo črnih odtenkih. Oče 
se je sklonil in mi zašepetal:” To je te-
levizija, prikazuje italijanski program, 
reklame Carosello.”

Tisto noč nisem dolgo mogel za-
spati, zapomnil sem si prizore in jih 
kar naprej obnavljal. Naslednji dan 
sem mater pošteno nasekiral, saj sem 
stalno ponavljal in uprizarjal reklame. 

Staremu lesenemu zaboju sem zbil 
dno in že je bila otroška TV.

Hodim po solkanskih ulicah, v 
roki nosim telefonček, ljudje hodijo 
po ulicah, telefončke imajo prislo-
njene na ušesa. Sms-ji letijo čez cesto 
sem in tja iz telefončkov mladenk, ki 
se pogovarjajo s hitro pritiskajočimi  
prsti na tipke, da ekranček komaj 
zmore prikazovati besedilo. 

Tudi naše matere in ostale opra-
vljivke so se neskončno dolgo pogo-
varjale a vista, čez cesto,z vsemi sfu-
maturami solkanščine, ki jo ne glede 
na dober slang mladine še noben 
pametni telefon ne premore. Postale 
so babice, zdaj se manj pogovarjajo 
čez cesto, niso vešče tipkanja, razen 
pri izbiri TV programov na daljincih, 
posebno dober spomin imajo za ne-
skončno dolge nadaljevanke.

Pride mimo nona Ljuba. “Greš 
gorwn al gordol” jo vprašam. “Ma pe-
ljem vnuka Nejca do placa.” 

Malega fantiča prepričam, da mu 
nona lahko pokaže ogromne televi-
zorje, celo večje od avtomobila.

Mali se spozna na tehniko, pa 
vpraša: “Lcd-je ali plazme?”

Odgovorim mu, da so ekološki, 
brez nevarnih kovin v elektronskih 
delih in nevarnega sevanja.

Začuden je premišljeval, kaj besede 
sploh pomenijo. Naslednji dan sem ga 
pobaral, ali se je nagledal teh velikan-
skih televizorjev.

“Nisem jih videl, pa sem tako gle-
dal na okoli”, je razočarano priznal.

“Tudi jaz jih ne opazim več, pa so 
tam, noč in dan, eni prikazujejo drage 
avtomobile, drugi spodnje perilo in ko-
palke, tretji zavarovalnice in telefonske 
pakete, četrti vabila na počitnice,peti 
obraze politikov, ki bi radi postali žu-
pani ali predsedniki,” mu skesano od-
govorim in se za hip spomnim kavarne 
in Carosello-ta pred davnimi časi.

Res je,  tam so, na visokih zido-
vih in fasadah IX. korpusa, ob glav-
ni prometni žili, ki vodi v svet, a kaj 
nam pa sporočajo s temi reklamami, 
če jih še fantiči ne opazijo. Lahko iz-
biramo med tem in onim, ponujeno 
pa je brezčutno in skoraj nesramno, 
z velikokrat bedastimi slogani, ki so 
samemu sebi namen, kvečjemu le one-
snažujejo lepe fasade IX. korpusa.
Miran Brumat

Tri zgodbe

Svobodne  izbire

(Foto: Miran Brumat)

(Foto: Miran Brumat)

(Fotoarhiv: Miran Brumat)
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Dan mladosti. To je dan, ki smo si 
ga izbrali za dan naših srečanj. Osnov-
no šolo v Solkanu smo končali leta 
1966, a želja da se še naprej družimo 
je ostala. Zato smo se poklicali kar po 
telefonu, telefon je zazvonil pri ene-
mu, drugemu, vsak je poklical naprej 
posredoval sporočilo, da se bomo do-
bili v soboto, 25. 5. 2013, ob 11.00 
uri na železniški postaji v Novi Go-
rici. Kljub slabemu vremenu, ki nam 
ni pokvarilo razpoloženja, se nas je na 
postaji zbralo 13 mladeničev in mla-
denk, ki nam vlaga ni segla do kosti. 
Z vlakom smo se odpravili na Most 
na Soči. Med čakanjem na sošolko, ki 
se je pripeljala z gorenjskega konca, 
smo si ogledali spominsko sobo ozi-
roma muzejsko postavitev o železnici 

Nikoli ni prepozno, da se žlahta dobi in spozna. Maja je 
letos le redko posijalo sonce. 18. maja, ko se je na kotalkali-
šču v Solkanu zbrala rodbina PERKO, pa je sonce sijalo tako 
in drugače.

  
Stric Binči je v svojih zapiskih zapeležl, da se je rod Perko 

prvič pojavil v Solkanu leta 1774, ko je v Solkan iz Podgore 
prišel Jožef Perko. Jožefov sin Anton se je poročil z Uršulo 
Bandeu iz Pevme. 13. 5. 1802  se jima je rodil sin Matija, ki 
se je kasneje poročil z Marijo Marušič (hči Roka) iz Solkana. 
Rodil se jima je sin Gašper, ki se je poročil s Katerino Luznik, 
hčerko Mihaela in Katerine Bašin. 

12. 9. 1885 se jima rodi sin Štefan, ki se poroči z Marijo 
Baštjančič (nona Juta) rojeno 9. 2. 1889. V zakonu se jima 
rodijo Štefanja, Nikolaj, Marjo, Gašper in Albin – Binči.

Od tu naprej raste naše Perkovo drevo, ki na široko  raz-
teza svoje veje, polne plodov. Veliko nas je, tudi srečanja se 
nas je veliko udeležilo … Ni manjkalo iger, smeha, veselja. 
Poklepetali smo in prehitro je prišlo slovo, zato se vsi vese-
limo prihodnje PERKOJADE, kot smo poimenovali srečanje.  
D. G.

Spoštovani in dragi moji.
Sveto Goro in Primorsko bom zapustil s težkim srcem. V treh letih sem skle-

nil čudovita prijateljstva, kjer sem lahko pozdravljal čisto nove obraze globoko 
krščansko vernih, drugače vernih in nevernih ljudi. Odhajam res težko, vendar z 
občutkom globoke hvaležnosti za vsa lepa doživetja in srečanja.

Iskrena Vam hvala za vso toplino in sprejetost, ki sem jo čutil in jo bil deležen 
z Vaše strani. Na Sveti Gori sem se pomladil, saj sem prav na tem svetem kraju 
začel noviciat davnega leta 1992. Ostanite takšni, kot ste, in verjamem, da se 
bodo naše poti še križale.
pater Bogdan Knavs, svetogorski gvardijan

Člani TD Solkan smo se udeležili 18. srečanja objezerskih društev Slovenije 
v Sevnici in Radečah. Najprej so nas sprejeli in pogostili v društvu Kmečkih 
žena z bogato kulinariko. Spoznali smo kraje in turistične kmetije, ki delujejo 
na tem območju. V Tržišču sta nas slavnostno sprejela kralj in kraljica cvička in 
z nami nazdravila dobri letini. Obiskali smo ekološko kmetijo v Šentjanžu, ki 
ima certifikat Slovenska gostilna. Dan smo zaključili na splavu po reki Savi; tu 
je bila zanimiva izmenjava idej, mnenj, zamisli, povabil, poleg tega pa smo tudi 
navezali prijateljske stike z drugimi turističnimi društvi.
Monika Jug

Folklorna skupina Sava iz Kranja je 2. 6. 2013 zaplesala na Goriš~eku v Solkanu in 
nadaljevala pot  v Brda na Praznik ~ešenj. (Foto: DG)

Slovo patra gvardijana Žlahta se je preštela

TD Solkan na srečanju  
objezerskih društev Slovenije

TD Solkan na 18. sre~anju objezerskih društev (Foto: Bitežnik Dušan)

Zakasnelo srečanje  
ob 45-letnici zaključka OŠ

nekoč. Žal smo morali zaradi pre-
močnega naliva spremenili prvotni 
načrt, tako da nam izlet po jezeru z 
ladjo Lucija in kosilom na vodi osta-
ne za naslednje leto. V gostilni blizu 
železniške postaje smo se okrepčali z 
odličnim kosilom in ob kavici obujali 
spomine na šolske dni. Ko je dež ne-
koliko ponehal smo se sprehodili do 
centra mesta. Ob 18.00 uri smo se 
vrnili na železniško postajo ravno v 
trenutku, ko so prikazovali vojaško 
zgodovinski boj iz prve svetovne voj-
ne, nato je sledil  povratek domov.

Soglasno smo sprejeli sklep, da se 
čez eno leto ponovno srečamo na isti 
dan na železniški postaji in da skupno 
odločimo, do kam nas bo takrat odpe-
ljal vlak. D. G.

Pametna 
zapornica

Kot mulci smo hodili h kaželantar-
ju gledat vlake in mu pomagali spu-
ščati ali dvigati zapornice. Dobrega 
možakarja so že zdavnaj nadomestile 
utripajoče lučke. Zdaj se zapornice 
vračajo, vendar bo za njihovo dviga-
nje in spuščanje skrbela elektronika. 
Medtem, ko so delavci Iskre Sistemi 
uravnovešali in uglaševali delovanje 
zapornic, smo lahko poškilili v njiho-
ve možgane.

Kdo ve, mogoče bo za nove gene-
racije tudi delovanje pametnih zapor-
nic zabavno. TG
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Kamnitega napisa NAŠ TITO na 
Sabotinu že dolgo ni več. Niti skraj-
šanega napisa TITO ne. Bojda je mo-
til goriškega nadškofa Bommarca, ki 
je imel okno spalnice obrnjeno prav 
proti Sabotinu. In bil je trn v peti no-
vogoriški desni politični opciji, ki je 
organizirala kar nekaj akcij rušenja, 
levica pa je potem napis obnavlja-
la.  Po letih peripetij in premetavanj 
kamenja, ko je pisalo že NAŠ FIDO, 
NAŠ TIGR, SLO, NATO in kdo ve 
še kaj, sedaj piše VSTAJA. V začetku 
marca so jo postavili slovenski vstaj-
niki, pravzaprav Primorski puntarji. 
Toda enkrat letno se TITO ponov-
no izriše v noč. Na predvečer dneva 
zmage, ki smo jo nekoč praznovali 9. 
maja, se na vrhu zbere skupina mla-
dih po emšu in po srcu, ki z baklami 
obnovi napis, se spomni vrhovnega 
komandanta vojske, ki je osvobodila 
domovino, si priveže dušo s požirkom 
ta močnega iz čutare, zapoje kakšno 
partizansko in si nato družno, kot na 
velikem družinskem pikniku, privo-
šči porcijo pasulja, ki ga pripravijo v 
Oštariji Žogica, na vrh pa pripeljejo 
in delno prinesejo novogoriški pro-
stovoljni gasilci.

Letošnje srečanje je bilo deveto. 
Potem, ko je bilo v prejšnjih letih že 
nekajkrat na vrhu zelo napeto in so se 
rdeči na eni strani in rumeno-plavi na 
drugi gledali kot psi in mačke, je tokrat 
vse minilo brez zapletov. Programsko 
rutino s slavnostnim govorcem in zbo-
rovsko pesmijo sta tokrat dopolnila 
dva dogodka. Prvi je bil dokaj slav-
nosten: pobudnik srečanj na Sabotinu 
Darko Žnidarčič (sekcija Maj 45 pri 
ZZB Nova Gorica) je prejel »povelju 
za doprinos u negovanju tradicija i 
očuvanju tekovina NOB i unapređiva-
nje prijateljstva među narodima i na-
rodnostima SFRJ«, ki mu jo je dodelil 
Jogoslovenski centar Tito. Drugi je bil 
vsebinski. Po govoru predsednika sve-
ta KS Solkan Jožkota Lebana je dobila 
besedo še vstajnica Karmen iz vrst Pri-
morskih puntarjev, ki so se kot orga-
nizatorji pridružili majskemu srečanju 
»pri kamnih«. Karmen je kot prava slo-
venska Dolores Ibárruri - la Pasionaria 
govorila strastno in zavzeto, povzela 
nezadovoljstvo s smerjo, ko jo je ubra-
la slovenska politika in orisala razloge 
za vstajo. Ja, res ni čas za malodušje. 
Mogoče je tudi zato tokratna pesem 
toliko bolj glasno odmevala. Zaslugo 

Dan zmage na Sabotinu

Frida se je  rodila 27. februarja 
1923 očetu Ivanu in mami Karolini 
kot tretji od desetih otrok.  V kmeč-
ki družini v Vipolžah življenje ni bilo 
lahko, zato je že kot otrok prodaja-
la češnje in pomagala pri kmečkih 
opravilih.  Kasneje se je odpravila 
služit kruh v Gorico v tetino gostil-
no. Pri dvaindvajsetih se je poročila s 
Pepitom. Leta 1946 je povila prvega 
sina Borisa. Kmalu za tem so morali 
zapustiti Italijo in pot jih je pripeljala 
v takratno Jugoslavijo. Leta 1948 se 
je tu rodil drugi sin Jordan. Kasneje 
so v Solkanu kupili starejšo hišo z ne-
kaj vrta in sadovnjakom in si uredili 
prijeten dom. Leta 1951 se je družini 
pridružila hčerka Sonja. Otroci so od-
raščali, Frida pa je skrbela za toplino 
v družini, urejenost hiše in vrta. V se-
demdesetih so Frido razveselili vnuki: 
Jana, Nataša, Andrej, Eva in Tanja, 
ter v osemdesetih Mateja. Mnogo 
prezgodaj je njo in družino 17. junija 
1988 zapustil mož Pepi. Zaživela je 
samostojno življenje v skupni hiši ob 
Borisovi in Jordanovi družni, na sku-
pnem vrtu pa je do konca svojih moči 
kraljevala ona. Vrt je najprej obdelo-
vala, da bi zaslužila s prodajo flanc, 
krizantem in sadja. Vnuki se še zelo 
dobro spominjamo, kako smo lahko 
za vahte prodajali krizanteme -  ta za-
služek smo lahko obdržali. Kasneje je 
vrt obdelovala zase, za veselje, bil je 
njena strast. V Solkanu pri Koderma-
čevih suše nismo poznali, saj je nona 
stalno zalivala, včasih tako vestno, da 
so se rastline utopile. Na vrtu ni bilo 
plevela, nona ga je porila, in to tudi 
pri sosedih ter vse do solkanskega 
spomenika. Tudi cvetje je imela rada, 
njen vrt so krasile kale in tako kot so 
uspevale njej, niso nobenemu širom 
naokoli.

