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Krajše in daljše
Jubileji, nagrade, razstave, prireditve...

Bili smo z Žogico v Milanu, z Darinko 

brali knjige najmlajšim, poslušali 

Luko Mesca na Sabotinu, opazili 

razpadanje pravkar postavljenih tabel 

na Poti miru na Škabrijelu, spremljali 

prevoz mlaja s furengo skozi Solkan, 

se učili izdelovati akustične kitare in še 

marsikaj.

Na straneh 3-8

Obledele fotografije 
Andrej Černe je zbral pričevanja o 

solkanskih pobiralcev železa in drugih 

ostankov orožja po prvi svetovni vojni.

Na strani 9

Olga Slokar se spominja partizanske 

učiteljice Marice Belingar.

Na strani 11

Intervju  
Jože Drašček, Pepi Božjak, je pred 

sedemdesetimi šel na Plac in jo nato  

s partizani škofjeloškega odreda  

mahnil do Gorice.  

Domov se je vrnil čez 51 dni.

Na straneh 10 in 11

OŠ Solkan
Kaj je E-twinning tree, kako se je 

na videokonferenci pogovarjati s 

predsednikom države, kako se odpirajo 

dežniki in še druge vesti.

Na straneh 12 in 13

Solkanske večernice
Majski dnevi, polni spominov izpred  

sto let, pa tudi še čisto svežih.  

Obuja jih Miran Brumat.

Na straneh 14 in 15

Najlepša leta
Skrb za zdravje in čisto okolje so 

naši upokojenci nadgradili z izletom v 

Furlanijo.

Na strani 15

Križanka
Tokrat nagradna! 

Na strani 16
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KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
vas vabi na prireditve ob 

KRAJEVNEM PRAZNIKU
četrtek, 3. septembra 2015, ob 19.00

otvoritev muzejske zbirke I. svetovne vojne
v objektu Soška c. 31 (pri pokopališču)

nedelja, 6. septembra 2015,  ob 17.00
KONCERT SAKRALNE GLASBE

v baziliki na Sveti Gori
Polona Kante Pavlin, sopran

Župnijski mešani pevski zbor Šempeter,
zborovodja Matjaž Černic

projektni orkester KUD Šempeter

četrtek, 11. september 2015, ob 19.00
otvoritev RAZSTAVE v domu KS Solkan

organizator: Rezbarsko intarzijsko društvo Solkan

sobota, 12. september 2015 
ob 19.00 -  OSREDNJA SLOVESNOST 

na pokritem kotalkališču na bivši solkanski karavli
kulturni program s podelitvijo priznanj KS

sodelujejo:
Polona Kante Pavlin – sopran

in 
Ansambel violončelov NOVA – Cellostrike

Trio tenorjev ENOJKA, 
Mojca Rusjan, sopran

in
Mirjam Furlan, klavir

Ob 20.00 -  zabavni program z ansamblom Rokn band

* * *
Za gostinsko ponudbo bo skrbela Ošterija  Žogica.

Prazniki in obletnice

V bistvo je ta številka praznična, saj je izšla ob Dnevu državnosti. Naslednja bo 
tudi praznična, čeprav bo praznik le naš, krajevni. In potem bo ponovno praznična, 
božično-novoletna. Pomladanska pa je tako ali tako vedno praznična, ker je pomlad 
praznik narave. 
Naš koledar izhajanje je sicer bolj povezan z letnimi časi: pri njih se vsi strinjamo, da 
nastopajo ob enakonočjih in sončevih obratih, glede večine ostalih praznovanj pa se 
slej ko prej začenjamo prerekati. Praznik je – po SSKJ - dan, /.../, posvečen kakemu 
pomembnemu dogodku ali spominu nanj. Ti pomembni dogodki se zdijo še bolj 
pomembni, če so se zgodili pred okroglim številom let. Solkanci se še spominjamo 
s kakšno radostjo in ponosom smo praznovali našo tisočletnico, toda kako ravnati 
takrat, ko ima na isti dogodek vsakdo drugačen spomin? Kdo je na pravi strani? Kdo 
sme praznovati? Zakaj sploh praznovati?
Letošnji pomladni dnevi so bili prepleteni s čustveno nabitimi obletnicami, povezanimi 
tudi z našim krajem. Pred sto leti je kraljevina Italija napovedala vojno cesarsko-
kraljevi Avstro-ogrski. (Nekateri) Italijani so se spomnili iz tega narediti praznik, saj 
je to bil zanje začetek zadnje vojne za združitev vseh delov domovine pod eno streho 
(prejšnje v letih 1848, 1859 in 1866 z vkorakanjem v Rim leta 1870). 
Pred sedemdesetimi leti so prišli v Solkan partizani, borci Škofjeloškega odreda. Skoraj 
pozabljeno, vendar nekoliko razumljivo, ker so dnevi tam okrog nabiti z dogodki (pol)
pretekle zgodovine: dan OF, 1. maj – praznik dela, 9. maj – dan zmage. Tudi slednji je 
letos postal sedemdesetletnik. Sem ter tja se ga je kdo sramežljivi spomnil, naš Sabotin 
pa je ponovno gostil mlade vseh generacij, ki smo prepričani, da sporočilnost NOB ni 
bila v streljanju, ampak v želji, da se zgradi nov in pravičnejši svet. 
Z isto željo smo toliko let kasneje ustanovili lastno državo. Imamo še vedno dovolj 
močen razlog, da iz srca praznujemo? Imamo še samozavest iz leta 1991 ali smo jo 
zapravili za privide judeževih zlatnikov? Ni se nam potrebno ponašati z vojaškimi 
podvigi, ni nam potrebno paradirati in razkazovati orožja, dovolj je, če lahko hodimo 
zravnano in če lahko iskreno pogledamo vsem v oči. Iskreno, ne naučeno!

Toni GomiščekLilium carniolicum, Kranjska lilija (Foto: Aleš Srnovršnik)

János Áder, predsednik Madžarske in Borut Pahor, predsednik RS, sta položila venec k 
obelisku na pokopališču padlim v I. svetovni vojni v Solkanu. (Foto: Leo Caharija)

Solkanski rojak Vladimir Makuc je 8. maja praznoval 90-letnico. Naše čestitke ob 
visokem jubileju in še na mnoga leta ! Zapis o razstavah, ki sta spremljali jubilantovo 
praznovanje, objavljamo na strani 3.

Poklon spominu

Jubilant



24. junij 20151001- solkanski ~asopis2 31001- solkanski ~asopis24. junij 2015

Sklenite zavarovanje z medicinsko 
asistenco v tujini in se izognite visokim 
stroškom zdravljenja.

Počitnice ne gredo vselej po vašem načrtu. Zavarovanje vam zagotavlja 
dodatno varnost v primeru zdravstvenih težav ter krije morebitne stroške 
zdravstvenih storitev.

KAMORKOLI Z
ZAVAROVANJEM
TUJINA.

sUpER dARILO 

Ob sKLENITVI*

* letnega zavarovanja Multitrip www.vzajemna.si 080 20 60

Obiščite nas v poslovalnici Nova Gorica, 
na Delpinovi ulici 7a, tel.: 051 379 796

Oglas Tujina A4_(28-5-2015).indd   2 28.5.2015   16:29:27

KS Solkan Krajše in daljše

KS Solkan je poiskala primerno lokacijo za mlekomat v Solkanu. Vabimo za-
interesirane kmete, da se zglasijo na sedežu KS Solkan. Podrobnejše informa-
cije lahko dobite tudi po telefonu (05 33 000 80).

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
Komisija za priznanja KS

Trg Jožeta Srebrniča 7
5250 SOLKAN

Številka: 094-1/15
Datum: 20. 5. 2015

O B V E S T I L O

Krajevna skupnost Solkan ob 
krajevnem prazniku v mesecu 

septembru podeljuje organizacijam  
in posameznikom za njihov 
pomemben prispevek kraju  

priznanja KS.

Društva, organizacije in krajani 
lahko pošljejo pismen predlog z 
obrazložitvijo na sedež Krajevne 

skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, 
5250 Solkan do 10. julija  2015.

Na kuverti naj bo označba – predlog 
za priznanje KS, NE ODPIRAJ.

                                          

PREDSEDNICA KOMISIJE
Vesna Bašin 

Mesto Ljubljana se je solkanske-
mu umetniku poklonilo ob njegovi 
90 letnici z dvema razstavama, od-
prtima dan pred njegovim rojstnim 
dnevom, 7. maja 2015. V preddverju 
Cankarjevega doma so na steni, ki je 
namenjena izboru likovnih kritikov, 
predstavili nekaj Makučevih slik po 
izboru dr. Milčka Komelja, galerija 
Kresija pa gosti razstavo Pokrajina s 
slikarjem, ki jo je odprl Zoran Janko-
vić, župan Mestne občine Ljubljana. 
Mestna občina Nova Gorica je žal za-
mudila ali spregledala, da bi leto 2015 
kot Makučevo leto namenila svojemu 
častnemu občanu (2011) in donator-
ju likovnih del Solkanu, pa tudi same 
otvoritve v Ljubljani se je udeležila le 
skromna delegacija MONG, Goriške-
ga muzeja in KS Solkan.

Razstave se je poleg drugih zna-
nih umetnikov (Jakov Brdar, Mirsad 
Begić...) udeležil tudi rojak, pesnik 
in akademik Ciril Zlobec, ki je pred 
tridesetimi leti napisal uvodnik ob 
Makučevi retrospektivni razstavi ob 
njegovi šestdesetletnici v Goriškem 
muzeju: »Makučevo slikarstvo je iz-
poved in pričevanje hkrati in morda 
tudi zato vseskozi prežeto s prepričlji-
vo človečnostjo. To slikarstvo je tiho, 
skoraj sramežljivo, kot da se zaveda 
intimnosti, s katero stopa pred nas. In 
ne nazadnje: vsaj Primorcem – tako 
pač doživljam – prinaša med drugim 
tudi dih te zemlje in podnebja, ki sta 
tako plodno oblikovala in zaznamo-
vala vso umetnikovo osebnost.«

Ob razstavi s pomenljivim naslo-
vom Pokrajina s slikarjem je umetno-
stna zgodovinark Breda Ilich Klanč-
nik zapisala:

»Pokrajina s slikarjem je eden od 
pogosto ponavljajočih se naslovov, 
ki jih Vladimir Makuc s svinčnikom 
skrbno izriše pod sleherni odtis svo-
jega grafičnega lista. Doda mu letnico 
in podatke o tehniki in nakladi, kate-
re natis po tem, ko več ne tiska sam, 
vselej skrbno nadzira. Svojo izbrano 
pokrajino je umetnik iz grafičnega 
medija že zdavnaj preselil v sliko, 

vtkal v tapiserijo, izrisal na porcela-
naste objekte in jo vklenil v poudarje-
no konturo svinčenih spojk v stekle-
nem vitražu. Radoživo raziskovanje 
materialnega na našem utrujenem 
planetu je razširil v vsemirje in ga po-
selil s svojimi ljubimi pticami. Na za-
četku ustvarjalne poti so bili zaščitni 
znak umetnikove grafične produkcije 
zamolkle rjavine in hrapava ožgana 
zemlja s Krasa njegovega otroštva, 
ciklus, ki nastaja v zadnjih letih pa 
preplavlja modrina kozmosa. Ta se v 
različnih razpoloženjskih stanjih pre-
liva iz otožnih sivin v rožnate odten-
ke. Tudi izbrana tehnika je zdaj zve-
čine akvarel z dodano barvno kredo 
in risbo s svinčnikom ter polepljen z 
bleščicami, ki aludirajo na utripajoče 
zvezde. Protagonist v tej znova od-
kriti pokrajini je slikar sam. Na enem 
od listov se je upodobil kot zleknjena 
figura, z rokami podvitimi pod glavo, 
kako se zazira v vesolje. Meditativna 
poza in nadrobnosti nas popeljejo v 
resničnost iz preteklosti. Znova se 
znajdemo na hrastoveljskem prizori-
šču, ko je mladi slikar kot restavrator 
in kopist z občudovanjem odkrival 
srednjeveške freske in enigmatične 
glagoljaške zapise v tej znameniti 
cerkvi ter si poskušal odgovoriti na 
pradavna, večna vprašanja o bivanju 
in minevanju. Premišljujočo podobo 
slikarja pa je na zadnjem akvarelu z 
letnico 2014, ki nosi naslov Hermes 
kolesar, zamenjala aktivna figura bici-
klista z nespregledljivimi avtoportre-
tnimi potezami. Kot vselej je pripoved 
nabita s simboliko, med sonca pa so 
kot neki novodobni grafiti posejane 
zrcalno izpisane misli. Z malce truda 
razberemo zapise: EINSTEIN, ESPA-
CE INFINI, HERMES CYCLISTE, 
GERONCITUS EREMITA, UNI-
VERSE EN ROSE. Pomenljivi, tudi 
hudomušno obarvani citati pa niso 
zapisani le iz strahu pred praznim 
prostorom. Pozornost vzbujajo nena-
vadni ptiči, ki delajo družbo slikarju, 
ko se trudoma vzpenja navkveber. Z 
natančnostjo znanstvenika ornitolo-
ga sta zapisana vrsta in rod te ptice: 
geronticus eremita. Upodobljen je 
grivasti ibis, ki mu je slovensko ime 
klavžar v svojih ornitoloških zapisih 
nadel Žiga Zois in je v časih, ko je Ja-
nez iz Kastva slikal v hrastoveljski ta-
borski cerkvi, preletaval nebo v Istri. 
Ptica, katere ukrivljeni kljun spomi-
nja na polmesec, je igrala pomembno 
vlogo v starem Egiptu. Ibis je pred-
stavljal inkarnacijo Tota, boga ustvar-
jalne besede, zaščitnika astronomov, 
računovodij, čarodejev, padarjev in 
vračev, izenačenega z grškim bogom 
Hermesom. V Makučevem primeru 
nas ikonografski motiv znova pove-
že s poslikavami v Hrastovljah, ki so 
pomenile ključno oporno točko nje-
govih ustvarjalnih začetkov. Tako je 

sklenjen zemeljski in nebesni krog s 
prizora stvarjenja sveta, s soncem in 
luno, prikazanima v ljubeznivi antro-
pomorfni podobi in s pticami, ki so v 
petem stvariteljskem dnevu poletele 
v nebo. Zdaj lahko dodamo Pokraji-
ni s slikarjem še Pokrajino s pticami, 
ki se v jatah spreletavajo med nebom 
in zemljo in nas razveseljujejo. Hvala 
mojster Makuc!«

Življenjepis Vladimirja Makuca
Vladimir Makuc se uvršča med 

najpomembnejše sodobne slovenske 
likovne ustvarjalce in predstavlja svo-
jevrsten prehod v soustvarjanju tradi-
cije slovenskega intimističnega slikar-
stva na prehodu iz 20. v 21. stoletje. 
Rodil se je 8. maja 1025 leta v Solka-
nu, Jako stari vasi na Goriškem, kjer 
reka Soča prehaja iz goratih predelov 
v ravninski svet. Bil je prvorojenec v 
mizarski družini s tremi otroki. V Sol-
kanu je obiskoval italijansko osnovno 
šolo (1931-36), nato pa učiteljišče v 
Gorici. Njegovo šolanje je prekinila 
2. svetovna vojna, Italijani so ga še 
ne osemnajstletnega prisilno mobili-
zirali in odpeljali v Piemont, kjer je 
ostal do kapitulacije Italije. V mesecu 
oktobru 1943 se je vrnil domov in še 
v istem mesecu tudi diplomiral na ita-
lijanskem učiteljišču v Gorici. Febru-
arja 1944 je bil mobiliziran v parti-
zansko vojsko, najprej v Gradnikovo 
brigado, kot tehnični risar je deloval 
v operativnem odseku XXXI. divizije 
in nato v Prešernovi brigadi. Konec 
vojne je dočakal kot ranjenec v zasilni 
bolnišnici na Vojskem.

Po vojni in po uspešno opravljenem 
izpitu iz slovenskega jezika (šolal se je 
v italijanščini), je kratek čas poučeval v 
nižjih razredih osnovne šole v Mirnu. 
Sam je želel nadaljevati šolanje, zato se 
je leta 1946/47 vpisal na Šolo za ume-
tno obrt v Ljubljani in jo tudi dokon-
čal. Še pred zaključkom šolanja se je 
preizkusil tudi kot kopist srednjeveških 
fresk: ta izkušnja mu je prišla prav pri 
kasnejšem umetniškem ustvarjanju.

Leta 1950 je uspešno opravil spre-
jemni izpit na Akademiji upodabljajo-
čih umetnosti v Ljubljani in se vpisal 
na oddelek za slikarstvo. Po konča-
nem študiju na akademiji se je vpisal 
še na podiplomski študij restavrator-
stva. Že med študijem je opremil za 
Državno založbo kar nekaj knjižnih 
del. Leta 1956 je uspešno zaključil 
študij restavratorstva in se vse do leta 
1963 posvečal kopiranju srednjeve-
ških, predvsem poznogotskih fresk za 
Narodno galerijo iz Ljubljane. Delo 
po raznih srednjeveških cerkvah po 
Sloveniji je v slikarju zapustilo globo-
ko sled, ki se odraža v njegovih delih. 
Vladimir Makuc se je v zimskih mese-
cih in v svojem prostem času posvečal 
lastnemu ustvarjalnemu delu, grafiki, 
v začetku pa izključno lesorezu. V 
letu 1958 se je prvič predstavil jav-
nosti na razstavi grafične sekcije Dru-
štva slovenskih likovnih umetnikov 
v Moderni galeriji in si pridobil tudi 
status samostojnega umetnika. V letu 
1959 je pričel sodelovati na medna-
rodnih razstavah grafike in prejel šte-
vilna priznanja in nagrade.

Pomembna prelomnica v umetni-
kovem grafičnem ustvarjanju se je 
zgodila leta 1960 ob obisku grafič-
nega ateljeja Johnnyja Friedlaenderja 
v Parizu, kjer se je dva meseca izpo-
polnjeval v tehniki barvne jedkanice 
in akvatinte. Ta grafična tehnika ga 
je popolnoma prevzela. Leta 1962 se 
je z uporabo te tehnike prvič pred-
stavil na samostojni razstavi v Mali 
galeriji v Ljubljani. Kasneje so sledile 
še druge pomembnejše samostojne 
predstavitve tako doma kot na tujem.  