Ko ni bila na vrtu je zelo rada 
brala, še posebej so jo zanimale zna-
ne osebnosti iz sveta politike, filma, 
predsedniki in monarhi. Zato smo ji 
tudi ironično pravili, da je živa enci-
klopedija. Pozimi se je Frida posveti-
la gobelinom, šivala je ure in ure in 
ustvarjala mojstrovine. Sešila jih je res 
veliko, mogoče več kot 100, pripra-
vila je tudi razstavo, ki je bila dobro 
obiskana. 

Vnukom in pravnukom bo najbolj 
ostala v spominu po koščku čokola-
de, ki smo ga bili deležni ob obisku. 
Vedno nam je govorila: »dva koščka 
čokolade ob kafetu«.

Nona Frida je bila spretna tudi v 
kuhinji, vnuki dobro poznamo njene 
domače v bleke, skoceno meso, zele-
njavno mineštro, krofe, širša množica 
pa pozna in je verjetno že kdaj posku-
sila njeno kraljevo torto, za katero 
nam je povedala, da so jo pekli na sa-
mem avstrijskem cesarskem dvoru.

Kot prava Brika je bila muhasta in 
trmasta, pa vendar vesela, skromna, 
skrbna in dobrega srca.
Boris Kodermac

za to, da nihče ni le momljal, ampak so 
vsi glasno peli Slovenija junaška, svo-
bodna bodeš ti, imajo seveda tudi člani 
sekcije Maj 45, ki so med udeležence 
razdelili partizansko pesmarico. 

Ko so bakle, ki so kako uro izpi-
sovale TITO, ugasnile, so se zbrani 
počasi razšli. Naglavne svetilke so se 
kot kresničke prikazovale med dreve-
si in tiste v dolini opominjale, da so 
zamudili lepo priložnost za večerno-
nočni pohod in prijetno druženje v 
spomin na dogodke, ko je naš narod 
pomembno prispeval k zmagi nad na-
cifašizmom. 
Toni Gomišček

 
SABOTINSKI PARTIZANSKI PASULJ 

po Žogičino

Potrebujemo:
6-7 kg belega fižola
3 kg korenja
4 kg čebule
120 g paprike v prahu
0,7 kg sveže paprike
200 g česna
olje
200 g peteršilja
12 lovorovih listov
900 g prekajene pancete
1 kg moke
sol in poper

Fižol preberemo, namočimo v hla-
dni vodi in ga pustimo cca 4 ure v 
vodi.

Namočen fižol odcedimo, dolijemo 
svežo vodo in ga kuhamo 10-15min. 
Nato ga ponovno odcedimo, mu do-
damo še enkrat svežo vodo in sol, ter 
kuhamo.

Ko je fižol na pol kuhan dodamo 
polovico čebule in zelenjavo. Drugo 
polovico čebule na olju prepražimo, 
dodamo česen,  prekajeno panceto 
in sladko papriko. Kuhamo še 1 uro. 
Moko prepražimo na maščobi da po-
rumeni in dodamo v lonec s fižolom. 
Posolimo in popopramo.

Pasulj preložimo v vojaške termo 
posode in ga predamo četi gasilcev, 
da ga dostavijo na vrh Sabotina. Zra-
ven se prileže še kos prekajenih reber 
ali klobase in rezina domačga svežga 
kruha. 

Enostavno kot pasulj!

 V spomin  
Fridi Kodermac  

Budni stra`ar: “^e pride Perko, bom 
dvakrat za`vi`gal.”

Jo`ko Leban, predsednik Sveta KS Solkan: “Zgodovine ne 
smemo pozabiti, {e zlasti, ~e smo nanjo lahko ponosni!“

Nata{a @ogica: “Stric, ma kej je blo zate preve~ paprike u pasulju?
Bej` na en gla`!”

Najlep{e je biti prvi v vrsti.

Darko @nidar~i~ (sekcija Maj 45) prejema “jugoslovansko odlikovanje. (Foto: M. Plesni~ar)

Generacija ustajnikov je segla v roko generaciji veteranov NOB. (Foto: Marjetka Plesni~ar)
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Obledele fotografije

Naši predniki so bili tisočletja na-
biralci v naravi rastočih rastlin, sade-
žev, korenin, gliv in plodov v lupinah. 
Razvoj nikoli ne prinese le dobro; 
odtujenost od narave je povzročila, 
da so šla v pozabo marsikatera ljudska 
znanja, ki so lajšala težave ljudem z 
uporabo »rožic«, ki jih je dala nara-
va. Pa vendar se je v genih sodobnega 
človeka ohranilo mnogo starodavnih 
sposobnostih. Ob nekaterih rastlinah 
se nam med vračanjem v naravo obudi 
spomin na babičino kuhinjo.  Zagoto-
vo se marsikdo še spominja, kako je 
kot otrok dobil lonček vročega slad-
kega mleka z žajbljem pred spanjem, 
ko se ga je loteval prehlad.  Grmiček 
žajblja s sivkastimi aromatičnimi listi 
je bil obvezen v vogalu vrta, saj je na 
Goriškem preživel zimo. Prav tako je 
sestavni del otroških spominov frtalja 
z zelišči z domačega vrta (srčno zelje 
oz. melisa in koramač), ki ji lahko do-
damo še vse užitne travniške rastline, 
ki so takoj, ko se je zima poslovila, še 
nežno zelene barve pokukale na plan. 
Nikakor ne smemo pozabiti na skledo 
regrata za večerjo,ki smo ga morali 
nabirati prav otroci, preden se je ru-
meno razcvetel.

Zanimanje za zelišča v zadnjem 
času narašča, veliko ljudi obrača  hr-
bet kemiji in se obrača k tistemu kar 
ponuja narava ali kar sami vzgojijo. 

Zeliščnega vrtička v domačem vrtu 
si ne znamo predstavljati brez peter-
šilja, zelene, v zadnjem času tudi ba-
zilike, melise, origana (dobre misli), 
majarona, timijana, drobnjaka… Ta 
zelišča se večinoma uporabljajo kot 
začimbe jedem, vendar tudi za različ-
ne čajne mešanice.

Na domačem vrtu nekoč ni smela 
manjkati kamilica, saj sodi med naj-
bolj znane zdravilne rastline.

Za odličen osvežilen čaj, ki dviga 
optimizem, v zadnjem času ponovno 
velja meta; obstaja več vrst te čudovi-
te aromatične rastline.

Med zelenjavo na  vrtu takoj opa-
zimo oranžne ali rumene cvetove 
ognjiča, njegove korenine rahljajo tla 
in odganjajo ogorčice, ki napadajo 
podzemne dele korenja. V ljudskem 
zdravilstvu pomaga pri celjenju ran in 
zaviranju vnetij.

Rožmarin je nepogrešljiv v različ-
nih omakah,  njegovi igličasti listi so 
primerni tudi za čajne mešanice, saj 
je zaradi svoje arome s priokusom po 
kafri poživljajoč.

Sivka postaja v zadnjem času ne-
pogrešljiva: posušeni cvetovi spro-
ščajo čudovito aromo v stanovanju in 
omarah, primerna pa je tudi za čaje, 
saj deluje pomirjevalno na živčevje in 
prebavila. Nepogrešljiva je v kozme-
tiki.

Tudi uhovnik ali netresk je dobil 
svoje mesto na soncu, saj so s par ka-
pljicami soka iz mesnatega lista zdra-
vili boleča otroška ušesa. Učinkuje še 
danes!

V večjih vrtovih ali ob hišah  je svo-
je mesto imel tudi bezeg. Cvetovi so 
uporabni v kulinariki, ko jih preprosto 
ocvremo v testu za palačinke, sušeni so 
primerni za čaje, bezgovi plodovi pa za 
sok.  Bezeg so v preteklosti častili: ve-
rovali so, da v njem bivajo božanstva, ki 
ščitijo dom pred boleznimi in smrtjo.

Na prostornem dvorišču ali pa sredi 
vasi je bil prostor za lipo, njeni cvetovi 
sodijo med pomembne čaje za lajšanje 
prehladnih obolenj. Lipo so častili tudi 
naši predniki, vaška lipa je bila zbirali-
šče starešin.

Veliko zelišč lahko naberemo med 
sprehodi v naravo, kar je povezano 
tudi z sprostitvijo in nabiranjem novih 
moči. Čemaž (medvedova zel) je postal 
zelo priljubljen kot začimba, za nama-
ze in solate. Ta po česnu dišeča zel (pri 
nabiranju moramo biti previdni, da ga 
ne zamenjamo za liste šmarnice, ki je 
strupena) je okusna divja hrana. Med 
to hrano sodijo tudi trobentice in mar-
jetice. Tudi robidovi listi so lahko sesta-
vine čajev, prav tako listi leske, jagod... 
Pozabiti ne smemo na suličasti trpotec, 
ki je tudi odličen za celjenje ran, na 
medvedjo šapo, rman, medeno dete-
ljo... potem je tu vsestranska kopriva, 
ki jo nekateri že namensko gojijo tudi v 
vrtovih, in preslico, ki pa je ne smemo 
zamenjati za strupeno močvirsko pre-
slico...

Vendar je potrebno vedeti tudi nekaj 
o nabiranju in sušenju. Tu nam bodo 
največ pomagale izkušnje poznavalcev, 
če pa jih ne poznamo, si lahko tudi z 
dobrimi priročniki.

Večino zelišč nabiramo v sončnem 
lepem vremenu med 11. In 13. uro, 
naravno jih sušimo v senčnih zrač-
nih prostorih (v električnih sušilnikih 

ohranijo cvetovi lepo barvo), posušene 
rastline hranimo v steklenih posodah z 
zatemnjenim steklom.

Zelišča, ki jih sami naberemo za čaje, 
nam v zimskem času najbolj teknejo, 
saj vemo kje smo jih nabirali, prav tako 
pa ročno nabrane rastline ohranijo več 
sestavin kot  strojno rezana zelišča. 
Čajne mešanice morajo biti lepe tudi 
na pogled, tako da cvetni listi vrtnice, 
maka, trobentice, divje mačehe, vijoli-
ce polepšajo vsako čajno mešanico.

Vedno pa velja previdnost: z zelišči 
se ne sme pretiravati, zmernost velja!

In za zaključek še nekaj receptov za 
frtaljo, ki so jih zbrali otroci 5. razreda 
OŠ Solkan-podružnica Grgar na delav-
nici v Zeliščnem centru v Grgarskih 
Ravnah.

FRTALJA I
Nasekljamo srčno zelje, rman, koro-

mač, mandarjolco, koprivo, divji hmelj. 
V skledi razžvrkljamo jajca, pridenemo 
sesekljano zelenjavo in še enkrat dobro 
premešamo. Masi dodamo malo soli. V 
ponvi segrejemo malo olja. Ko je olje 
dobro segreto, nanj vlijemo maso za 
frtaljo.

Po pripovedovanju babice Sonje 
Leban in mame Kristine Leban zapisal 
Anej Leban. 

FRTALJA II 
Sestavine:
2 jajci
5 žlic moke
5 žlic mleka
ščepec soli
snopek melise
snopek rmana
malo koromača
par listov koprive
par listov mete

V loncu zmešamo jajca, moko, mle-
ko, sol in vse začimbe, da dobimo glad-
ko zmes, ki jo v ponvi zlato zapečemo.

Zelišča naša vsakdanja

Po pripovedovanju mame Petre 
Ternovec zapisal Žan Ternovec.

FRTALJA III
Sestavine:
8 jajc
sol
4 žlice sesekljanih pomladnih zelišč 
(peteršilj, rman, drobnjak, koromač, 
srčno zelje…)
80 dag ribanega sira
žlica moke
olje

Jajca razžvrkljamo in dodajamo 
ostale sestavine. Na koncu dodamo še 
sesekljana zelišča. V ponev vlijemo žli-
co olja. Ko se olje segreje, vlijemo zmes 
za frtaljo. Počasi pečemo 10 minut, 
nato obrnemo in pečemo še 10 minur.

Po pripovedovanju babice Marice 
Petrevčič in mame Nataše Petrevčič 
zapisal Blaž Petrevčič

Toliko za tokrat. V naslednji šte-
vilki bomo nadaljevali z obiskom pri 
gospe Zavrtanik in njenega vrta.
mag. Darinka Kozinc

 

Ob branju članka »Sukenci med 
bombnimi napadi v drugi svetovni 
vojni« se mi je utrnil marsikateri spo-
min na moje otroštvo v tistem času. 
Bombardiranj se še posebej spomnim, 
saj smo otroci radovedno opazovali 
letala, ki so se približevala Solkanu, 
in dokler nismo videli, da so odvrgla 
prvo bombo, nismo zbežali v zaklo-
nišče, navadno v domačo klet ali v 
kaverno iz prve vojne, kamor je bilo 
pač bliže. Prav tako so za mano nekoč 
zbežale še gosi, ki sem jih pasel, in se 
same zatekle v našo klet! 

Prvi nočni bombni napad je prese-
netil Solkance, saj so bili do tedaj va-
jeni samo dnevnih poskusov bombar-
diranja mostu. Takoj smo se zatekli v 
klet in trepetali, kajti bombe bi prav 
lahko zgrešile cilj in padle na našo 
hišo v bližini mosta na Goriščeku, kjer 
smo takrat živeli. A bombni napad je k 
sreči minil, ne da bi poškodoval hiše. 
Starejši so se bali, da se bo nočni na-
pad ponovil, zato smo se cela družina 
odpravili k sorodnikom v Ščedne, da 
bi bili bolj na varnem. 

Po poti smo na današnji Šolski ulici 
videli, kako cela vrsta vaščanov poma-
ga čistiti ruševine: v preletu je bomb-
nik precej zgrešil cilj in tako je bomba 
padla na Drekonjevo hišo in jo poru-
šila. Družina se je čudežno rešila (go-
spodar Janez in njegov oče Martin sta 
bila sicer ranjena), izpod ruševin pa so 
izvlekli dve žrtvi – dva Solkanca, Viko 
Marušič in Angela Jakina. Ob napadu 
sta skupaj z Angelovim bratom Ton-
četom ravno hodila po današnji Šolski 
ulici, hotela sta najti zavetje najprej 
pri Rokovih, a se porton ni dal odpre-
ti, zato sta stekla na nasprotno stran 
ceste k Zovinu (Drekonji) – v tistem 
trenutku je bomba padla ravno tja! 
Eksplozija je dekle tako hudo ranila, 
da je čez tri dni umrla v bolnišnici. 

Viko sem poznal, ker je živela z 
mamo v našem dvorišču – kako sr-
hljivo mi še danes zveni v spominu 
glas njene mame, ko smo čakali konec 
bombardiranja v naši kleti: »Kakšno 
srečo ima naša Vika, da je ni doma – 
ona se bo gotovo rešila, z nami pa ne 
vem, kaj bo!« Kolikokrat smo starejši 
Solkanci slišali naše mame ganjeno 

pripovedovati žalostno zgodbo mla-
dih žrtev: Vika je imela fanta Viljema 
Grapulina, ki je tedaj služil v italijan-
ski mornarici, Vikina sestra Marija pa 
je bila Angelovo dekle. Po vojni se je 
njihova zgodba razpletla tako, da sta 
se Marija in Viljem poročila – iz težke 
izgube je usoda ustvarila nov par. 

V spominu imam tudi prizor na 
pokopališču: okrog cerkvice Sv. Roka 
so ležali razmetani strešniki in tra-
mi: bomba je zadela cerkvico, ni pa 
eksplodirala. Še ena neeksplodirana 
bomba še danes leži več kot štiri me-
tre globoko pod jugovzhodnim voga-
lom današnje šolske telovadnice. Pa 
tudi nekaj letal je padlo v Solkanu: 
eno blizu korita v Zagradu. Pilot se 
je rešil s padalom, razbitine pa so po 
vojni prodali za staro železo. 

Po nočnem napadu se je življenje 
v Solkanu spremenilo, saj smo se bali 
ponovnih bombardiranj brez opozori-
la, zato smo preživljali nadaljnje dni 
na Čahlnah: otroci smo se igrali, žen-
ske pletle ali šivale, kaj in kako smo 
jedli, pa se ne spomnim. 

Še nekaj: v knjižnici hranim drag 
spomin na očeta Dragotina, ki je bil 
v času bombardiranj solkanskega mo-
stu ujetnik na ameriškem vojaškem 
letalskem oporišču na Korziki, od 
koder so vzletala letala, ki so potem 
bombardirala Solkanski most. Ko so 
se vračala, so očitno tudi jetniki videli 
fotografije, ki so jih piloti posneli po 
akciji. Na košček letalskega pleksi ste-
kla je tako oče vgraviral sliko Solkana 
po bombardiranju Solkanskega mostu 
20. februarja 1945 – tedaj je ugota-
vljal: »Naša hiša na Goriščeku še stoji, 
lahko pa so se razbila stekla na oknih.« 
(Po podatkih na sliki gre za isto bom-
bardiranje, kot je prikazano na sliki iz 
arhiva T. Gomiščka – po ustni tradiciji 
Brežgarjev gre za oporišče na Korziki, 
ne pa za tisto blizu Marseilla.) 

Takih nepopolnih spominov in zato 
tudi dvomov je še kar nekaj. Ali ne bi 
bilo zanimivo, če bi še kdo zabeležil 
kaj svojega in bi tako dodal še svoj 
kamenček k skupnemu spominskemu 
mozaiku zgodbe o našem mostu, da bi 
slika postala jasnejša in popolnejša? 
David Brezigar 

Odmevi

Frtalja je bolj zdrava in cenejša od pice, režemo pa jo lahko z istim nožem! (Foto: TG)

Sivka, po doma~e lavanda. (Foto: DK)

Ro`marin ima svoj duh. (Foto: TG)

Lu{trek ali divji {elin za okusno juho. (Foto: TG)
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Obledele fotografije

Konjske vprege skozi Solkan so 
danes redkost, zato je vsakoletni pri-
hod furenge pravi praznik. Takrat se 
staro in mlado zgrne na cesto, da bi 
videlo brhke konje in še bolj postav-
ne furmane na delu.

Prevoz mlaja je zahtevno delo, pri 
katerem mora usklajeno delovati kar 
precej mož, veščih pravih prijemov. 
Trnovskim furmanom, ki so sekcija 
društva za oživljanje lokavškega iz-
ročila Doli, pridejo na pomoč tudi 
drugi člani društva. Združeno so 
letos že enajstič organizirali prevoz 
najdaljše smreke za Goriški mlaj. 
Tokrat sicer ni bila rekordno dolga, 
vendar je vseeno merila zavidljivih 
32 m. Potem, ko so jo srečno naložili 
in pripeljali po vseh ovinkih iz trno-
vskega gozda do Solkana in nato do 
travnika pred novogoriško občinsko 
palačo, so jo še uspešno dvignili in 
okrasili za 1. maj – praznik dela.

Brez postankov seveda ni šlo. Ko-
njem se je bilo potrebno dobrikati z 
ovsom, furmani so si zaslužili poleg 

Prvi maj je bil kot praznik dela v 
Sloveniji uzakonjen leta 1948. Za ta 
praznik je značilno, da se na pred-
večer kuri kresove in postavlja mlaj 
(navadno iz olupljenega debla smre-
ke). Pod vrhom smreke se po navadi 
obesi prirejen venec iz zelenja in cve-
tja, na vrhu pa se namesti zastava.

O postavljanju mlaja v Solkanu 
maj vemo bolj malo. Niti starejši pre-
bivalci se tega ne spominjajo - morda 
je temu krivo dejstvo, da solkanski 
kmetje niso posedovali gozdov, kot 
je bilo to po drugih vaseh.  

Leta 1889 je bilo v Parizu sklenje-
no, da se prvi maj razglasi za praznik 
dela v spomin na delavce v Chicagu, 
ki so na protestih leta 1886 zahteva-
li osemurni delavnik. V spopadih s 
policijo je bilo tedaj ubitih več ljudi, 
pet delavcev pa so obsodili na smrt. 
Moj tata mi ni nikoli pripovedoval 
o postavljanju mlaja v Solkanu pod 
Avstro-ogrsko ali Italijo. Dve leti po 
prevzemu oblasti je Duče prepovedal 
praznovanje prvega maja kot pra-
znika dela. Ni znano, da bi kje na 
Primorskem v tistih časih postavljali 
mlaje, saj je bilo to izrecno prepove-
dano.

Kar pomnim, se je v Solkanu za 
prvi maj postavljalo mlaj na igrišču 
nogometnega kluba Volga. Zdaj je 
tam park za Petrolovo črpalko na Ce-
sti IX. korpusa. Takrat so pod vrhom 
mlaja pritrdili venec, na katerega so 
obesili dobrote kot so pršut, salame 
in druge mikavne stvari. Italijani 
pravijo temu l’albero della cuccagna 
(drevo radosti z nagradami). Deblo 
smreke je bilo gladko in namazano, 
da je bilo spolzko. Spominjam se so-
seda Marjota Ponka (Marjo Vižin), ki 
se je pogumno pripravljal na pleza-
nje. Na predvečer prvega maja je pri-
dno brisal namazan mlaj z gr}mbami 

izrite trave, da ne bi tako drselo. Na 
dan tekmovanja je uspešno splezal 
skoraj do venca, a je malo pod vr-
hom omagal. Naslednji je poskusil 
Toni Obr}mč (Anton Abramič) in po 
že prej obrisanemu mlaju uspel dose-
či venec in zmetati dobrote na tla. Za 
nagrado je doživel še vriskanje in bu-
čen aplavz. Marjotu so se le zasolzile 
oči in je žalosten stekel domov. 

Praznovanje prvega maja se je za-
čelo z budnico pleh muzike (godbe 
na pihala) po ulicah Solkana. Kdaj pa 
kdaj se je na predvečer odvijala tudi 
baklada. Naslednjega dne dopoldne 
je sledila prvomajska parada, ki je po-
tekala od Goriščeka do nogometnega 
igrišča. V prostorih OKAP-a, kasnej-
šega Avtoprometa, je bila večdnevna 
razstava goriškega gospodarstva. 

Kasneje se je postavljanje mlaja 
opustilo. Igrišče je bilo spremenjeno 
v park. Dandanes postavljajo svoj 
mlaj gasilci pred gasilskim domom. 
Mlaj pripelje s traktorjem Tonče s 
Ščd} n (Anton Jakin) z vozom, ki 
mu ga posodi Pepi Komandič (Jožef 
Čubej). Občina Nova Gorica pa vsa-
ko leto postavi svoj mlaj na travniku 
pred občinsko stavbo. Pripeljejo ga 
iz Trnovskega gozda po posebni pro-
ceduri (furenga), v kateri sodelujejo 
prebivalci Trnovega in drugi. 

Obstajajo pa še nepozabni spo-
mini iz mladosti, ko smo postavlja-
li kres na dan svet’ga Ivana (kresna 
noč). Najprej smo poiskali primerno 
drevesce, ki smo mu, z razliko od 
mlaja, rekli maj. To je bil drevček 
premera približno 10 cm. Maj smo 
zapičili v zemljo, okoli njega pa nalo-
žili vse mogoče, od rožja (obrezkov 
od trte) in robide do tistega, kar se je 
dobilo po nepospravljenih kmečkih 
dvoriščih. Po pripovedovanju starej-
ših Solkancev se je nekoč na kresu 

Furnga
malice tudi kaj za poplaknit žejo. Pri 
postanku na solkanskem placu je fur-
mane, skupino starejših prebivalcev 
iz doma za ostarele v Podsabotinu in 
druge zbrane pozdravil predsednik 
KS Solkan Jožko Leban. Pohvalil je 
organizatorje, ki se trudijo ohranjati 
dediščino za bodoče rodove, da ne 
gre v pozabo, kako so živeli in delali 
naši predniki.  

Za dobro počutje in dobrodošlico 
so poskrbeli Picerija Soča, Kava bar 
in Ošterija Žogica. 

Furmani so dokazali, da niso 
samo dobri furmani, pokazali so, da 
znajo k prevozu mlaja vključiti tudi 
slovensko pesem, ki je na Trnovski 
planoti vedno prisotna. Ker Solkan 
ni samo jako stara, ampak tudi jako 
dolga vas, so se morali v našem kraju 
še nekajkrat ustaviti. Povsod so jih 
bili vsi izredno veseli. Pri tem se je 
marsikomu utrnila misel, da bi mo-
rali prihod furenge bolje izkoristiti.   

D. G.

Postavljanje mlaja in kresovanje v Solkanu

znašel tudi star kmečki voz. Največja 
kresa sta bila dva, eden na Križadi, 
kjer se sedaj stikata ulici Klementa 
Juga in Maksa Valentinčiča in kjer je 
zdaj Vojkova cesta, drugi pa na placu 
pred cerkvijo svetega Štefana. Manj-
ši kres je bil tudi na Goriščeku (pred 
solkanskim pokopališčem).

Naš kres je bil tisti na Križadi. Moj 
brat Julij se spominja, da so v letu, 
ko je bil vodja kresa Bruno Bandarč 
(Bruno Humar), šli po maj k Soči k 
Barki. Usekali so kar šest majev, a jih 
je pri sečnji zalotil poljski čuvaj Peta-
rin in jih popisal. Dovolil jim je od-
nesti le enega. Kazni ni bilo nobene, 
čeprav so se bali, kaj bo. Mogoče si 
je čuvaj poplačal prepovedano sečnjo 
z ostalimi maji, če jih je skrivoma od-
nesel domov za drva.