Med najpomembnejšimi priznanji, ki 
jih je umetnik prejel, so prva nagra-
da za grafiko na 3. Sredozemskem 
bienalu v Aleksandriji (1959), na-
grada Prešernovega sklada (1962), 
ki jo je prejel za grafični opus pre-
teklih dveh let, Prešernova nagrada 
(1979) za grafični opus, ki združuje 
dosežke sodobne umetniške grafike, 
nagrada Riharda Jakopiča (1987) in 
Velika nagrada Majskega salona za 
slikarstvo (2001). Vladimir Makuc 
je letos tudi prejemnik Županči-
čeve nagrade, najvišjega priznanja 
Mestne občine Ljubljana za izjemne 
stvaritve s področja umetnosti in 
kulture. 

Leta 2011 je Vladimir Makuc po-
stal častni občan Mestne občine Nova 
Gorica, pred tem pa je leta 1990 do-
bil Bevkovo nagrado.

V začetku osemdesetih let se je Ma-
kuc intenzivneje posvetil slikarstvu in 
razvil svojevrstno tehniko, slikanje z 
disperzijsko tempero na lesene plošče 
ali platno, pri čemer je uporabljal še 
mivko in steklene črepinje. Z istimi 
materiali se je preizkusil tudi v kipar-
stvu in v letu 1983 je izdelal prve kipe. 
V tem času so nastali tudi osnutki za 
tapiserije, ki jih je izdelala Dekorativa, 
kasneje pa tkalka Majda Mrzelj.

Vladimir Makuc- ob 90 letnici solkanskega rojaka, umetnika

Ob njegovi šestdesetletnici je Go-
riški muzej na gradu Kromberk pri-
pravil veliko retrospektivno razstavo, 
29. novembra 2007 pa je Vladimir 
Makuc s podpisom pogodbe podaril 
svojemu rojstnemu kraju preko pet-
sto likovnih del in jih zaupal v hram-
bo Goriškemu muzeju: »Vedno sem 
hranil svoja najboljša likovna dela z 
namenom, da bi ostala skupaj kot av-
torska zbirka. Skrita želja je bila, da 
bi le-to podaril rojstnemu kraju Sol-
kanu...« Leta 2010 je izšel razkošen 
katalog podarjenih del in najbrž ga v 
Sloveniji ni umetnika, ki bi tako siste-
matično in natančno pripravljal svoja 
najboljša dela za Solkan, ki ga nosi v 
srcu. 

Goriški muzej je v kompleksu vile 
Bartolomei zgradil upravno stavbo 
in svoj sedež iz Kromberka prenesel 
v Solkan, projekti pa v prihodnosti 
poleg novih stavb in večnamenske 
dvorane predvidevajo tudi prostor za 
galerijo Vladimirja Makuca.

Vladimir Makuc je zagotovo eno 
najsvetlejših imen, ki jih je Solkan 
prispeval v slovensko zakladnico, in 
na katere smo Solkanci in Solkanke 
upravičeno ponosni.
mag. Darinka Kozinc 

Javni sklad za kulturne dejavnosti 
vsako leto organizira srečanja ljubi-
teljskih gledaliških skupin pod ime-
nom Linhartovo srečanje. Letos si je 
prijavljene predstave ogledal in ocenil 
igralec Gorazd Jakomini. Izmed de-
setih predstav je kot najboljšo izbral 
Osem žensk gledališke skupine iz Špe-
tra, ki so jo v SNG Nova Gorica zai-
grali tudi ob zaključku Linhartovega 

Zofija Nanut, Na pupa ku 
se toka, prejela nagrado za 

najboljšo glavno vlogo
srečanja. Najboljši glavni in stranski 
ženski in moški vlogi pa so podelili 
nagrade. 

Predstavo solkanske skupine FACE 
Poštena pupa ali Na pupa, ku s} tokà 
si je selektor ogledal v Ajdovščini. 
Nad predstavo je bil navdušen, prav 
tako tudi nad celotno igralsko ekipo, 
ki je pokazala pravo energijo in velik 
napredek v gledaliških izraznih sred-
stvih. Še posebej je zablestela naša Zo-
fija Nanut kot žnidarca Tinica, ki je 
Jakominija  povsem prepričala in ji je 
zasluženo  dodelil nagrado za najbolj-
šo glavno žensko vlogo na Linharto-
vih srečanjih 2015. Podelitev priznanj 
je bila v nedeljo, 19. aprila 2015, v 
veliki dvorani SNG. 

Zofija je vlogo Tinice dvakrat od-
igrala že v svoji mladosti. Želja, da bi 
jo ponovno odigrala, se ji je več kot 
samo uresničila. Dokazala je ne samo, 
da je igra na odru še vedno njena ve-
lika ljubezen, ampak da tudi odlično 
obvlada gledališko igro.

Člani solkanske skupine FACE 
Zofiji iskreno čestitamo za prejeto 
nagrado in ji želimo še veliko tako 
uspešnih vlog.
Marica FaletičFotografija: last JSKD i.o. Nova Gorica.

V okviru letošnjih praznovanj v MONG in krajevnih skupnosti vas vabimo  
na rekreacijski pohod na Škabrijel, v nedeljo, 6. septembra 2015. Pridite na 
Škabrijel med 10.30 in 11.00, ko bo na vrhu manjša slovesnost. Priporočamo 
pijačo in hrano iz nahrbtnika. Se vidimo na gori Škabrijel z veliko dobre volje 
in vedrine.

Vabijo
Inicijativa Škabrijel 2018
TIC Nova Gorica              
Krajevna skupnost Solkan                        

1. pohod na Škabrijel 2015

Odkrijte lepote Soče in njenih bregov z nadrečne višine enega metra (1 m)!
Kje? Na jubilejni Soški regati, že trideseti po vrsti.
Kdaj? Kot vedno, 1. nedeljo v septembru, letos 6. 9. 2015.
Kako? Z rafta, iz kajaka, kanuja, kašnega druga plavila.
Start: iz Solkana, pod jezom, ob 11.00
Prijava: od destih dalje, ravno tam.
Cilj: Podgora, pri železniškem mostu. Malica in srečolov.
Vmes: postanki, skoki v vodo, zdravica v Pevmi, petje, dobra volja.
Organizirata: Kajak klub Soške elektrarne, Solkan, zanj Albin Špacal (051 346 090) 
in Kajak klub Šilec, Gorica, zanj Robi Makuc (00 39 328 633 3926).

30. soška regata

Mestna občina Nova Gorica 
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d.
Avtoprevoz cementi d.o.o, Tolmin
Bar Karavla Solkan
Benko d.o.o. , Prvačina
Brezigar David in Marinka, Solkan
Business solutions, Solkan
Cestno podjetje Gorica d.d., Nova Gorica
Cvetličarna Anita Flajs s.p., Solkan
Cvetličarna Klavdij Jakončič s.p., Solkan
Cvetličarna Pod koloncami – Greta 
Pečenko s.p. , Solkan
Elektro Primorska d.d., Nova Gorica
Fotoatelje Pavšič Zavadlav, Solkan
Gopack Nova Gorica
HIT d.d. Nova Gorica
Instrumentation tehnologies d.d., Solkan
Jakin Anton, Solkan

Kava bar Memedi, Solkan
Komunala d.d. Nova Gorica
LEGA – uokvirjenje slik Nova Gorica
Livarna Gorica
Mesnica Damjan Kovačič, Solkan
MINI GO d.o.o. Nova Gorica
Mini pekarna Brumat, Solkan
Okrepčevalnica Valentinčič,  Dolga njiva
Ošterija Žogica, Solkan
Salonit Anhovo
Kamnolomi d.o.o, Salonit Anhovo
Turistična zveza Nova Gorica
Vrtnarstvo Koršič, Solkan

Za materialno pomoč se zahvaljujemo 
tudi Vrtnarstvu Koršič  iz Solkana ter 
Pekarni Kukaj iz Solkana.

PRIREDITVE V LETU 2015 SO OMOGOČILI:

Motiv z vrha Škabrijela (Foto: Aleš Srnovršnik)

Preko valov bistre Soče (Foto: Marjetka Plesničar)

Mlekomat v Solkanu?

Slika je simbolična (Vir: internet)
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Krajše in daljšeKrajše in daljše

Z razstavo slikarskih del članic 
slikarske sekcije društva Kul-tu-ra iz 
Renč Med burbonkami v avli hotela 
Sabotin je delček bogatega progra-
ma 10. festivala vrtnic pljusknil tudi 
Solkan. Dogodek je pospremil tudi 
glasbeno-kulturni program: nastopil 
je namreč glasbeni trio Mlado srce iz 
Brd, slikarka Ida Kocjančič iz Mirna 
pa je prav za ta dogodek ubesedila 
poezijo.

V petek, 15. maja, se je zgrnilo v 
Idrijo deset pevskih sestavov iz vseh 
severno primorskih središč. Dobro 
razpoložene pevke in pevci so se v 
urici pred nastopom razgledali po 
mestu, obiskali znane družabne točke 
ali pa poiskali košček miru v sožitju z 
naravo mestnega parka. 

Vrvež v dvorani – jedilnici Šolske-
ga centra in v prostorih za zbore je ob 
napovedani uri koncerta postajal vse 
živahnejši in po uvodnem nagovoru je 
zadonela pesem mladinskega šolskega 
pevskega zbora Idrija. Zatem so se s 
svojimi programi zvrstili MoPZ Šem-

Pot povezuje zgodovinsko dedišči-
no, naravne in kulturne lepote ter kra-
je in ljudi od Alp do Jadrana na 90 km 

„Pot miru“

Ekipa Žogice je promovirala Pot miru v Milanu.