Ob kresu je bilo zelo veselo. Ob 
dogorevanju ognja smo vselej raz-
mišljali, da je prehitro pogorel in da 
bo treba naslednje leto zakuriti večji 
kres. Spominjam se našega soseda 
Nuteta Čubeja (mogoče je bilo leto 
1940). Ta je prevažal s konjsko vpre-
go gramoz in apno iz apnenice Luigi-
ja Tacchina. Kres je že pogorel, ostala 
je le še žerjavica. Nute se je pripeljal 
na Križado po sedanji Pionirski uli-
ci in zapeljal s kolesom kar po sredi 
žerjavice, da sta se mu obe kolesi za-
smodili in zagoreli. Ljudje so bili nad 
vragolijo tako navdušeni, da so kar 
zavriskali in zaploskali. Kakšen je bil 
doma sprejem pri nuni Marí (njegovi 
ženi), pa nismo nikoli izvedeli. Par 
let kasneje je Nutič imel nesrečo, ker 
so ga splašeni konji z vozom pri ko-
loncah pohodili do smrti. Moj brat 
se spominja pogreba nesrečnega Nu-
tiča leta 1943. Pokopal ga je solkan-
ski župnik Božo Kjačič, brat pa mu 
je bil strežnik. V mrtvašnici je poleg 
pokojnega ležala umrla ožja sorodni-
ca narodnega heroja Janka Premrla-
Vojka. Pogreb s karoco je potekal iz 
bolnišnice v Gorici v ulici Brigata Pa-
via do solkanskega pokopališča. Od 
tistega dne se je moj brat naučil na 
pamet pogrebno molitev Libera me 
Domine, de morte eterna, ker je bila 
pešpot dolga in jo je župnik nepresta-
no ponavljal po vsakem očenašu. 

Kresna noč sovpada z dnevom 
slovenske državnosti. Tako se je prva 
leta po osamosvojitvi na predvečer 
tega dne (24. junija) kurilo kresove 
v domačih okoljih. Na žalost se je 
tudi ta navada marsikje opustila, kar 
mogoče lahko pripišemo pomanj-
kanju državljanske zavesti. Ali pa je 
navdušenje nad našo državo prehitro 
ugasnilo...
Andrej Černe

Konji in voz so zavzeli cesti{~e od bifeja Adriatic do ZMO-ja. (Foto: Jure Batagelj)

Na vozu so se ob brhkih dekletih vozili nekdanji furmani. (Foto: Jure Batagelj)

Ko so furmani zapeli, so se o~i orosile. Posebni gostje so bili varovanci doma  
upokojencev v Podsabotinu. (Foto: DG)

Slike {e niso obledele, toda vse je bilo, kot nekdaj. (Foto: Jure Batagelj)

Založništvo PONTIS
Jaša Humar s.p.
Markova pot 11

5290 Šempeter pri Gorici
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Jože Dolmark
Tkalec pogledov

JOŽE DOLMARK je profesor 
umetnostne zgodovine, poučuje na 
Umetniški Gimnaziji v novi Gorici in 
na Visoki šoli za umetnost Univerze 
v Novi Gorici. Je eden najbolj 
vsestranskih in pretanjenih piscev s 
področja filmske umetnosti pri nas. 
V sedemdesetih letih sta, skupaj 
s Solkancem Silvanom Furlanom, 
postavljala temelje filmski šoli in 
filmski vzgoji mladih. Letos je v 
zbirki Kinotečni zvezki izšla njegova 
prva knjiga z naslovom TKANJE 
POGLEDOV.

Eden najve~jih poznavalcev 
slovenskega in filma sploh, 
odli~en teoretik, filmski publicist, 
cinefil – tako govorijo o tebi. 
Da si to postal, je bilo zagotovo 
potrebnih na tiso~e ur sedenja v 
temi kinodvoran, pred filmskimi 
zasloni, nad knjižnimi stranmi. 
Že v osnovni šoli nam je bilo 
jasno, da se boš zapisal neki manj 
obi~ajni strasti – spominjam se, 
da si nam, kot  zasanjani dolgin, 
vedno strmel ~ez glave in se šel 
neke svoje zgodbe…
Hmm, hvala lepa. Nil Baskar, 
urednik knjige, je napisal, da sem 
filmske podobe vedno uporabljal za 
pripovedovanje nekih zgodb. Film 
je umetnost, ki v svojem bistvu ni 
samo vizualna. Vsak film ima vdelan 
element pripovedovanja. Zagotovo 
je ta element najbolj izrazit pri  
klasičnem pripovednem filmu, toda 
tudi dokumentarec ali eksperimentalni 
film nekaj pripovedujeta.  Vedno gre za 
nekakšno zajemanje, za ujetje sveta.

No, ampak film kot medij te 
je zasvojil zelo zgodaj! Kje so 
že tisti ~asi, ko ste se podili 
po solkanskem parku in pisali 
scenarije? Ho~em re~i – zelo 
zgodaj  si vedel kakšno pot boš 
ubral, kaj boš po~el, kakšnih 
zgodb se boš lotil… 
Odraščali smo v šestdesetih letih, ko 
ni bilo na razpolago toliko stvari kot 
danes. Televizija je bila v povojih, 
oddajala je nekaj ur dnevno, imeli pa 
smo srečo, da smo lahko videli tudi 
program italijanske RAI. Ob izidu 
knjige so me velikokrat vprašali, kako 
je prišlo do odločitve za film – saj 
menda  nekje v knjigi tudi govorim 
o tem…

Zaslugo pripisuješ Nedeljku 
Pe~ancu, u~itelja likovne vzgoje 
na solkanski šoli…
Točno! No, človek nikoli ne ve, 
kakšna usoda ga čaka oziroma kaj 

bo v življenju počel. Vendar sem 
vedno mislil, da je zelo pomembno, 
če dovolj zgodaj, v pravem trenutku 
in na pravem mestu, srečaš dobre 
učitelje in dobre profesorje. Ena 
največjih sreč v mojem življenju 
življenju je ta, da sem imel na vseh 
stopnjah izobraževanja zelo dobre 
učitelje in profesorje. Najprej na 
solkanski osnovni šoli, potem na 
novogoriški gimnaziji, ki sem jo 
obiskoval v letih 1968-72, in nato na 
univerzi v Ljubljani. Sedemdeseta leta 
so bila na oddelkih za umetnostno 
zgodovino in književnost mogoče 
celo najboljša leta v zgodovini 
Filozofke fakultete! Poslušali smo 
Ocvirka, Pirjevca, Menašeja... Ti 
ljudje so bili sicer strah in trepet 
študentov, saj so veliko vedeli in 
veliko dali študentom, od nas pa tudi 
veliko zahtevali. Znali so odkrivati 
neke nove svetove, artikulirati tvojo 
pot, vzbuditi v tebi neko zanimanje, 
radost, radovednost in te usmeriti 
tako, da si lahko nadaljeval sam. 
Tudi kasneje, v Parizu, sem imel zelo 
podoben občutek. Francoski študijski  
sistem je zelo dober in je bilo zato 
manj možnosti, da bi "padel mimo". 
Pripadam generaciji, ki jo je veliko 
zanimalo: živeli smo v zahtevnih in 
"natančnih časih". Današnji čas je 
zelo varljiv – občutek je, da imaš vse 
pred nosom, a mladi ne znajo iskati. 
To je problem, ki ga imajo tudi moji 
študenti… To je paradoksalno! Dnevi 
in noči so precej drugačni kot so bili 
naši, imeli smo neko vero in ideale 
o tem, kaj počnemo in kaj bomo s 
tem delali v življenju. Saj dijakov in 
študentov ne obsojam, da so kar tako, 
per se, apatični, da jih nič ne zanima, 
da jih nič ne navdušijoe… Da je prišlo 
do tega je pravzaprav kriv čas, saj se 
ta apatičnost ne dogaja samo tukaj… 
Prišli smo v obdobje, ko smo izgubili 

občutek druženja, sociabilnosti. 
Danes živimo hitreje. Ujeti smo v 
neznosen diktat novih tehnologij 
in  informativnega sistema, ki nas 
puščata osamljene v osami! To ni 
ravno pisano človeku na dušo… Jaz 
zelo cenim osamljenost in samoto, 
vendar le takrat, ko je potrebna, sicer 
smo predvsem socialna bitja. Vedno 
potrebujemo nekoga, da se z njim 
pogovorimo – naj bo to profesor, 
znanec, kdorkoli, lahko tudi drevo 
na vrtu…

Tvoja prva knjiga TKANJE 
POGLEDOV je nastala kot izbor 
besedil, ki si jih pisal od leta 1975 
dalje, in predstavlja približno 
tretjina vseh, kar si jih objavil 
doslej. "Raznorodni filmski 
teksti Dolmarkovega kritiško 
premišljevalskega ustvarjanja", 
je o knjigi v Bukli zapisal Samo 
Rugelj in dodal: "Liri~no". Ti godi?
Seveda godi, zlasti če to napiše 
Rugelj, ki ga zelo spoštujem in je zelo 
racionalen človek.

Od kod naslov knjige? 
Naslov je izbral  urednik. Jaz sem 
veliko objavljal, zlasti  v strokovnih 
časopisih kot sta Ekran in Kinotečnik, 
vendar moram poudariti, da nisem 
bil nikoli dnevni filmski kritik! 
Nikoli nisem pisal sprotnih besedil. 
No, mogoče na začetku, ko sva s 
Silvanom Furlanom delala za Radio 
Študent. Pisala sva tudi za Mladino in 
tisto pisanje je imelo bolj novinarsko 
držo. Pisanja za strokovno časopisje 
je drugače zastavljeno. Običajno 
imaš več časa za razmislek in zato so 
teksti naravnani bolj esejistično. No, 
mene je odneslo na to stran, to sem 
imel raje. Nikoli nisem hotel pisati o 
nečem, kar se me ni dotaknilo, česar 
nisem imel rad oziroma do česar 

nisem vzpostavil pristnega donosa. 
Vesel sem, da so to mojo držo sprejeli 
tudi vsi uredniki, s katerimi sem 
sodeloval. Vedno so me zadolžili za 
malo bolj komplicirane zadeve, ki so 
zahtevale trezno razmišljanje…

…in tehten pristop. Sam si 
ve~krat povedal, da so te na 
Ekranu zmerjali, ~eš, da bi bilo 
bolje, ~e bi se poslovil od filma 
in bi raje pisal romane, ker si pa~ 
rojen pripovednik. Baje si odvrnil, 
da  boš pa~ eden redkih, ki pišejo 
o filmu tako, kot bi o njem pisali 
dobri pisatelji.
Ja, to je res. Pomembno pa je, da 
sem vztrajal. Moram pa  reči, da 
sem  imel tudi določene vzore. S 
Furlanom sva imela že kot gimnazijca 
priložnost, da sva odkrila svet, ki je 
bil na oni strani meje. Gorica naju 
je zanimala tudi po tem, kar je 
dajala na področju kulture. Tam sva 
spoznala ljudi, ki so imeli na naju 
velik vpliv, kot pokojnega senatorja 
in univerzitetnega profesorja Darka 
Bratino in Sandra Scandolaro, ki 
je takrat, v cinefilskih časih, vodil 
tako dober kino, da ni bilo čutiti 
zamika province. Pri devetnajstih sva 
videla že ogromno in ko sva  jeseni 
1972 prišla v Ljubljano, sva bila že 
zelo izobražena, vsaj kar zadeva 
film. Nekomu sem rekel, da sva se 
takrat počutila že stara. Bilo je, kot 
da prihajava iz drugega sveta! Čez 
mejo sva ugotovila, da film dobiva 
status univerzitetnega študija, da 
so Italijani, Angleži, Francozi in 
Američani po letu 1968 začeli odpirati 
filmske oddelke, na katerih so film 
obravnavali z enako pozornostjo kot 
starejše umetniške prakse. Spoznala 
sva "drugačno" filmsko literaturo 
in tisti način pisanja se me je zelo 
dotaknil. Gre za stil, ki zahteva 
široka znanja. Še dandanes smatram, 
da je beseda mogoče tisto osnovno 
bogastvo, ki ga človek ima. Beseda 
je ključ za posameznikov miselni in 
verbalni svet, za izražanje tistega. kar 
imaš v sebi. Zato so zame največji 
dogodki v življenju ko spregovoriš, 
ko se znaš lepo izražat in ko nekega 
dne ugotoviš, da znaš tudi lepo pisati. 
So stvari, ki jih film ne more pokazati 
–  to lahko dopolni le beseda oziroma 
književnost. In zato mislim, da je 
dober filmski kritik – dober pisatelj. 
V taki luči se je meni takrat pokazal  
italijanski kritik Ugo Casiraghi. Tak je 
bil tudi nedavno preminuli  ameriški 
novinar in scenarist Roger Ebert in 
taka je bila pokojna Rapa Šuklje, ki 
bi se ji rad tukaj poklonil… 

Jože, kako danes gledaš na te 
tvoje raznorodne in raznolike 
zapise, ki imajo za seboj skoraj 
štiri desetletja. Se ti zdi, da si bil 
vedno dovolj pronicljiv, dovolj 
dober, bi kakšno oceno popravil?
Naj začnem z mojo tehniko pisanja. 
Ko nekaj vidim, dolgo hodim okrog z 
ujetimi podobami in vedno pišem zelo 
zgodaj zjutraj. Ne vem zakaj, vendar 
se mi zdi, da se zjutraj dan lovi, ko 
še sonca ni... Ob enajstih je za moje 
pojme že prepozno za kako resno 
početje. Dan te s svojimi problemi in 
težo tako obremeni, da je težko ostati 
bister, luciden in točen. To pa je bil 
predpogoj za dobro pisanje nekoč, 
ko si moral vse vleči iz spomina, ko 
ni bilo kaset in ploščkov, da bi si film 

Intervju

(Nadaljevanje na strani 11)

Ne vem zakaj, vendar se 
mi zdi, da se zjutraj dan 
lovi, ko še sonca ni... 
Ob enajstih je za moje 
pojme že prepozno za 
kako resno početje. Dan 
te s svojimi problemi 
in težo tako obremeni, 
da je težko ostati bister, 
luciden in točen.