Soške fronte. Ta je bila je del bojišča, 
ki je v prvi svetovni vojni med itali-
jansko in avstro-ogrsko vojsko po-

tekalo od Rombona do Tržaškega 
zaliva. Tako sta se ob 100 obletnici  
1. svetovne vojne povezali direktori-
ca „Poti miru“ Maša Klavora, direk-
tor Spiritove pisarne in predstavnik  
„I feel Slovenija“ Gorazd Skrt in pod-
predsednica Goriške pokrajine Mara 
Černic. V maju 2015 se je na zelenem 
slovenskem tramvaju v Milanu, zno-
traj katerega visijo slike Kobariškega 
muzeja, ki bo cel mesec vozil po me-
stnih ulicah, odvijala malo drugačna 
novinarska konferenca. Baletni par je 
plesal, trijo kitare, harmonike in žen-
skega vokala pa je igral umirjeno glas-
bo. Po koncu vožnje so bili udeleženci 
deležni vojaške predstave in vojaškega 
menija Ošterije Žogica, ob katerem se 
je prilegel kozarec vina Ščurek iz Go-
riških Brd.

Prav tako je v četrtek, 4. junija 
2015, v Slovenijo na povabilo pred-
sednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja na delovni obisk prišel pred-
sednik Republike Madžarske János 
Áder. Gre za obisk, posvečen spomi-
nu in opominu na dogodke prve sve-
tovne vojne in krepitvi dialoga med 
dvema prijateljskima državama. Pred-
sednika sta obiskala muzej na Cerju 
in se sprehodila po delu Poti miru od 
Solkanskega mosta do pokopališča 1. 
svetovne vojne, kjer so pokopani ve-
činoma madžarski vojaki, ter položila 
venec padlim žrtvam. Tudi tu so bili 
gostje postreženi v vojaških opravah 
z vojaškim menijem v Ošteriji Žogica. 
Predsednik Áder je prvi tuji voditelj, 
ki je obiskal „Pot miru“. 

„Pot miru“ spominja na vse, ki so 
trpeli v času 1. svetovne vojne in opo-
minja na to, zakaj se vojne ne smejo 
več dogajati. Poleg tega spodbuja vre-
dnoto miru in priložnosti za skupni 
razvoj.
Nika Š.

Osemdeset let Štefana Cigoja

Zadnji dan meseca marca pred 
osemdesetimi leti se je v Solkanu ro-
dil politik ter upokojeni jugoslovanski 
in slovenski diplomat Štefan Cigoj. 
Njegov rojstni kraj Solkan, ki je bil 
nekaj let pred tem tudi zaradi politič-
nih razlogov priključen mestni občini 
Gorica, je preživljal takrat trinajsto 
leto fašistične ere. Štefan Cigoj se je 

sposobnosti, da postane javni delavec 
prve vrste, je cenilo in spoznalo tudi 
okolje, v katerem je živel. Od dijaških 
let je deloval v mladinskih organiza-
cijah. Med letoma 1958 in 1962 je 
bil član CK Zveze mladine Slovenije. 
Leta 1964 je postal sekretar Občinske 
konference ZKS za občino Nova Go-
rica. Ob delu je leta 1966 diplomiral 
na Visoki politični šoli v Ljubljani z 
nalogo Nekateri družbeno-politični 
problemi Goriške. 

Njegova življenjska in delovna pot 
se je ves čas samo dvigala. Leta 1965 
je bil ob deseti obletnici članstva v 
ZKS izvoljen v CK ZKS. Deloval je v 
njegovih organih predvsem kot član 
komisije za mednarodna in politična 
vprašanja ter za stike z drugimi ko-
munističnimi partijami. Takrat si je 
pridobil izkušnje, ki jih je mogel s 
pridom uporabiti, ko je stopil v di-
plomatsko službo jugoslovanske dr-
žave. Še pred tem je bil izvoljen na 
neposrednih volitvah za poslanca ju-
goslovanske skupščine. 

Svojo dolgotrajno obdobje diplo-
mata je začel kot svetnik za politična 
vprašanja pri jugoslovanskem velepo-
slaništvu v Rimu (1973–1978). Med 
letoma 1978 in 1982 je bil jugoslo-
vanski generalni konzul v Trstu. Po 
opravljenem službovanju, ki zlasti 
med zamejskimi Slovenci odmeva še 
v današnji čas, je izvrševal v Ljubljani 
podobne naloge, vendar v okviru So-
cialistične zveze delovnega ljudstva. 
Leta 1985 se je vrnil v aktivno diplo-
macijo, ko je prejel štiriletni mandat 
veleposlanika SFRJ pri Svetem sede-

žu v Rimu. V Rimu je deloval ravno v 
času, ko so se najavljale v Jugoslaviji in 
v Sloveniji družbenopolitične spremem-
be. Cigoj je bil in je še vedno, za razliko 
od drugih diplomatov, redkobeseden, 
ko se javno spominja svojih diplomat-
skih misij pa tudi ostalega političnega 
delovanja. Nekaj drobcev pa je vendar 
prišlo tudi v javnost. Ko se je v drugi 
polovici leta 1989 vračal v domovino 
je poslovilno obiskal papeža Janeza Pa-
vla II. v njegovi letni rezidenci v Castel 
Gandolfu: »Kaj boste delali poslej, me 
je [papež] vprašal. Odgovoril sem, da 
odhajam na ministrstvo v Beograd. In 
dodal sem, da verjetno ne bom dolgo 
tam. 'Jugoslavijo je treba paziti, čuvati,' 
je na to rekel papež. To sem tudi napi-
sal v svoje poročilo, poročal sem, koli-
kšno zaskrbljenost glede jugoslovanske 
države je izrazil in kako zelo ga je skr-
bela enotnost, pa to, da bo tekla kri ... 
V zvezi s papežem so vedno veliko go-
vorili, kako močno je vplival na padec 
komunizma, in to gotovo drži. Kar pa 
se tiče Jugoslavije, bi papeža Wojtylo 
izvzel. Tega nisem opazil. Spominjam 
pa se, da je bil Vatikan kasneje zelo po-
nosen na svoje priznanje, na dobo, ko 
je razumel, kaj se dogaja s Slovenijo in 
Hrvaško, in ko je dal pozitiven signal.« 
Visoko papeževo odlikovanje, ki ga je 
tedaj Cigoj prejel za svoje delo, zagoto-
vo ni bila poslovilna vljudnost.

Po osamosvojitvi Slovenije je Štefan 
Cigoj postal podsekretar v ministrstvu 
za zunanje zadeve in bil postavljen za 
slovenskega generalnega konzula v 
Črni gori. Tudi to občutljivo diplomat-
sko poslanstvo je Štefan Cigoj opravljal 

Burbonke v Sabotinu

Slikarke in njihova mentorica, aka-
demska slikarka Jana Dolenc iz Tolmi-
na, so v sklopu Festivala vrtnic orga-
nizirale ex-tempore med burbonkami 
v vrtu frančiškanskega samostana na 
Kostanjevici. Nastalo je kar 35 različ-
nih del, ki bodo vse do prvih poletnih 
dni lepšala prostore hotela Sabotin, 
od avle pa vse do restavracije.

Lavra Peršolja

Severno primorski pevski 
zbori upokojencev v Idriji

peter, ŽePZ Večernica Ajdovščina, 
MePZ Bukovica, ŽePZ Rožna dolina, 
Mepz Slavec Solkan, ŽePZ Nepo-
zebnice Tolmin, MePZ Idrija, MePZ 
Cerkno, ŽePZ Društva slovenskih 
upokojencev za Goriško in ŽePZ Sa-
nje Nova Gorica.

Tričlanska komisija glasbenih pe-
dagogov je izrekla priznanje za naj-
boljši nastop večera Mešanemu pev-
skemu zboru Slavec iz Solkana, pod 
vodstvom Mirana Rustje.

Zbor bo nastopil jeseni v Cankar-
jevem domu v Ljubljani.
TM

Dobili bomo "znamenje vseh na-
ših znamenj" je o Rastoči knjigi zapi-
sal Tone Pavček. 

Letos je potekala že 15. obletnica 
projekta Rastoče knjiga, društva ka-
terega predsednik je dr. Boštjan Žekš 
in v katerem si prizadevajo za vrni-
tev starih vrednot v novi preobleki. 
V Župančičevi jami v Ljubljani 11 let 
obstaja kip deklice z rastočo knjigo, 
ki vsako leto zraste za dva centime-
tra in je bogatejši za misel enega iz-
med naših pesnikov oz. pisateljev. 
Letos je misel prispeval pesnik Niko 
Grafenauer: Hiša brez knjige je votel 
dom brez duše. 

Na pobudo očeta Rastoče knjige 
dr. Janeza Gabrijelčiča bomo letos 
junija dobili Rastočo knjigo Solkan, 
projekt, katerega cilj je motivirati k 
dobremu, lepemu in boljšemu. Te-
melj Rastoče knjige se bo postavil na 
Osnovni šoli Solkan in upajmo, da 
bo iz korenin pognalo bujno drevo 
naše zavesti in ponosa. Po svoje je 
prav, da bomo dobili prvo Rastočo 

V maju smo člani RIRDS-a obi-
skali izdelovalca akustičnih kitar,  
gospoda Hermana Franco, bolj po-
znanega pod vzdevkom Hill. Ker je 
tudi sam glasbenik, je bilo izdelova-
nje instrumentov logično nadaljeva-
nje njegove poti, ki pa je poleg samo-
izobraževanja zahtevalo tudi šolanje 
»v živo«. Svoje znanje je nadgradil 
pri mojstru, izdelovalcu akustičnih 
kitar, v Španiji.