(Foto: Lija Srnovr{nik)
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lahko vedno znova ogledoval... Ko 
nekaj napišem, točno vem, koliko 
je tekst vreden. Nikoli nisem oddal 
teksta, ki bi z njim ne bil zadovoljen. 
No, mogoče parkrat. Skorajda ne 
poznam občutka, da bi nek izdelek 
oddal zaradi sile, in da bi bil potem 
negotov, begajoč. Vedno, ko oddam 
tekst, imam lep občutek sprostitve… 
in kar naenkrat sem 30 kilogramov 
lažji… 
Pred časom me je Denis Varič, ki piše 
za štirinajstdnevnik Pogledi, vprašal 
podobno. Med drugim je tudi rekel, 
da takih kot sem jaz, danes ne 
delajo več, ker smo mi živeli v času, 
ko smo se hudo dobro izobrazili. 
Hotel je reči, da se potem to odraža 
v pisanju, da se vidi, da imaš eno 
veliko kulturo, širino, da veliko 
stvari obvladaš. Danes, je rekel, 
pišemo zelo specialistično. Jaz sem 
pravzaprav v Parizu videl in dobil 
potrdilo, da so nas v Ljubljani zelo 
dobro izobrazili, zlasti v primeru 
filma. To pomeni – imeli smo védenja 
o  umetnostni  zgodovini, ker gre 
za pripoved, slikovno pripoved. Pa 
o poslušanju zvokov – ker film so 
tudi zvoki. Na drugi strani vse tiste 
skrivnosti v svetu pripovedi, naracije 
– to pridobiš  s poznavanjem romana, 
kar smo osvojili pri profesorju 
Pirjevcu in s tem dobili tudi eno 
močno filozofsko izobrazbo! In ko 
si soočen z obnavljanjem nekega 
sveta z arzenalom takega védenja, 
se počutiš zelo dobro. Osebno 
menim, da v vsakem dobrem filmu, 
režiser vedno pusti kakšnih 20 % 
nedorečenega. To prepusti gledalcu 
kot razmišljujočemu človeku, kot 
nekomu, ki je radoveden. Ob tem 
se vzpostavi nekakšna komunikacija 
med tabo, ki sediš v dvorani, in med 
tisto lepoto, ki je tam gori, na platnu. 
To je tista petina, ki jo ti dodaš. In 
to je tisto malo ali vse, kar mora 
znati posredovati dobra filmska 
kritika. Biti filmski kritik je eno lepo 
opravilo. Na prvi pogled je seveda 
smešno in paradoksalno, da moraš 
z besedami  razmišljati o  svetu, ki 
je tako perfekten v svojih slikovnih 
in zvočnih podobah. Meni zelo drag 
režiser Krzysztof Kieslowski ima v 
svoji biografiji stavek, ki ga je zmožen 
samo on, ki je bil velik režiser in velik 
človek. Tudi on govori o teh 20 % 
in pravi, da lahko samo s pomočjo 
književnosti obnoviš tako popoln 
svet, kot je film. Dobra kritika filma 

ne poustvari, ampak ga dopolni. 
Tako je to, na žalost ali pa na srečo.

Rugelj pravi, da sestavlja tvoje 
Tkanje pogledov niz raznorodnih  
filmskih tekstov, od portretov do 
obdelav posameznih filmov, od 
izpovednih pisem do zaznamkov 
prijateljem, ki jih ni ve~. Na koncu 
knjige je ~lanek o tvojem o~etu, 
ki pravzaprav odstopa od ostale 
vsebine…
Pisanje je res raznoliko. Niso samo 
festivalska poročila, šlo je tudi za 
veliko tekstov in memoriam. Imel 
sem dovolj široko izobrazbo, da sem 
lahko pisal o scenografih, direktorjih 
fotografije, snemalcih zvoka, 
kostumografih, kritikih, arhivarjih. 
Seveda so zraven tudi teksti o ljudeh, 
ki sem jih poznal in ki so imeli 
filme radi in ki na prvi pogled niso 
imeli ničesar s filmom. Objavljena 
je samo tretjina vsega materiala, 
dve tretjini čakata na nek drug čas. 
En tak, ki čaka, se imenuje Pismo 
mojemu profesorju. Napisal sem ga 
v osemdesetih letih v Parizu in je 
naslovljeno na profesorja, ki je bil v 
bolnišnici. V pismu sem ga prosil, naj 
mi do sobote, ko ga pridem obiskat, 
ne odpotuje in oddide nekam, kjer 
ga ne bom nikdar več našel, saj 
potrebujem njegov podpis. Bil je v 
zelo slabem stanju, a prepoznal me je 
in mi pomahal z roko.…
Drugo pismo je Nekaj o mojem 
očetu. Napisal sem ga prijatelju 
Janezu Lapajnetu, s katerim se 
nekaj časa nisva uspela dobiti. Čez 
dva ali tri mesece, ko mi je končno 
odgovoril, se je opravičeval, da mi 
ni nič odgovarjal, ker mu je umiral 
oče. Takrat sem se, bilo je pozno 
zvečer, spravil k pisanju in napisal to 
pismo. Preko zgodbe mojega očeta in 
tistega, kar sem z njim imel, sem zelo 
natančno napisal  zgodbo o sebi, o 
filmu, o stoletju... Mislim, da je imel 
Nil Baskar prav, da je vztrajal in dal 
to intimno zgodbo na konec knjige. 
Verjetno je uganil, da sodi zraven.

Opazila sem, da imaš tudi ti pri 
svojem pisanju – zadnji stavek. V 
novinarstvu je zelo pomemben. 
Pravijo, da brez zadnjega stavka 
ni ~lanka …
...tako kot ga ni brez prvega… 
(smeh)

….ampak v smislu, da postavi 
piko na i celotni vsebini! Si ti 

hote sledil tej maksimi ali ti je to 
uspevalo kar tako, slu~ajno?
Ne, moram reči, da vedno pazim na 
sklepno misel. Med  pisanjem teksta 
mi pride ena ideja, nekaj, kar bi rad 
poudaril, ne želim pa, da ostane sredi 
teksta. In potem si jo zapišem in z njo 
ponavadi tudi zaključim. Torej imaš 
prav, o tem zadnjem stavku. 
Pa še nekaj o izboru tekstov za knjigo. 
Resda jih je veliko in tudi časovno 
obdobje je kar dolgo, vendar se še 
vedno spomnim vsaj kakega detajla 
o tem, kako je posamezen tekst 
nastajal ali pa kdo mi ga je naročil. 
Seveda se jim pozna duh časa, 
končno se z leti kopičijo izkustva. 
Veliko mi je dala mislit pripomba, 
ki jo je izrekel Matic Majcen, ko 
se je z mano pogovarjal za revijo 
Ekran. Rekel je, da  je neverjeten 
občutek, da - strogo gledano - ni 
razlike med Dolmarkom, ki je imel 
22 let in Dolmarkom, ki jih ima 60! 
Kako je to mogoče!? Mogoče  pa je 
odgovor na to vprašanje ravno tisto, 
kar pravim v In memoriam Silvanu 
Furlanu: morda smo se res počutili 
malce starejši, tistega  septembra 72, 
ko smo šli v Ljubljano, čeprav smo 
imeli 19 let! Me prav zanima, kaj so 
si drugi takrat mislili o nas. Tega si, 
žal, ne znam priklicati v spomin.

Pa ~e ostaneva pri tistem zadnjem 
stavku – zdaj bi ga tudi rabila, za 
zaklju~ek pogovora.
Mogoče kaj o osamljenosti in pisanju. 
Kakšno jutro, ko začnejo črički pet, 
takrat je dobro, da si sam. Ker si čisto 
pri sebi in takšen, kakršen moraš 
biti, da nekaj napišeš. Ali drugače 
– ko to počneš, si vedno osamljeni 
svetilnik. Ladje in bučno življenje  
gredo mimo, ampak so dovolj daleč, 
da te ne vidijo. Rezultate sicer vsi 
vidijo, a nobeden nima vpogleda v 
to tvoje intimno opravilo, v tvoje 
pisanje. Nekdo je rekel, da saj ni 
treba, da se vse vidi, da se vse sliši. 
Hitchcock je govoril, da je film 
konec koncev še vedno umetnost 
skrivanja; važno je tisto, kar je izza 
vrat. Končal pa bi tako: spominov, 
ki jih imaš, ti nihče ne more vzeti. V 
popolnoma osamljeni sobi, ki lahko 
zgleda kot Bazinova spovednica ali 
pa kot ena kinodvorana, se lahko 
kadarkoli mirno, počasi in potiho 
usedeš, zapreš oči – in vse svet bo 
pred teboj…

Zdenka Tomulić

Stara resnica je, da zgodovina ni 
ena sama. Še zakonca se povsem raz-
hajata o pogledih na skupno življe-
nje, kaj se torej ne bi ljudje, ki nam 
je usojeno biti družbene živali, kot je 
rekel Aristotel. Še celo  če smo istega 
naroda, vere, spolne usmeritve in po-
litične pripadnosti se le redko uspemo 
poenotiti, kaj šele, če nam je usojeno 
sobivati v vseh mogočih dimenzijah 
različnosti. Včasih radi poudarjamo, 
da nas različnost bogati, toda ob 
prebiranju prispevkov k zgodovini 
slovensko-italijanskega sožitja (ZTT-
EST, Trst 2012) se pogosto zdi, da 
smo Slovenci in Italijani le redko znali 
uporabiti sobivanje enim in drugim v 
prid. 

Ob prebiranju, zaenkrat sicer bolj 
prelistavanju, 280 strani debele knjige 
s štirinajstimi zgodovinskimi eseji, se mi 
pogosto zazdi, kot da smo se Italijani 
in Slovenci znašli na skupnem igrišču 
in začeli igrati tekmo še preden smo se 
dogovorili, kaj bomo sploh igrali. Da so 
se eni šli nogomet, drugi rokomet. Ali 
pa ščinke. Če je nasvete trenerja ubogal 
napad, jih ni upoštevala obramba. In 
obratno. Eni so bili za trdo igro, drugi 
bi raje v senci srebali hladno pivo. Eni 
so se mirno vključili v moštveno igro, 
drugi so vlekli osebne poteze. Premišlje-
ne, ali pa tudi ne. Vsi skupaj so stkali 
takratni vsakdan, ki nas, hoteli ali ne, 
opredeljuje in obremenjuje še danes. 

Doktor Marušič nas kot vešč pri-
povednik zapelje s pripovedovanjem 
o času in ljudeh, ki so v zadnjem sto-
letju in pol ustvarjali zgodovino. Ne, 
to ni pripoved o vojnih spopadih; bolj 
o zaledju, o čustvih, ki so vodila posa-
meznike in narode. Kot češnja na torti 
(ali pometanje pred lastnim pragom) se 
zdi zadnji esej, prispevek k poznavanju 
stikov med slovenskimi in italijanskimi 
zgodovinarji (zgodovinopisjem). Ver-
jetno se še kdo spominja neverjetno 
napornega dela mešane slovensko-itali-
janske zgodovinsko-kulturne komisije, 
ki se je dobivala osem let in nato pred-
stavila skupno poročilo: če se je bilo 
njim težko poenotiti, kako je šele nam, 
ki se nam »zgodovinski spomin« napaja 
z osebnimi izkušnjami, družinsko kro-
niko in kavarniškimi pogovori.

Prav to pa je čar zgodovine. Maru-
šičeva knjiga je seveda znanstveni esej, 
obremenjen z nešteto opombami pod 
črto, toda med njimi je lahko vijugati. 
Zato je ta knjiga ena izmed tistih, ki jo 
lahko vtaknemo v torbo, ko gremo po-
leti popoldan k Soči. Končno piše tudi 
o Soči. Pravzaprav o Gregorčičevi odi 
in o tem, kako s(m)o jo sprejeli v tem 
našem narodnostno mešanem prosto-
ru. 
Toni Gomišček

Branko Marušič: 
Sosed o sosedu

(Nadaljevanje s strani 10)

Intervju Recenzija
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O[ Solkan

6. 5. 2013 je pridne bralce prišla obi-
skat Benka Pulko. Sama je z motorjem 
obšla cel svet. Podrla je številne svetov-
ne rekorde. Prva se je vozila z motor-
jem po Antarktiki, prevozila najdaljšo 
razdaljo, bila kot prva ženska z mo-
torjem okoli sveta, predvsem pa je ter 
spoznala različne ljudi in običaje. Vse 
to nam je lepo pokazala z diaprojekci-
jo. Od doma je šla 19. 6. 1996. Najprej 
se je odpravila v Severno Ameriko in 
spoznala moškega, ki je prvi na svetu 
z motorjem obkrožil svet. Na Floridi 
je poskusila skok s padalom in bungee 
jumping. Nato je odšla v Južno Ameri-
ko, kjer se je potapljala med morskimi 
psi. Tam imajo zelo pisane in zanimive 
hiše. Od Južne Amerike do Antarktike 
je potovala čez Atlantski ocean. Kot 
prvi človek se je vozila z motorjem po 
Antarktiki. Potem je odšla v Novo Ze-
landijo in Avstralijo, kjer je srečala slo-
venskega tekmovalca v moto krosu in 
zanj navijala na tekmi. Z rdeče dežele 
je odpotovala v Azijo. Najprej je šla na 
Japonsko, kjer so ji v spominu najbolj 
ostala njihova ogrevana stranišča. Na 

V šoli se učimo o Solkanu. Da 
ne bi bile vse le besede, smo se od-
pravili na ogled. Opazovali smo na-
tančno in si sproti zapisovali. Z ulice 
Milojke Štrukelj smo zavili na ulico 
Med ogradami in opazili poleg mar-
keta kar nekaj poslovnih prostorov. 
Tu so storitvene dejavnosti našega 
kraja. Na cesti IX. korpusa je bil 
kar gost promet. Nevarno! Ponekod 
so bili pločniki preozki, zato je bila 
hoja naše četice nekoliko v nevarno-
sti. Kot smo že v šoli ugotavljali, je 
največ storitvenih dejavnosti na ce-
sti IX. korpusa: cvetličarna, pošta, 
razne trgovine… Ja, zato je tudi več 
prometa. Opazili pa smo, da je Voj-
kova cesta zelo lepo urejena; čista, 
z varnimi potmi za pešce, ekološkim 
odlagališče smeti za številne prebi-
valce… Srečali smo tudi tovornjak 
Komunale z napisom: LOČUJMO, 
VARUJMO.