Gospod Franca nam je uvodoma 
razložil kakšne vrste lesa so primer-
ne za posamezne dele kitare. Zgornja 
plošča zahteva dober resonančni les, 
smreko ali cedro, za ostale dele upo-
rablja javor, pa tudi  eksotične vrste 
lesa.  Deli se morajo drug drugemu 
prilegati brez odstopanj. Na »we-
stern« ali folk  kitari, kjer so dovoljeni 
tudi okraski, naredi kako obrobo ali 
vzorec iz skoraj mikroskopsko malih 
delcev lesa, ki se tesno prilegajo v 
mozaik. Na klasičnih akustičnih ki-
tarah okraski niso dovoljeni. Razlika 
med obema je tudi v obrobah, ki so 

Rastoča knjiga v Solkanu
knjigo na Primorskem v Solkanu, saj 
je to zgodovinsko in geografsko iz-
jemen kraj.

Ravnatelj OŠ Solkan, Marjan Ko-
goj je bil kljub temu, da se je pobuda 
rodila v drugi polovici šolskega leta, 
takoj pripravljen na sodelovanje, Vla-
sta Skok, knjižničarka OŠ Solkan bo 
bedela nad projektom, Andreja Ko-
cjan, likovna pedagoginja pa z učenci 
pripravlja osnovno zamisel v obliki 
drevesa iz kartona, kartonske plošče 
bodo sestavljene v knjižne police na 
katerih  bodo lahko poleg knjig  tudi 
majhni glineni kipci bralcev. V sklo-
pu tega drevesa bodo učenci naredili 
tudi kipe bralcev  v večjih dimenzijah, 
ki bi jih postavili poleg vitrin. Knji-
ge o Solkanu je  za začetek zbral dr. 
Branko Marušič, naslednje šolsko leto 
pa bo Rastoča knjiga oz. drevo, ki jo 
predstavlja, pognalo še bolj bujno in 
na svojih listih (policah) predstavilo 
solkanske avtorice in avtorje preko 
njihovih del.
DK 

Strokovna ekskurzija RIRDS-a

na klasičnih lesene, na folk kitarah pa 
plastične. 

Ste vedeli da dno in pokrov kitare 
nista ravna? Za ravno prave izbokline  
je gospod Franca,  po izobrazbi kovi-
nar, izdelal kalupe, s pomočjo katerih 
les ukrivi s stiskalnico. Letve in obro-
be so tako tanke, da zanje uporablja 
oblič, malo večji od šilčka za svinčni-
ke. In ali ste vedeli da mora most na  
vsega 25 mm dolžine zdržati vso nape-
tost strun? Da se vrat kitare izdela, ko 
je trup že končan? Zaključek je seveda 
brušenje z zelo finimi brusnimi papirji 
in politiranje, ki zahteva več nanosov 
politure, od gostejšega prvega nano-
sa, do vse bolj redkih.  Ker mora les 
dihati, se za to uporablja šelak, razto-
pljen v 98 % alkoholu, prav tak, kot 
so ga nekaj desetletji tega uporabljali 
solkanski mizarji.

O svojem delu nam je razlagal, kot 
bi izdelava kitar bila igra, na koncu pa 
je le dodal: »Umiriti se moraš in misli-
ti samo na delo.«
Ljubomira Bevc

Letošnjo Štrekljevo nagrado, ki jo 
podeljujejo za izjemne dosežke na po-

Staroverec Pavel Medvešček dobitnik 
Štrekljeve nagrade

Pavel Medvešček na poti starovercev. (Foto: Radivoj Zavadlav)

dročju zbiranja in ohranjanja sloven-
skega ljudskega blaga v pesmi in bese-

di, je v nedeljo, 14. junija popoldne, 
v Gorjanskem na Krasu prejel Pavel 
Medvešček. 

Čestitkam se pridružuje tudi ure-
dništvo našega časopisa. Ob tem naj 
vas spomnimo na pogovor z g. Med-
veščkom, objavljenim v lanski pole-
tni številki, ki nam je razkril njegovo 
proučevanje zapuščine starovercev v 
zahodnem delu Slovebije. V lanskem 
letu je bilo v Sloveniji tudi uradno 
registrirano Društvo slovenski staro-
verci, ki ima sedež v Ljubljani, in ka-
terega član je tudi naš nagrajenec. Več 
o društvu, katerega znak objavljamo 
tokrat, v eni naslednjih številk.

zato moral najprej šolati v italijanski 
šoli, da je nato v matični domovini 
in v svobodnem Tolminu končal leta 
1956 učiteljišče. Le malo časa se je 
posvečal s svojemu poklicu, saj se je 
od leta 1958 povsem opredelil za po-
litiko, ki je v tistih časih potrebovala 
svežih in delu predanih moči. Štefan 
Cigoj je razumel te izzive. Njegove 

spoštljivo in preudarno, prav zaradi 
okolja, ki ga je pred tem že dobro 
poznal in razumel. Upokojen je bil 
leta 2002.

Navajen vsakodnevnega komu-
niciranja in še poln energij se je 
kot upokojenec posvetil slovenski 
borčevski organizaciji in tako je ob 
svoji osemdesetletnici član pred-
sedstva Glavnega odbora ZZB in 
predsednik komisije za mednaro-
dne odnose pri Glavnem odboru. 
Nepogrešljiv pa je tudi pri delu 
novogoriškega območnega in ob-
činskega ter ostalih primorskih 
združenj borcev za vrednote NOB. 
V povezovanju z italijanskimi borci 
in antifašisti tako na državni kot na 
pokrajinskih, deželnih in občinskih 
ravneh je Štefan Cigoj s svojimi iz-
kušnjami diplomata, s preudarno-
stjo in s sposobnostjo dialoga, tudi 
s primesjo kritičnosti, osrednja po-
vezovalna osebnost. 

Ob osemdesetletnici – živi v ro-
dnem kraju – je tudi še vedno tisti 
Štefan kot nekoč, poln zamisli in 
pobud, prijatelj z vsemi in pozoren 
do vseh, ki dobro mislijo, pogosto 
tudi preveč kritičen, v prijateljski 
družbi pa še vedno duhovit sogo-
vornik, prežet z dovtipi in anek-
dotami ter goreč sobesednik, ko 
razlaga svoj uravnoteženi odnos do 
preteklosti, ki jo je živel in jo so-
ustvarjal. Podobna in pogostokrat 
tudi bolj polemična je njegova sod-
ba, namenjena vsakdanu naših dni.

Štefan, še na mnoga leta!
Branko Marušič

Papež Janez Pavel II in Štefan Cigoj. (Foto: Arhiv ŠC)

Madžarski in slovenski predsednih prejemata vojno pošto. (Foto: Viki Šuligoj)

RIRDS – Rezbarsko, intarzijsko in re-
stavratorsko društvo Solkan je, tokrat v 
sodelovanju s KS Solkan in TD Solkan, 
v drugi polovici maja in v juniju gostilo 
odmevno razstavo večkrat nagrajenega 
arhitekta in oblikovalca Julijana Krape-
ža iz Ajdovščine. Razstava Oblikovanje 
kuhinjskega pohištva OKUS OBLIKE v 
Stari solkanski mizarski delavnici nam je 
približala dva žlahtna materiala, kamen 
in les, ki ju arhitekt Krapež spreminja v 
umetnine čistih zunanjih oblik in brez-
časne lepote. V notranjosti preseneti s 
funkcionalnostjo, ki jo obogati s tradici-
jo. Obiskovalci so si lahko med drugim 
ogledali »mentrgo«, po solkansko »vin-
tulo«, včasih nepogrešljiv kos pohištva v 
vsaki kuhinji in poleg krušne peči nujen 
pripomoček za pripravo kruha. Številne 
risbe, skice in načrti dokazujejo, kako 
tesno sta arhitektura in oblikovanje po-
vezana z umetnostjo, izdajajo pa tudi, 
da arhitekt Krapež ni zapadel digitalni 
tehnologiji, temveč še vedno načrte riše 

Razstava Julijana Krapeža

ročno. Zanimanje za razstavo je bilo 
veliko.
Mira Bevc

Krapež se predstavi

Mentrga ali vintula, to ni vprašanje.
Važen je kruh!

Hill razlaga izdelavo kitare.

Miniaturni oblič
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Krajše in daljše

V začetku meseca maja je v Ljublja-
ni potekalo državno sabljaško prven-
stvo za vsa tri orožja: meč, floret in 
sabljo. V mečevanju tekmujejo tudi 
štirje tekmovalci iz Sabljaške sekcije 
ŠD Nova Gorica, ki so uspešno nasto-
pili v različnih kategorijah in domov 
prinesli pet medalj. Jan Rusjan je zase-
del peto mesto, po eno srebrno in eno 
bronasto medaljo sta med kadetinjami 
in mladinkami osvojili Ela Debeljak in 
Ani Rusjan, najžlahtnejša med njimi 
pa pripada Solkancu Filipu Perko, ki 
je na dan zmage, 9. maja, postal dr-
žavni prvak v svoji kategoriji. Tako so 
izvrstno sklenili že tako uspešno tek-
movalno sezono, saj so skozi celo leto 
dosegali odlične rezultate na tekmo-
vanjih po Sloveniji, Italiji ter sosednji 
Hrvaški.

Čestitke in uspešno nadaljevanje! 
Suzana Marušič

Mladi solkanski sabljač 
z državnim naslovom

Krajše in daljše

Rezultati testa zanesljivosti na 100.000 prevoženih km so povzeti po nemški reviji Auto Motor Sport. 
Kasko zavarovanje za prvo leto podarimo v primeru financiranja vozila. Več na ford.si. 
Uradna poraba goriva: 3,8-6,3 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 98-146 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6, uradne emisije NOx: 0,0180-0,1653 g/km, 
specifične emisije trdih delcev: 0,00053-0,00218 g/km, število delcev: 0,140-3,090 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična.

Ford Focus praznuje dvojno zmago! Zaradi praktičnih inovacij na 
področju varnosti in udobja ter prijazne cene je bil izbran za slovenski 
Službeni avto leta 2015. Ford Focus pa se je izkazal tudi kot najbolj 
zanesljiv avtomobil v svojem segmentu. Ker želimo, da praznujete z 
nami, prvim stotim kupcem podarimo kasko zavarovanje.

FOCUSirani na zmage.
Novi Ford Focus. 
Službeni avto leta.

Go Further

Sabotin, 8. maj 2015. Pod večer 
se začno pod vrhom Valentina zbira-
ti mladi in starri. Nekateri vihtijo za-
stave, ki bolj ali manj spominjajo na 
stare čase. Socialistične, komunistične, 
anarhistične. Slovenske z rdečo zvez-
do. Tudi samo srečanje je namenjeno 
spominu. Spominu na konec 2. sve-
tovne vojne v Evropi. Na dan zmage. 
Na zmago osvobodilnih gibanj. Dedki 
z vnuki, mladi vseh generacij pojejo 
partizanske pesmi. Vstala Primorska 
se je rodila tam. Med partizani. Na-
pisal jo je partizan Rado Simoniti, pr-
vič zapel partizanski zbor, ki ga je on 
vodil.

Poslanec Združene levice Luka 
Mesec je mlad, toda zgodovina mu ni 
predmet, ki bi ga površno obvladal. 
To je, kot slavnostni govornik, pove-
dal zbranim na vrhu ob napisu TITO, 
ki je ob devetih ponovno zasijal v siju 
številnih bakel, kasneje pa je njegove 
pred kratkim obeljene kamne razsve-
tljeval še ognjemet:

"Ob omembi 2. svetovne vojne se 
vsakokrat najprej spomnim na bese-
de bivšega angleškega vojaka iz do-
kumnetarca Kena Loacha, ki je dejal, 
da se v veliki vojni niso borili samo 
proti fašizmu, zunanjemu sovrazniku, 
ampak predvsem zato, da se po vojni 
ne bi vrnili v svet, v katerem so živeli 
pred njo. Podobno bi verjetno komen-
tiral vsak jugoslovanski partizan in 
vsi, ki so bili v odporniških gibanjih 
od Italije do Indokine in od Libije do 
Baltika pripravljeni žrtvovati življenja 
za uničenje starega sveta in izgradnjo 
nove, pravične, demokratične, sociali-
stične družbe.

Generacije, ki so se še živo spomi-
njale 1. svetovne vojne, v kateri so bili 
žrtvovani milijoni človeških življenj, 
stari svet pa ostal, so bile odločene, da 
v novi vojni ne bo tako. In res ni bilo. 
Če je bila 1. svetovna vojna še vedno 
klasična vojna 19. stoletja, v kateri 
so različne narodne armade v jarkih 
premikale državne meje za svoje go-
spodarje, se je z 2. svetovno vojno vse 
spremenilo. V boj so vstopile ljudske 
množice, ki se niso borile le proti zu-
nanjim zavojevalcem, ampak tudi in 
predvsem proti staremu redu, proti 
domačim izkoriščevalcem. V drugi ve-
liki vojni, ki jo je zakuhala kriza kapi-
talizma v 20 letih, so se milijoni širom 
sveta odločili, da bodo tokrat vzeli 
orožje in z njim usodo v svoje roke. 
Vodilno vlogo v odporu so prevzela 
socialistična in komunistična gibanja.

Podobno bi medvojno razpoloženje 
verjetno komentiral vsak jugoslovan-
ski partizan, kot tudi vsi, ki so bili v 
odporniških gibanjih po vsem svetu 
pripravljeni žrtvovati svoja življenja 
za izkoreninjenje nepravičnosti stare-
ga sveta in izgradnjo nove, pravične, 
demokratične, solidarne; socialistične 
družbe.

Sabotin 2015: 70 let zmage 

Druga svetovna vojna namreč ni 
bila samo vojna med državami. Če 
je bila prva svetovna vojna še vedno 
klasični spopad 19. stoletja, v katerem 
so različne narodne armade v jarkih 
trošile nešteta življenja, da bi poveča-
le ozemlja svojih gospodarjev, je dru-
ga svetovna vojna gospodarjem ušla 
iz rok. V novi vojni so v boj vstopile 
ljudske množice. Te pa se niso borile le 
proti zunanjim zavojevalcem, ampak 
tudi in predvsem proti staremu redu, 
torej proti domačim vladajočim razre-
dom, proti lastnim gospodarjem. 

Osvobodilnim gibanjem, temu ne-
pričakovanemu otroku vojne, je po 
vsem svetu šlo predvsem za to, da 
vrže stari, nepravični, izkoriščevalski 
in človeka nevredni svet na smetišče 
zgodovine. Za generacijo, ki je eno 
vojno že doživela, je bilo nesprejemlji-
vo, da bi bil izkupiček druge svetovne 
vojne tako boren, kot je bil v prvi. Da 
bi bili žrtvovani milijoni življenj samo 
za to, da bi premaknili državne meje 
in nadaljevali stari red z vsemi svojimi 
krivicami in grozotami.

Ljudje, ki niso bili pripravljeni 
sprejeti gromozanskih žrtev, bolečin in 
odrekanj za tako nesmiselne cilje, so 

se po vsem svetu v milijonih pridru-
žili osvobodilnim in revolucionarnim 
gibanjem. Od Jugoslavije do Pacifika, 
od Urala do Indokine. Pri nas je bila to 
Osvobodilna fronta. Edina, ki se je na 
slovenskih tleh bojevala tako proti zu-
nanjemu sovražniku (z domači kolabo-
ranti vred) kot tudi za izkoreninjenje 
starega reda in socialno revolucijo!

A prav ta, socialno-revolucionarno 
vsebina Osvobodilne fronte, je danes 
najpogosteje prikazana kot nekakšna 
prevara znotraj NOB. Vendar pa je 
prav socialna revolucija najpomemb-
nejši del osvobodilnega gibanja. Brez 
socialne revolucije bi po drugi sve-
tovni vojni, tako kot po prvi, dobili 
nov zemljevid sveta, stari red pa bi se 
z vsemi svojimi nepravičnostmi vrnil. 
Brez socialne revolucije bi se po vojni 
še enkrat vrnil stari, umazani kapitali-
zem s 14 urnim delavnikom, otroškim 
delom in brezpravnim proletariatom.

Samo zato, ker so med vojno po 
celem svetu vodilno vlogo prevzela 
osvobodilna gibanja, kakršna je bila 
naša OF, se je povojna zgodovina pi-
sala bistveno drugače. 

Šele po drugi svetovni vojni se je 
zares začelo 20. stoletje. Levica, ki je 
imela v tistih časih veter v jadrih in 
zgodovino na svoji strani, kot je zapi-
sal angleški zgodovinar Tony Judt, je 
v desetletjih po vojni povsod po svetu 
izgradila moderno socialno državo, 
javno šolstvo, zdravstvo, ženske pra-
vice, polno zaposlenost z osemurnim 
delavnikom in vsem ostalim, kar je 
brezpraven proletariat dvignilo v sre-
dnji razred.

To nikakor niso bile samoumevne 
pridobitve, gre za rezultate svetovne 
socialne revolucije. 

A skozi desetletja zgodovinske po-
zabe se je stari red potihoma vendarle 
vrnil. Na Zahodu ob prepričanju, da 
so zdaj “vsi srednji razred”, kot je de-
jal ameriški predsednik Bill Clinton, 
pri nas pa s sanjanjem tisočletnega 

sna, v katerem smo kot “staro” zavrgli 
vse, kar je imelo okus po socializmu in 
se prepustili obljubam neoliberalnega 
kapitalizma o “koncu zgodovine”. 

Tako smo izpustili iz rok vse, kar 
so nam generacije naših staršev in sta-
rih staršev priborile in izgradile med 
vojno in po njej. Socialna država nam 
propada pred lastnimi očmi, genera-
cija mladih, moja generacija, bo prva 
po drugi svetovni vojni, ki bo živela 
slabše od svojih staršev. Kapitalistični 
razred se je obnovil in dodobra ople-
nil državo. Servilna politika pa zdaj z 
izgovorom zavez EU razprodaja še za-
dnje ostanke državnega premoženja, 
ki so ga generacije pred nami z lastni-
mi žulji gradile. 

Kriza je še enkrat razgalila vso bedo 
in dvoličnost liberalnega kapitalizma. 
Pokazalo se je, da v Evropski uniji ni-
smo združeni v različnosti, ampak da 
smo se ujeli v Evropo dveh hitrosti, 
kjer so nekateri bistveno bolj enaki od 
drugih. To so plodna tla za vzpon no-
vih oblik šovinizmov in fašizmov. Po 
Evropi že vidimo vzhajajoča fašistič-
na gibanja, kot so grška Zlata Zora, 
madžarski Jobbik ali nemška Pegida, 

katere bivši vodja se je celo slikal v Hi-
tlerjevi pozi. 