No, mogoče bi lahko semaforizi-
rana križišča uredili v krožišča. Tako 
vozilom ne bi bilo potrebno čakati 
na zeleno luč, če ni gostega prometa. 
Pot smo sklenili po ulici Žabji kraj, 
kjer smo ugotovili, da je v bližini 
tudi fotokopirnica, pa ulica Ščedne, 
ki nas povezuje z bližnjo obvoznico.

Devetošolke Iza Abramič, Katja 
Vuk, Tina Gomišček, Veronika Zelko, 
Neja Klavora, Gaja Susič, Nikoleta 
Murenc in Celeste Sanja Smareglia 
smo v okviru prostovoljstva sodelo-
vale pri projektu Prostovoljci - nosilci 
sprememb. Tako smo torej v torek, 
14.maja, sedmo šolsko uro pomagale 
prvo in tretješolcem pri izdelovanju 
kazal, same pa smo s servetno tehni-
ko okraševale steklene lončke in kar-
tonaste škatlice. Otroci so zelo radi 
pomagali: vneto so nam podajali pi-
sana kazala, oblepljena s papirnatimi 
metulji, ki sta jih izrezovali učiteljici. 
Nato sta mentorici dokončana kazala 
še preluknjali.

Naslednje dni smo prostovoljke 
pripravile še dva plakata, eden je bil 
zapolnjen z motivacijskimi gesli, ki so 
se nanašala na prostovoljstvo, drugi 
pa je predstavljal naše sodelovanje pri 
izdelovanju kazal, steklenih lončkov 
in kartonastih škatlic. Vse te izdelke 

Obisk Benke Pulko

Kitajskem si je ogledala še nekaj zna-
menitosti in krenila v Afriko. Tam je 
spoznala svoje najljubše pleme, razne 
navade in odšla v Evropo. Vedno bolj 
jo je vleklo domov in že je bila v Slo-

veniji. Že na meji so jo pričakali kole-
sarji in jo pospremili do doma. Tam jo 
je pričakala velika množica ljudi. Njena 
predstavitev mi je bila zelo všeč. 
Tine Košiček, 5.a

Prostovoljci - nosilci sprememb

Skupina prostovoljk na Bevkovem trgu. (Foto: Simona Kerševan) 

smo v torek, 21. maja na festivalu 
prostovoljstva tudi prodajale, plakate 
pa razobesile. Prostovoljne prispevke, 

ki smo jih takrat prejemale v zameno 
za prisrčne izdelke, smo dale v šolski 
sklad.

Naš domači kraj SOLKAN

In že smo bili nazaj v šoli. Vsi smo 
bili mnenja, da je Solkan prijetno lepo 
in urejeno naselje. Opazili smo veliko 
obnovljenih hiš, vrtec v ulici Ludvika 
Slokarja, ki ga obnavljajo, veliko av-
totrgovin… Pogrešamo pa nekoliko 

bolj urejen park in še kakšno igrišče 
za nas otroke. Tudi stari del naše šole 
je že malce načet, saj nam v dežju pu-
šča streha.

Učenci 4.b z učiteljico

^etrtošolci na ogledu kraja po najbolj prometni cesti. (Foto: Mira Lazar)

V času podaljšanega bivanja smo 
imeli uro angleščine z učiteljico Vi-
ljenko. Bilo je zelo zanimivo in dru-
gačno, saj smo se učili na tablici. Učili 
smo se šteti od 1 do 10 v angleščini. 
Igrali smo tudi poučne igrice na tabli-
ci. Učiteljica Viljenka je bila z nami 
zelo prijazna. Naučila nas je novo 
snov, ki nam bo prišla prav naslednje 
leto v 4. razredu. Po končani uri smo 
se učiteljici Viljenki zahvalili in odšli 
v svoj razred. Bilo mi je zelo lepo in 
želim si še takih ur. 
Maja, 3.a 

Bilo je zelo zabavno. Naučila sem 
se veliko besed v angleškem jeziku. 
Na iPadu je zelo zabavno delat in se 
učit. Najprej je bilo nekoliko težko, 
ker nisem bila spretna s prstki, a po-
tem je šlo zelo hitro. Zelo sem bila ve-
sela, da sem se udeležila takega načina 
učenja.
Ema, 3.a

Pri uri angleščine sem se zabaval. 
Najbolj sem se imel lepo, ko smo sne-
mali spot in ko smo igrali igrice, seve-
da so bile te igrice poučne. Na koncu 
je sledil še kviz, ki je vse še bolj pope-
stril. Takih ur učenja se zelo veselim 
in rad bi jih imel še.
Aleks, 3.a

Učili smo se angleščine na iPadih. 
Naučili smo se šteti do 10 in še dve 
angleški pesmici. Sledile so naloge v 
obliki igric, preko katerih smo utrdili 
znanje še na zabaven način. Na koncu 
je sledil kviz in s tem smo ponovili vse, 
kar smo se v tej uri naučili. S sošolcem 

iPad for everyone
sva opisala svoja doživetja ob učenju 
z iPadi in dala svoj prvi intervju. Bilo 
je res super! Komaj čakam, da bomo 
spet kaj takega počeli.
Enej, 3.a

Angleščina na iPadu je bila zelo 
zabavna. Naučili smo se šteti, peti an-
gleške pesmice in snemati. V paru sem 
bil z Enejem. Igrali smo pametne stva-
ri, na primer: povezovali smo balone 
s številkami, šteli do 10, obkroževali 
balone... Ta ura se je res splačala in 
bila je zabavna. Najraje bi šel še en-
krat.
Adrian, 3.b

Najbolj mi je bilo všeč učenje angle-
ških besed preko iPada. Igrali smo se 
eno igrico, pri kateri si si moral izbrati 
pisano nogavico, ki se je premikala in 
govorila kot bi bila živa. Dodal si ji 
lahko različne dodatke, jo spremenil, 
postavil v drugo okolje... Jaz sem ji 
dodal ograjo in jo postavil v slikovito 
okolje. Potem sem nogavičko premi-
kal, govoril sem angleške besede, ta 
pa jih je ponovila in spremenila glas. 
Bil sem zelo navdušen.
Žiga, 3.a

Dan, ko smo se učili angleščine z 
iPadi, mi je bil zelo všeč. Upam, da 
bomo v prihodnje imeli še več takih 
dni. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se 
snemali, bilo je zelo smešno, saj se po-
tem slišiš, kaj vse si povedal. Pri tem 
moraš malo bolj razmišljat, kaj boš 
povedal. Navdušen sem bil tudi nad 
zanimivimi igricami. 
Januš, 3.b

  

Benko Pulko je zanimivo poslu{ati. (Foto: EG)

Z iPada na zaslon (Foto: EG)

S prstki po zaslonu (Foto: EG)
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O[ Solkan

Spominjam se, ko sva s sošolko 
Saro Todorovo vstopili v učilnico slo-
venščine, kjer nas je čakala naša bodo-
ča mentorica Mateja Zorn. 

Cel teden sva neučakano priča-
kovali dan začetka filmskega krožka. 
Predstavljali sva si učilnico zapolnje-
no z radovednimi učenci in zagotovo 
bi tako tudi bilo, če bi jih več posluša-
lo šolsko obveščanje. Ko sva vstopili v 
učilnico, naju je zato prevzelo olajša-
nje, saj so bile poleg mentorice in go-
spe Miranda Brataševec, ustanovitelji-
ce Ustanove Silvana Furlana, prisotne 
le še štiri učenke šestega razreda. 

Mentorica in ustanoviteljica sta 
nam s toplim pristopom razložili, da 
je davnega leta 1973 na OŠ Solkan že 
deloval filmski krožek, ki sta ga vodila 
Silvan Furlan in Jože Dolmark. Zato 
ni slučaj, da je ustanoviteljica sedanje-
ga filmskega krožka sestra pokojnega 
Silvana Furlana, gospa Brataševec. 

Filmski krožek  
na naši šoli

Tako smo začeli s filmskim krož-
kom. Celotno lansko šolsko leto smo 
gledali stare filme in s tem spoznavali 
filmsko kulturo, učili pa smo se tudi 
osnove snemanja in filmskega jezika. 
Tako smo bili dobro pripravljeni na 
mladinski filmski tabor, ki se je od-
vijal na domačiji Klinec na Plešivem. 
Tam smo Sara Todorova, Tisa Križnič 
in jaz pod mentorstvom Mihe Dolin-
ška, vodje projekta Iskrice (ki spod-
buja filmsko ustvarjalnost koroške 
mladine) in Mateje Zorn posneli naš 
film Spet na prisojni strani. Z le-tem 
smo prejele na filmskem festivalu v 
Celovcu nagrado za najboljši prve-
nec. 

Končuje se že drugo leto delovanja 
filmskega krožka v Solkanu in sedaj z 
vso vnemo pripravljamo nov petmi-
nutni film, katerega vsebina naj zaen-
krat ostane skrivnost.
Celeste Sanja Smareglia  

Priprave na snemanje (Foto: Erika Grosar)

Snemanje odlomka (Foto: Erika Grosar)

Drobna, iskriva, gostobesedna 
u~iteljica slovenš~ine Marica 
Nakrst se je solkanski šoli zapisala 
v za~etku šestdesetih let. Razlog, 
da je iz nastajajo~e Nove Gorice 
stopila v tiso~letno solkansko 
tradicijo, pa je bil pravzaprav – 
hecen:

Moja prva služba je bila na šoli v 
Novi Gorici. Potem je tam moj mož 
postal ravnatelj in ker nisem hotela 
“biti pod komando”, sem prišla v 
Solkan. Ampak takrat je bila solkanska 
daleč od kakšne lepe šole! V stari stavbi 
smo še kurili tiste stare peči, pošteno 
se je kadilo, še telovadbo smo imeli 
kar v razredu. Skratka – vse je bilo zelo 
primitivno, ampak vzdušje med učitelji 
in učenci  je bilo daleč lepše in boljše 
kot kjerkoli drugje. Na solkanski šoli 
sem preživela 29 let.
U~iteljski kolektiv je bil dobra 
zgodba, kajne?

Že ob mojem prihodu je bilo lepo, 
pravo pravcato novo poglavje pa se je 
začelo s prihodom Nedeljka Pečanca. 
Za začetek je poslikal strop v avli in 
potem se nam je zdelo tako praznič-
no, ko smo prihajali v tisto našo staro 
zgradbo! Ivan Silič je takrat vodil pev-
ski zbor, kasneje je prišla Jožica Golob 
in številni drugi, povezovalec vseh pa 
je postal ravnatelj Peter Žigon, ki je z 
izgradnjo nove šole poskrbel tudi za 
izboljšanje naših delovnih pogojev.  
Leto 1986 je prineslo neke vrste 
preporod šolstva v Solkanu, tega 
leta pa ste prejeli tudi najvišje 
državno  priznanje za delo v 
šolstvu – Žagarjevo nagrado…

Ja, dobila sem kup enih nagrad in 
če povem po pravici, jih niti ne vem 
na pamet: občinske, republiške, pa 
od Zveze borcev, kot krvodajalka… 
Gotovo pa je bila ta Žagarjeva nagrada 
najpomembnejša. Vendar, kaj vem… 
Pomeni ti veliko tisti dan, ko jo dobiš, 
potem pa tisto priznanje nekam odložiš 
in nanj pozabiš. Ampak  tisto, na kar 
sem vedno ponosna, so moji učenci. 
Oni so moje minulo delo.
Vseh se verjetno ne  spomnite 
enako intenzivno -  zakaj oziroma 
po ~em so vam nekateri ostali bolj 
v spominu ?

Zdi se mi, da so bile nekatere gene-
racije take, da si jih bom večno zapo-
mnila. Ena med tistimi je bila tudi ta 
vaša generacija – Jože Dolmark, Silvan 
Furlan, Toni Gomišček, ti Zdenka... 
Takrat smo delali s polno paro, učence 
pa je zaznamovalo tudi izvenšolsko 
delo – izdajali smo časopise, imeli smo 
pevski zbor, pripravljali smo proslave, 
bralno značko, v hribe smo včasih ob 
sobotah in nedeljah peljali po 200 
otrok! 
Vzporednice z današnjim ~asom 
je skorajda nemogo~e povle~i. 
Šola je v~asih živela druga~e, se 
strinjate ?