Spet se je uresničil stari rek: ko ka-
pitalizem razpada, smrdi po fašizmu. 

Na mejah EU pa se že slikajo obrisi 
nove vojne. Ukrajina in Bližnji vzhod 
sta le dve območji, kjer so politične in 
ekonomske napetosti, ki jih ustvarja 
trenutni svetovni red, odjeknile v obo-
rožen spopad.

70. obletnica dneva zmage ima zato 
precej grenak priokus. Kar je bilo pri-
dobljeno s socialno revolucijo, je od-
pravljeno ali pa nam to vladajoči trga-
jo iz rok. Stari red se je vrnil, kriza, ki 
je pred nami, pa je strašljivo podobna 
tisti iz tridesetih let prejšnjega stoletja. 
Obzorje se vse bolj mrači. Konflikti na 
mejah Evrope vse bolj vplivajo tudi nas 
nas same. 70. proslavo Dneva zmage v 
Moskvi so zmago nad nacifašizmom 
povsem zameglile trenutne politične 
napetosti. Tudi v Sloveniji.

Tovarišice, tovariši, vse bolj jasno 
postaja, da lahko novo katastrofo pre-
preči samo ponoven upor. 

Za ponoven upor, da Dan zmage 
ne postane Dan pirove zmage!"
Toni Gomišček

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

Solkanske besede se še vedno zbirajo. 
Veseli bomo, če boste še ne zabeležene 
besede posredovali na e-naslov: 
1001solkan@gmail.com ali oddali na 
Krajevno skupnost v kuverti s pripi-
som: solkanščina (KV)

Škabrijel na Poti miru

Škabrijel je že vrsto let nad Solkanom. 
Ali nad Novo Gorico. Tudi nad Rav-
nico. Med Vratci in Prevalo. Odvisno 
od kod ga gledate in iz katere smeri se 
odpravite nanj. Številnim, ki se dnev-
no ali občasno povzpnejo na vrh, se 
bodo gotovo pridružili mnogi, ki od-
krivajo kraje, povezane s 1. svetovno 
vojno in potjo miru. Za table, posta-
vljene pred kratkim, pa ne kaže, da 
bodo dolgo zdržale. (TG in AS) Vse foto: Aleš Srnovršnik

Srečanje mladih vseh generacij ob proslavi dneva zmage na Sabotinu. (Foto: TG)
Vstala Primorska si v novo življenje...(Foto: TG)

Med 20. in 24. aprilom 2015 so po-
tekali že 9. goriški dnevi knjige. Med 
številnimi dogodki, ki so bili namenje-
ni druženju s knjigo, velja omeniti dva, 
ki sta povezana tudi s Solkanom: pred-
stavitev knjige Darinke Kozinc Zape-
stnica prijateljstva in Muzejski torkov 
večer na gradu Kromberk s pomenlji-
vim naslovom O knjigi danes – doma 
in po svetu. 

Predstavitev otroške slikanice Za-
pestnica prijateljstva je potekala v 
knjižnici Franceta Bevka in so jo po-
spremili otroški pevski zbor Velikani, 
Dominika Prijatelj z branjem odlomka 
in Megi Rožič s Fakultete za humani-
stiko Univerze v v Novi Gorici. Megi 
Rožič je knjigo predstavila kot slikani-
co, opremeljeno z avtorskimi ilustra-
cijami, ki je za sodobnega in mladega 
bralca zelo dobrodošla. Odpira tema-
tike, ki so v sodobnem svetu otrok in 
mladostnikov zelo aktualne, s svojo 
univerzalnostjo pa se dotakne tudi bolj 
izkušenih, odraslih bralcev. V pripove-
di srečamo pogumno morsko deklico 
Oli, ki se iz vodnega sveta, kjer vladajo 
posebni zakoni in pravila, odpravi na 
morsko obrežje – v školjčišče v Anka-
ranu, da bi nabrala prazne školjčne in 
polžje hišice, s temi bi lahko izdelovala 
unikaten nakit za morsko kraljico in 
druge prebivalke podvodnega kralje-
stva. S prihodom na obalo se seznani s 
človekom in sklene z njim trdno prija-
teljstvo, ta vez lahko prehaja vse razli-
ke, ki vladajo med njima, prav razlike 
to prijateljsko vez še utrjujejo. Slikani-
ca z izpostavljenjem lepot in pomena 
narave že mladega bralca seznanja tudi 
z bližnjo in zelo aktualno okoljsko pro-
blematiko – z izginjanjem školjčišča v 

9. dnevi goriške knjige 
(… s knjigami je lepše)

Ankaranu zaradi širjenja pristanišča. 
Tematsko aktualna, slikovita in poučna 
pripoved je prepletena z veliko mero 
humorja, bistroumnih besednih iger in 
za mladega bralca ali poslušalca tako 
predstavlja celovito bralsko izkušnjo. 

Muzejski torkov večer je bil zasta-
vljen kot pogovor, v katerem sta sode-
lovala Nedjan Brataševec iz Solkana, 
podjetnik in častni konzul Republike 
Poljske ter Irena Škvarč, direktorica 
Goriške knjižnice Franceta Bevka. Po-
govor se je razvil v izjemno zanimivo 
soočenje  mnenj zastopnice ustanove – 
knjižnice in poslovneža, ki je s knjigo 
povezan preko svoje osebne poslovne 
ideje. Nedjan Brataševec v Gorici vodi 
podjetje ARC Group, ki je specializi-
rano za tisk in reprodukcijo starih in 
dragocenih knjig. Njegovi izdelki so 
ročno vezani in narejeni iz izbranih 
materialov. Za boljšo predstavo o po-
slovnih podvigih podjetja naj povem, 
da je med drugim izdelalo dva metra 
velik Koran za mošejo v Kazanu, glav-
nem mestu Tatarstana, avtonomne 
republike Ruske federacije. Platnice 
korana so bile iz poldragih in dragih 
kamnov. Nedjan Brataševec je bil na 
pogovor vabljen kot predstavnik neti-
pičnega založnika. V pogovoru je bilo 
izpostavljeno tudi, da na Goriškem 
nimamo več nobene delujoče založbe. 
Pomen knjige je bil v torkovem večeru 
pretesan z različnih zornih kotov, so-
delujoči so predstavili različne vidike 
in izpostavili, da je knjiga v svoji fizični 
pojavnosti lahko broširana izdaja za 
množično potrošnjo, lahko pa je tudi 
vrhunsko umetniško delo. 

Megi Rožič

Foto: Aleš Srnovršnik
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Krajše in daljše

Zadnji dan v aprilu se je odvila tra-
dicionalna furenga, letos že štirinajsta 
po vrsti. Trnovski in lokavški furma-
ni so prikazali prevoz 32 metrov dol-
gega jambora za goriški mlaj. Smreko 
so ročno posekali v trnovskem gozdu 
ter jo nato v spremstvu Društva žena 
in deklet s Trnovega s konjsko vprego 
peljali v Novo Gorico. Med potjo so 
imeli več postankov,  da so si nabrali 
moči za nadaljevanje poti. Pričakali 
smo jih tudi v Solkanu na placu. Čla-
ni TD Solkan smo pripravili razstavo 
starega gozdarskega orodja, ki je k 
ogledu pritegnila mnoge obiskoval-
ce.  Svojo zbirko je na ogled postavil 
član TD Solkan, Zdravko Gruden. 
Ob dobri kapljici, za katero je poskr-

Furenga v Solkanu

postavilo »peč iz debla«, ob kateri 
mraz ni mogel do živega. 

Furenga, ki jo izvaja Društvo za 
oživljanje lokavškega izročila DOLI, 
sekcija trnovski in lokavški furmani, 
se je na placu ustavila slabo uro, nato 
je nadaljevala pot do Adriatic bara in 
restavracije Gurman ter končala pred 
stavbo Mestne občine Nova Gorica, 
kjer so pozno popoldne na travniku 
dvignili mlaj.
Marica Faletič, TD Solkan

Simbolika mlaja
Dvigovanje mlaja (ali kar maja) 

je star običaj, ki izhaja iz keltskih ali 
še starejših časov. V svetem koledar-
skem letu, ki je sledilo astrološkim 

naj bi to pogansko  obredje omililo 
s preobrazbo mlaja v drevo obilja 
(albero di cuccagna), ko so na vrh 
drevesa obešali razne dobrote, od 
pršutov do sodčkov vina. Ta drevesa 
obilja so običajno postavljali na trgih 
pred cerkvami ali v bližini gradov in 
s slavjem omilili napetosti med razni-
mi družbenimi sloji.