Šola, to je bilo naše življenje. Mi 
nismo hodili v službo, mi smo hodili 
v Solkan v šolo, z njo smo živeli dobe-
sedno noč in dan. In delali smo z ne-
kakšnim zadoščenjem. Vse dejavnosti 
so bile na prostovoljni bazi in otroci so 
bili silno radi na šoli. 
^e opreme ni bilo dovolj ali ni 
bilo prave, ste se u~itelji pa~ 
znašli po svoje …

Na šoli je bil Cveto, hišnik. Cveto je 
znal vse. Če se je karkoli zalomilo, smo 
tekli po Cveta, in on je vse popravil. 
No, pri pouku smo dobivali tudi nove 
pripomočke. Spominjam se, ko so k 
nam prišle prve zvočne kasete; z nav-
dušenjem sem jih prinesla v razred. In 
veš kaj so rekli otroci? Tovarišica, raje 
nam vi kaj preberite.
Solkansko šolo ste zapustili 1991, 
ko ste se upokojili. Se vam je 
zdelo, da šola ne bo zmogla brez 
vas ?

Ja, ja, ker sem bila prepričana, da 
moram biti vselej na šoli! Še bolniške 
nisem nikoli vzela, saj se mi je zdelo, 
da če mene en teden ne bo, se bo šola 
kar podrla!  Ampak na žalost, ko sem 
jaz šla, se solkanska šola ni niti zama-
jala! (igrivo) So pa prišli drugi. Vsaka 
generacija naredi svoje.
Letošnje leto je Mestna 
ob~ina Nova Gorica posvetila 
Silvanu Furlanu, prezgodaj  
preminulemu filmskemu kritiku, 
publicistu in ustvarjalcu. Bili ste 
njegova razredni~arka.  
V kakšnem spominu imate 
Silvana - fanti~a ?

Marica Nakrst- pionirka pri  
uvajanju filmske vzgoje na OŠ Solkan

Silvana se spominjam kot zelo mir-
nega, zelo resnega, in moram reči, da 
tudi nisem nikdar verjela, da bo šel v 
filmsko vzgojo. Zdi se mi, da takrat še 
ni kazal takih nagnjenj do umetnosti… 
Bil pa je vseskozi zelo priden, simpati-
čen, družaben. Vendar je Jože Dolmark 
Jože bolj izstopal. Silvan je bil ob njem 
kot neka siva eminenca.
Kdaj ste se ponovno sre~ali izven 
šolskih klopi? Vsi trije imate 
nemalo zaslug  za prve korake 
filmske vzgoje v šolskih na~rtih.

Ja, to je bilo, ko sta se fanta  začela 
resneje ukvarjati s filmom, ko sta  šla 
v Ljubljano, kjer so že imeli filmske 
krožke, mislim, da v Pionirskem domu. 
Potem sta v sedemdesetih letih prišla 
k nam na šolo. Naško Križnar je vodil 
filmski krožek, onadva sta hodila iz 
Ljubljane. Naši otroci so potem pod 
njihovim mentorstvom začeli  delat 
majhne filmčke… Dandanes se mi ne 
zdijo nič posebnega, vendar smo zanje 
dobivali nagrade. In to tako doma, v 
jugoslovanskem merilu, kot tudi v tuji-
ni, v Švici. Posebej se še  se spominjam 
filma o kužku, ki ga je, mislim, naredila 
Nevenka Bremec…
Kakšna pa je bila vaša vloga ob 
tej trojki, kako ste film približevali 
otrokom?

Jaz sem se filmske vzgoje lotila 
potem, ko so otroci to pravzaprav zah-
tevali od mene. Rekli so – tovarišica, 
pogovarjajmo se o filmu. Jaz pa sem bila 
bosa. Ja ,  filme sem sicer rada gledala, 
toda o filmu nisem vedela ničesar. Po-
tem sem se začela izobraževati in na Šoli 
za filmsko vzgojo, ki jo je organizirala 
Ljudska univerza v Ljubljani, tudi diplo-
mirala! Na šoli sem igrala povezovalno 
vlogo med učenci in Naškom (Križnar-
jem), Silvanom (Furlanom)  in Jožetom 
(Dolmarkom), ki so prihajali na šolo. 
Vendar nisem imela vloge pri nastaja-
nju filmov. Leta 1984 sva z Mirjano 
Borčič pripravili knjigo Uresničevanje 
filmske vzgoje v OŠ. Potem sem vodila 
seminarje za učitelje. Bil je čas, ko je bila 
filmska vzgoja silno priljubljena, in je 
prišla tudi v šolski kurikulum – sicer le 
v obsegu 6 ur, a vendarle. Z odhodom 
moje generacije se je to žal izgubilo in 
tega danes ni več.  

Plakat prireditve Iskrice, kjer so nagradili na{e cineastke.

Kaj  je iz tistega “filmskega obdob-
ja” ostalo na šoli ? Nekaj film~kov…

Ja, nekaj jih je ostalo, mislim pa, da 
nimajo vseh, ne vem… Ampak – škoda, 
da si filmska vzgoja ni utrla širše poti v 
procesu šolskega izobraževanja. To je 
velika pomanjkljivost. Sem pa zdaj zelo  
vesela, da so na solkanski šoli obnovili 
filmski krožek.
Boste pomagali, boste dali eno 
roko?

Bila sem sicer zraven, na pogovorih, 
vendar je prav, da  mlajši peljejo stvar 
naprej. Mateja Zorn je zelo zelo sim-
patična  in zagreta in ko sem jo gledala, 
sem si rekla – vidiš, takšna sem bila 
jaz takrat… V njej sem začutila tisto 
navdušenje, da dela s srcem. In tu je 
seveda Silvanova sestra Miranda. Ona 
bo najbrž duša vsega.

Zdenka Tomulić  
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Fotoutrinki Aleša Srnovršnika. Avtorja je slikal Lado Pavliha.
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Najlep{a leta

Če mislite, da nam je upokojencem 
dolgčas, se motite. Motijo se tudi tisti, 
ki mislijo, da nam ostaja kaj časa. V 
nadaljevanju si preberite nekaj utrin-
kov iz našega pestrega delovanja.

Izlet ob 8. marcu
Z izletom ob 8. marcu smo začeli 

sezono izletov. V soboto, 9. marca, 
smo se kljub slabemu vremenu, dež-
ju in megli, odpravili v Belo Krajino. 
Najprej smo se ustavili v osnovni šoli 
Bistra glava. V učilnici je bilo na tabli 
napisano 9. sušec 1950. Tovariš učitelj 
nas je podučil kako  moramo v šoli 
pozorno poslušati, da se bomo čim 
več naučili in kako se obnašati, da mu 
ne bo potrebno uporabiti učno vzgoj-
nega rekvizita - približno 1 m dolge 
in kot palec debele leskove palice. Po 
približno eni uri intenzivne razlage in 
izpraševanja smo dobili spričevalo o 
opravljenem šolanju.

Na domačiji pri Treh farah so nas 
sprejeli z belokranjsko pogačo in do-
mačim kruhom z raznimi namazi. Po-
stavna in posebno zgovorna gospodi-
nja nam je ob razlagi in praktičnem 
prikazu zamesila in spekla prave belo-
kranjske pogače, ki smo jih lahko tudi 
kupili, zraven pa dobili še recept za 
pripravo.

V Adlešičih so nam na domačiji 
Cvitkovič v živo prikazali postopek 
izdelava platna od sejanja lanu, žetve, 
sušenja in tretja bilk, predenja - izde-
lave niti in tkanja tkanine - platna. S 
to obrtjo so se Belokranjci preživljali 
in preživeli. Pokazali so nam tudi kako 
se iz koruznega ličkanja splete košara - 
cekar za gospodinje. Tudi izdelovanje 
pisanic zahteva veliko potrpežljivost 
in umetniškega daru, predvsem pa ve-
liko časa. Zato lahko Belokranjcem, 
predvsem ženskam, iskreno čestitamo 
za njihovo marljivost.

Kot vsak izlet se je tudi izlet v Belo 
Krajino zaključil v prijetni družbi ob 
zgodnji večerji. 

Letni ob~ni zbor
V petek, 22. marca, smo imeli letni 

občni zbor. Obravnavali smo poročilo 
o delu in finančnem poslovanju v lan-
skem letu in sprejeli zaključni račun 
za leto 2012. Ugotovili smo, da smo 
opravili skoraj vse, kar smo planirali 
in  da smo zadovoljivo gospodarili. 
Sprejeli smo tudi plan aktivnosti in 
finančni načrt za letošnje leto z željo, 
da bomo tudi letos vsaj tako uspešni 
kot lani. 

V kulturnem programu sta nas 
prijetno presenetili naši članici Zofija 
Nanut in Irma Brezigar. Nanutova je 
sama napisala besedilo, scenarij in re-
žirala in opravila vsa ostala potrebna 

opravila za izvedbo kratke igre - skeča 
z naslovom Smeh je polovica zdrav-
ja. Zofija in Irma sta igrico sijajno 
izvedli, kar je na koncu potrdil velik 
aplavz. Povejmo še, da sta obe igralki 
tudi lani pripravili lepo sprejeto igrico 
Nona pri zdravniku.

4. meddruštveni turnir v pikadu
13. aprila smo organizirali četrti 

meddruštveni turnir v pikadu. Udele-
žilo se ga je 11 društev upokojencev 
pokrajinske zveze za Severno primor-
sko. Sodelovalo je 10 ženskih ekip z 
45 udeleženkami in 11 moških ekip z 
46 udeleženci. Skupaj smo gostili 91 
tekmovalk in tekmovalcev. Pri žen-
skah so slavile tekmovalke Branika, 
pred Bovcem in Desklami. Pri moških 
so bili najboljši Bovčani, pred Idrijo in 
Vipavo. Solkanski upokojenci so tako 
v ženski kot moški konkurenci dosegli 
osmo mesto. 

14. meddruštvena briškulada
Štirinajsto meddruštveno brišku-

lado smo organizirali 20. aprila. Za 
tradicionalno glavno nagrado - pršut, 
se je pomerilo sedem društev s sku-
pno devetnajstimi pari. Največ znanja 
in tudi sreče sta imela Ukmar Branko 
in Furlan Ivan iz DU Vipava, drugo 
mesto sta zasedla Alojz Podveršič in 
Ivan Vuk iz Vrtojbe, tretja sta bila 
naša tekmovalca Marjo Vodopivec in 
Ivan Pahor, četrti pa Natalija Prinčič 
in Marinka Kosor.

Majski izlet
V soboto, 11. maja smo organizira-

li majski izlet. Tokrat smo se namenili 
v Ljubljano in Volčji potok. Vreme 
nam tudi ni bilo naklonjeno, vendar 
to ni preprečilo dobrega razpolože-
nja. Klub temu,  da Ljubljano več ali 
manj poznamo, je bil izlet zanimiv in 
poučen. Najprej smo se ustavili pred 
parlamentom in si ga tudi ogledali. 
Ob vstopu smo morali vsi na osebno 
kontrolo, kot na letališčih. Nihče se ni 
razburjal ali čudil. vsi smo vedeli, da 
je varnost na prvem mestu. Ogledali 
smo si vse prostore, v katerih naši po-
slanci odločajo o življenju in delu Slo-
vencev. Najbolj zanimivi sta avla pred 
vhodom v delovne prostore in velika 
dvorana, kjer zaseda državni zbor. 
Zgornja tretjina sten avle je okrašena 
s freskami, ki prikazujejo dogodke iz 
življenja Slovencev od prve države 
Karantanije do današnjih dni. Obisk 
parlamenta res ni vsakdanji dogodek, 
zato ni nič čudnega, da so fotoaparati 
veselo bliskali. Vsak si je želel trajni 
spomin na ta obisk.

Nato smo se preko Kongresne-
ga trga odpravili mimo Univerze do 

obrežja Ljubljanice in se ob razlagi 
vodičke sprehodili do mestne hiše in 
Robbovega vodnjaka, tromostovja, 
Prešernovega trga, nato spet na desni 
breg in mimo Plečnikove in mestne 
tržnice do vzpenjače na Ljubljanski 
grad. Ogledali smo si grad, predvsem 
pa Ljubljano iz skoraj ptičje perspek-
tive. 

Volčji potok je verjetno eden naj-
večjih in lepo urejenih parkov v Slo-
veniji. Slovi predvsem po prostranih 
gredah tulipanov. Letos  jih je cvetelo 
preko 2 milijona. Žal jih nismo videli, 
saj so že odcveteli. Ogledali pa smo 
si stalno razstavo orhidej in kaktusov. 
Ostalih predelov parka si zaradi slabe-
ga vremena nismo ogledali. 

Na poti domov smo se ustavili tudi 
v Bistri, v tehničnem in lovskem mu-
zeju. Muzeja si nismo ogledali, ampak 
smo si v lepo urejeni restavraciji pri-
voščili večerjo.

18. meddruštveni balinarski turnir
31. maja in 1. junija smo organi-

zirali že 18. meddruštveni ženski in 
moški balinarski turnir. Ta turnir je 
naša najstarejša meddruštvena prire-
ditev. Letos se je turnirja udeležilo 14 
ženskih in 11 moških ekip iz 16 dru-
štev s Severne primorske in zamejstva. 
Vseh tekmovalcev, spremljevalcev in 
organizatorjev je bilo 112. Normalno 
je, da je turnir tekmovalnega značaja, 
vendar pa veliko pomeni predvsem 
druženje in prijateljstvo, ki traja že 18 
let. Zaradi dežja je bilo celotno tek-
movanje opravljeno v pokritih balini-
ščih v Novi Gorici.  Pri ženskah so bile 
prve tekmovalke iz DU Kanal, pred 
vrstnicami iz Društva slovenskih upo-
kojencev za Goriško iz Italije, tretje so 
bile upokojenke iz Vrtojbe, četrte pa 
upokojenke iz Medane. Pri moških je 
slavilo DU Nova Gorica, drugo je bilo 
DU Vipava, tretje DU Renče, četrto 
DU Vrtojba.

Balkanska tura
Osemdnevno potovanje, ki je tra-

jalo od 10. do 17. junija smo poime-
novali Balkanska tura. Sprva nas je 
pot vodila iz Solkana, mimo Zagreba 
in Slavonskega broda do Beograda. 
Naslednji dan smo nadaljevali pot 
do Skopja in Ohrida, kjer smo osta-
li dva dni. Preko Struge smo se nato 
odpravili v Albanijo. Obiskali bomo 
Tirano in prespali v Draču. Po ogle-
du Kruje, nekdanje prestolnice, smo 
se napotili proti Črni gori. Ustavili 
smo se v Podgorici in Boki Kotorski. 
Mimo Dubrovnika smo se peljali do 
Neuma v Bosni in Hercegovini, kjer 
smo tudi prespali. Sedmi dan smo se 
po dolini Neretve peljali v Mostar in 
prespali v Sarajevu. Zadnji dan pa nas 
je pot vodila preko Slavonskega broda 
in Zagreba do doma. Bilo je naporno, 
toda polno lepih doživetij.

Letovanje v Starigradu 
Klub temu, da je hotel Alan v Stari-

gradu eden najlepših in lepo urejenih 
hotelov s tremi zvezdicami na hrvaški 
obali in da je oddaljen od mesteca 
Starigrad samo 800 m in od nacional-
nega parka Paklenica 2 km, od morja 
100 m in z zunanjim bazenom s slad-
ko vodo in da je v ceni vključen polni 
penzion, z večerno živo glasbo, ni bilo 
velikega zanimanja. Prijavilo se je le 
30 naših članov. Pričakovali smo jih 
vsaj 40. Če se še kdo zanima za to le-
tovanje, se še lahko prijavi. Vpisovali 
bomo do konca junija. V Starigradu 
pa bomo od 24. do 31. avgusta.

Božidar Markič

Kaj počenjamo upokojenci

Vzhi~ene nad lepoto orhidej. Kdor zna {teti do 61 lahko igra bri{kulo.

Prekontrolirani upokojenci ob~udujejo parlamentarne freske.

Pikado zahteva ostro oko in mirno roko.

Za domovino - s Titom naprej!

“Za lepo oprsje morate redno mesiti testo!”
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Za nemoteno izhajanje našega časopi-
sa potrebujemo tudi prispevek kraja-
nov. Hvala vsem, ki ste že prispevali. 
Hvala tudi tistim, ki še boste prispe-
vali. Hvala tudi tistim, ki še boste. Le 
skupaj bomo uresničili naše načrte. 
Transakcijski račun, na katerega lahko 
nakažete prispevek, je: 
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
01284 – 6450831390

Tiste, ki prispevajo z uporabo 
položnice, obveščamo, da na oken-
cu, odprtem na Mestni občini, ne 
zaračunavajo provizije.
Veliko lepega v prihajajočem poletju 
vam želi uredništvo našega – vašega 
časopisa.

Darovalci za ~asopis
V letošnjem letu so darovalci za časopis 
darovali  3.236 eur.
V zadnjih treh mesecih (od meseca 
marca) so darovali:
Antončič Marjeta, Avto moto društvo, 
Baša Rado, Bašin Dušan, Bašin Emil, 
Bašin Sonja, Beltram Ada, Bensa 
Bruno, Bergoč Zdenka, Bitežnik 
Jože, Bitežnik Vlasta, Boltar Andrej, 
Boltar Silva, Božič Majda, Božič 
Vuga Klara, Brajnik Marčela, Bratkič 
Pavla, Bratuž Jenčič Magda, Bratuž 
Mara, Bremec Nevenka, Brezavšček 
Alga, Brezigar Irma, Brezigar Jožica, 
Brezigar Vladimir, Brumat Pavel, 
Bucik Mihaela, Bucik Olga, Bušen 
Magda, Bužinel Janja, Caharija, 
Carlevaris Mojca in Branko, Casarsa 
Alojzija, Cigoj Štefan, Černe Marija, 
Černe Matilda, Černuš Maks in Laura, 
Čičigoj Anton, Čuk Vogrič Cvetka, 
Drašček Jožef, Drnovšček Duška, 
Družina Čibej, Družina Valič, Eržen 
Mavricija, Fabjan Jožica, Fechtner 
Pavla, Filipič Venceslav, Forčič 
Miloš, Franko Savina, Gabrijelčič 
Fani, Gabrijelčič Marija, Goljevšček 
Martina, Gomišček Franc, Gomišček 
Izidor, Gomišček Sergej, Gorjan Greta 
in Marija, Grapulin Radovan, Grobiša, 
Grosar, Hrovat Ivan, Humar Gabrijela, 
Hvalič Ana, Hvalič Cvetko, Ivančič 
Gabrijela, Jablanšček  Stanislav, Jakhel 
Jordana, Jakin Anton,  Jakin Marjan, 
Jančič Dragan, Jelerčič Vanda, Jelinčič 

Bogdan, Jerončič Matilda, Jug Gvido, 
Jug Jožef, Jug Jožefa, Jug Milojka, 
Kalan Emil, Kaličanin Božica, Kancler 
Radislava, Karajič Sonja, Kaver 
Franc, Klančič Varja, Knavs Marija, 
Kodermac Zdenka, Kofol Antonija, 
Kokelj,Komel Anton, Komel Marica, 
Komel Rihard, Komjanc Kompare 
Petra,  Kosor,  Krivec Černuta,  Križaj 
Marija, Krušič Gregorič Vesna, Leban 
Marta,Leban Miloš, Leban Srečko, 
Lipičar Marija, Loverčič Gabrijela, 
Makuc Rudi, Malec Tatjana, Mariuti 
Marino, Marjanov Neda, Markič Jožef, 
Marušič Franc, Masič Repše Mirjam, 
Matelič Mitja, Matjac Aleksander, 
Maurič Vera, Mavrič Alojz, Mis 
Marija, Mlakar Alojz, Mlakar Boža, 
Mlekuž Marija, Mokorel Rafael, Mrak 
Irena, Nemec Jordan, Nemec Vidojka, 
Paravan Franc, Paravan Jožica, Pavletič 
Robert, Pelegrini Anica, Perko Marija, 
Pintar Klementina, Plesničar Bernarda, 
Poberaj Marta, Podgornik Janez, 
Podgornik Valentin, Podveršič Marija, 
Polanc Ivan in Marina, Prijon Marjo, 
Ravnik Marija,  Remiaš Ana Marija,  
Rusjan Marija, Rusjan Vanja,  Saksida 
Alenka, Simčič Tatjana, Skrt Karel, 
Skubin Silvija, Slejko Alenka, Slokar 
Olga, Sosič Danuška, Srebrnič Elda, 
Srebrnič Eleonora, Srebrnič Marija, 
Stepančič, Strosar Laura, Šavli Danijel, 
Šinigoj Barbara, Škarabot, Škarabot 
Davorin, Šmajgl Franc, Špacapan 
Darja,  Štolfa Danijel, Štrukelj Majda, 
Šuligoj Vera, Terčon Brezigar Marinka, 
Trampuž  Aleksandra, Uršič Ljuba, Ušaj 
Laura, Vižin Mario, Vižin Marjeta, 
Vižin Oton, Volčič Jožef, Volk Avgusta, 
Volk Gracijana, Vuga Davorin in  
Ivanuša, Zavrtanik Franko, Zavrtanik 
Lidija, Zavrtanik Liljana, Zavrtanik 
Štefka, Zavrtanik Tit, Zavrtanik 
Viljem, Znidarčič Marija Pia, Zorn 
Anica, Zupan Franc, Živec Božica, 
Žnidarčič Anica, Žnideršič Vladimir.

Iskrena hvala vsem!

PodpornikiPo doma~e

Naslednja številka 
1001 – solkanskega ~asopisa 
bo izšla 23. septembra 2013. Članke in  
fotografije je potrebno oddati najka-
sneje do 5. septembra na e-naslov: 
1001solkan@gmail.com. Besedil, ki 
niso v elektronski obliki, ne more-
mo sprejemati. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila

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

Oblikovanje oglasa: 
dodatnih 50 %
Oddaja oglasnih vsebin za naslednjo 
številko: 1. september 2013.

Nekaj starih dobrih humornih do-
godkov in šal, ki so nam jih pripove-
dovale starejše generacije. 

Ob spominu nanje se spominjam 
takratnega veselega vzdušja in sožitja 
med ljudmi, ki je v čistem nasprotju 
z današnjim vedenjem egocentričnih 
posameznikov in skupin v našem 
okolju.

PO VOJAŠKO
V Solkanu  so vojaki graničarji ve-

stno varovali mejo ob Soči do glavne 
železniške postaje. Ob kmetijskem 
prehodu na solkanskem polju državna 
meja ni bila dobro označena in več-
krat se je zgodilo, da je kak sorodnik 
na obisku ob sprehodu nehote presto-
pil mejno črto. Takrat so skriti družeti 
grobo intervenirali in z uperjenimi 
puškami pospremili takega "begun-
ca" na karavlo, upajoč na nagradni 
dopust za tako hrabro dejanje. Ko je 
zastavnik ugotovil zmoto, je poslal 
ponavadi kakega miličnika na dom s 
pozivom, naj pride nekdo iskat nepa-
zljivega žlahtnika.

Zgodilo se je, da je prišla mati z 
jokajočim otročičkom v naročju. Mali 
ni odnehal, pa se je na dvorišču kara-
vle usedla k vojaku, ki je slastno jedel 
malico, in ga nagovorila:

Čemu so se smejali naši nonoti
“Druže vojniče, molim vas, recite 

neku reč malomu, da se možda malo 
smiri.”

Vojak izstreli: “Muči mali, jeben-
ti.”

Zaprepadena ženska ga milo po-
gleda: “Ma ne tako oštro, nešto lepo 
mu recite, makar da ga stavite u tor-
bu.”

“A šta,” jezno odvrne graničar, “da 
ga utrpam u torbu, da mi posere le-
bac!”

PO MIZARSKO
Pošlje mizarski mojster garzona z 

natovorjeno burelo na ZMO, da na-
žagajo les na pravo mero.

Dol po Mizarski ulici in Cesti IX. 
korpusa je nadobudni vajenec nekako 
uspel prikrmariti do cilja, pri povrat-
ku pa se je izčrpal že pri spomeniku 
padlim borcem. Mimo je prišel mo-
žakar, videl upehanega fantiča, ki se 
mu je zasmilil, in skupaj sta porinila 
naložen voziček navkreber po Mizar-
ski do delavnice.

Med potiskanjem ga je ogovoril: 
“Drugič  prosi mojstra naj ti manj na-
tovori.”

Vajenec odvrne: “Saj sem.”
“In kaj ti je odgovoril?”, je zveda-

vo vprašal možakar.

E-mail: info@delavska-hranilnica.si   Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Obiščite nas v naših poslovnih 
enotah po Sloveniji !

Ob brezplačni kavici, Vam bomo 
odgovorili na vsa Vaša vprašanja 

in za Vas z veseljem poiskali 
najugodnejšo rešitev.

V Delavski hranilnici ste  
na prvem mestu Vi,

zato ne zvišujemo provizij  
in ostajamo

NAJUGODNEJŠA BANKA V 
SLOVENIJI!

“Ma da ni potrebno, da bo že pri-
šla mimo kakšna mona, ki mi bo po-
magala.”

PO DACARSKO
V Solkanu je bilo včasih veliko 

mizarskih in drugih obrtnih delavnic, 
trgovin in ustanov, pa tudi kmetij je 
bilo kar nekaj. Tudi dacarji (davčni 
inšektorji) so radi kupovali pridelke, 
vino in mleko pri kmetih, ti pa so se 
jih najraje izogibali. 

Pa pride dacar na dvorišče, kjer 
nalaga kmet košare s češnjami in po-
sodo z mlekom na burelo, da jih od-
pelje prodat. Prijazno vpraša: “Koliko 
kilogramov češenj naberete z vaših 
dreves?”

Kmet nejevoljno odvrne: “E, to je 
odvisno od več faktorjev.”

“Povejte mi enega bistvenega,” za-
nima uradnika.

“No, odvisno je od tega, koliko 
mularije živi v bližini.”

Davkar si zapiše v beležnico in na-
daljuje: “Koliko litrov mleka pa daje 
vaša krava?”

“Okoli 20 litrov,” zamrmra kmet.
“Kaj pa naredite z mlekom?”
“Dva do tri litre ga spijemo doma, 

ostalih 25 litrov pa ga prodamo.”
miran.brumat@gmail.com

Čistilna akcija

Predvideni čistilni akciji   
11. in 25. maja  sta zaradi slabega 

vremena odpadli.
Od krajanov pričakujemo,  

da poskrbijo za čisto  
in urejeno okolico svojih domov.

KS Solkan

Rezbarsko intarzijsko  
in restavratorsko  
društvo Solkan

organizira

v torek, 17. septembra 2013

Razstavo
Lepota lesa in kamna 

in ročnih del