S francosko revolucijo leta 1789 je 
dobil mlaj politični pomen. V dokaz 
zmage naroda nad fevdalno gospodo 
in Cerkvijo so na vrh »vstajniških mla-
jev« (mais insurrectionnaires) obešali 
francosko trikoloro in v njegovi senci 
(Francozi so namreč takrat radi upo-
rabljali za mlaje košata drevesa, obi-
čajno hrast) krepili občutek svobode, 
bratstva in enakosti. Vstajniški mlaj 
je bil pogosto tudi živo drevo, običaj-
no ob vhodu v mesto; ob padcu sta-
rega režima so praznovanju mlaja na-
menjeno drevo vstajniki s svečanim 

Skupinska slika pestre furmanske druščine na solkanskem placu (Foto: Vasja Podbršček)

Priložnostna razstava gozdarskega in oglarskega orodja (Foto: Vasja Podbršček)

32 metrov dolg jambor sta vlekla konjička Hitri in Drzni (Foto: Vasja Podbršček)

Solkanski pobiralci železa po prvi svetovni vojni
Obledele fotografije

Po koncu 1. svetovne vojne so se 
Solkanci vračali iz begunstva in iz voj-
ske v porušen Solkan. Najprej so si 
skušali urediti zasilna bivališča in ko 
so to kolikor toliko uredili, so iskali 
delo, da bi preživeli družine. Ker je 
bilo v okolici Solkana veliko vojnega 
materiala, je na Goriščku gospodična 
Elda, hči od Otelota, začela odkupo-
vati železo in druge kovine. Trgovci so 
zaslutili možnost velikega zaslužka in 
odkupovali tudi bliže nahajališčem: na 
Prevalu, pod Škabrijelom, v Grgarju 
in še marsikje. Pri pevmenskem mostu 
v Gorici je odkupoval ostaline vojne 
Francesco, Siciljanec po rodu. Ob pla-
čilu je ponavadi rekel Andemo a bever 
un bicer de vin (Pojdimo spit kozarec 
vina), ki ga je vedno sam častil in z ve-
seljem plačal. V Gorici je v Gj}ti (žido-
vski geto, zdaj via Ascoli) odkupovala 
železo šjora Go. Šempetrci so prodajali 
Maražu, ki je obratoval v Via dei Faiti.

Zaradi vojne v Eritreji, mednaro-
dnih sankcij in težnji po nadaljnjem 
prisvajanju tujih ozemelj je Italija po-
trebovala surovine za izdelavo orožja. 
Tako zbrane kovine so bile kot naroče-
ne in cene temu primerne. V Solkanu 
je takrat vodil karabinjersko postajo 
maršal Salvatore Cipolla. Ta je naspro-
toval, da so pobiralci pred pobiranjem 
požigali redko suho grmičevje in ru}ju, 
zato so pobiralci namestili gorečo sve-
čo na zemljo, okrog nje in vse do sušja 
pa potresli smodnik. Pobiralci so bili 
že doma, ko je sveča dogorela in pri-
žgala smodnik in ru}ju. Karabinjerji so 
bili nemočni in niso nikoli ulovili po-
žigalcev. Zjutraj je bilo videti ogenj in 
dim, kako se pomikata proti vrhu Sve-
te Gore. Pravili so, da Skau}nca gori. 
Za pogoriščem so se zjutraj pognali 
pobiralci frontnih ostalin. Spominjam 
se, da smo tudi mi kot otroci ob roma-
nju na Sveto Goro kar po poti pobirali 
svinčene kroglice od šrapnelov. Te kro-
glice so prišle na površje še posebno po 
vsakem večjem nalivu.

                          
KANIŠTRA

Kaništra so pravili kanti, v katero 
so iskalci nalagali najdeno železo in ga 
prinašali domov ali k odkupovalcu. To 
je bila večja odslužena posoda pravo-
kotne oblike, v kateri je bila prvotno 
spravljena trgovska mast ali kaj podob-
nega. Na kanto so namestili naramnice 
iz traku ali usnjenega pasu, pa tudi iz 
močnejše vrvi ali drota (žice). Kaništra, 

žakelj in priročen piku}n, včasih tudi 
štangulin, so bili osnovna pomagala is-
kalcev ostalin. Najbolj cenjena je bila 
kotlovina (baker), pa tudi medenina 
in svinec, sledila je giza (siva litina), na 
repu je bilo železo. Aluminija je bilo 
takrat bolj malo. Granate so bile raz-
ličnega kalibra, od 37 mm (topiče s to 
oborožitvijo so vlekli psi,  t.i. hund bat-
terie), pa vse do kalibra 305 mm. Pred 
sedežem podjetja DINOS je nekdaj na 
vhodu kraljevala zelo težka granata 
kalibra 420 mm, ki jih je izstreljevala 
Kruppova havbica, po lastnikovi ženi 
imenovana debela Berta¹. Kmet s Kra-
sa, ki jo je pripeljal v prodajo, je imel 
nemalo težav s tehtanjem, saj takratna 
tehtnica ni prenesle te teže. Kako je ta 
granata zašla na Kras, ni znano. Polna 
granata naj bi tehtala 820 kg. Kasneje 
je bila ta granata prenesena kot muzej-
ski eksponat v Kobariški muzej 1. sve-
tovne vojne.

Znan solkanski pobiralec ostalin, ki 
je veliko pobiral tudi v Krnskem po-
gorju, je pravil, da je bil največji zaslu-
žek ko je podjetju, ki je pobiralo padle 
vojake po koncu vojne, le-te izvlekel 
iz kaverne. Za vsakega mu je pripa-
dal lep znesek denarja. To opravilo je 
bilo izredno težko, saj so razpadajoča 
trupla že močno zaudarjala. Delavci v 
podjetju so se temu upirali in so mnogi 
odpovedovali službo. 

Solkanski mizar Vilče Gomišček je 
kot najcenejši ponudnik zmagal na li-
citaciji za izdelavo zabojčkov za padle 
vojake, ki so jih kasneje prenesli v ko-
stnico na Oslavju. Delo je bilo dobro 
plačano zaradi velike količine zabojč-
kov, enostavnosti izdelave in slabše 
kakovosti uporabljenega lesa.  Kasneje 
je z zaslužkom kupil stavbo, ki se drži 
solkanskega vrtca Julke Pavletič, go-
stilno Pri Milostu (zdaj Gostilna pri 
sodčkih) ter ves severni del priključene 
stavbe.

Pobiralcem je bilo najlažje na nee-
ksplodirani granati odstraniti bakren 
obroč, ki je bil nameščen v zarezi ob 
spodnjemu delu granate. Obroč je 
služil zato, da je dobila granata ob 
izhodu iz topovske cevi zavrtljaj , da 
je tako lažje in točneje zadela cilj. Za 
pobiralce so bili dragoceni tudi tulci s 
smodnikom, ki so ob sproženju topa 
potisnili granato iz cevi. Ti tulci so bili 
v začetku vojne iz medenine. V mar-
sikateri hiši so napolnjeni s cvetjem 
krasili notranjost. Posebno so se sveti-

li ob šmarnicah meseca maja, ko smo 
krasili podobo Matere Božje v svojem 
kotičku. V cerkvi so medeninasti tulci 
z rožami krasili oltarje. Pucali smo jih 
s sidolom. Pepi Komandič mi je pravil, 
da so imeli avstrijski vojaki nameščene 
topove v Zagorju, na poljih pod roj-
stno hišo njegove mame. Od tam so 
preko Škabrijela streljali proti italijan-
skim položajem. Ob koncu vojne je te 
tulce njegov nono odpeljal v Gorico v 
Štrukljevo delavnico, kjer so mu v za-
meno izdelali potrebne kovane ograje 
pri hiši.

Eden zadnjih solkanskih še živečih 
pobiralcev ostalin Pepi Drašček mi je 
pravil, da so si pri odkopavanju in dvi-
govanju težkih granat pomagali tudi s 
štangulinom na kontrapez. Pri tem je 
povedal krilatico italijanskega fizika, ki 
pravi:  »Datemi un punto d' apoggio, e 
vi sollevo il mondo« (dajte mi oporno 
točko in vam dvignem svet). Nadalje je 
pravil, da je bil denar od zbiranja železa 
krvavo zaslužen.  Vse se je znosilo na 
hrbtu, pogosto po brezpotju. Spominja 
se, kako je z Vodic na hrbtu pretovoril 
do doma kar 83 kg železa.

                           
RAVNANJE Z NEEKSPLODIRANO 
MUNICIJO

Poseben postopek je bil pri demon-
tiranju neeksplodiranih granat. Spo-
dnji del (kuloto) so poskusili odviti in 
odstraniti vžigalnik. Ko so to opravili, 
so zakurili ogenj in počasi granato se-
grevali, da so lahko izpraznili eksplo-
ziv, prepojen s parafinom. Granate iz 
sive litine so tolkli z maco in pri tem 
polivali z vodo, da se ni iskrilo. Znan 
solkanski pobiralec je v hecu pravil, 
da je potrebno po granati tako hitro 
tolči, da ta nima časa eksplodirati. Pri 
demontiranju granat se je v Solkanu 
zgodilo veliko smrtnih nesreč. Znana 
je pripoved o pobiralcu, ki je ob tol-
čenju ob vsakem udarcu ponavljal: 
»H Ménjuki, na Gorišček, h Ménjuki, 
na Gorišček!» Pri Menjuki se je reklo 
gostilni, Gorišček pa pravimo solkan-
skemu pokopališču. Zgodilo se je tudi 
najhujše, kar se je lahko zgodilo - gra-
nata je eksplodirala in ubila pobiralca. 
Šprengarji pa smo pravili tistim pobi-
ralcem, ki so sumljive granate spravili 
v varen kraj ali v kaverno, jih razstreli-
li, železo pa pobrali in prodali.

Nekateri delavci, zaposleni pri že-
leznici, so opustili službo in šli raje po-
birati železo, saj so tako več zaslužili. 
Ko sem nekoč pisal v našem časopisu o 
solkanskem cerkvenem pevskem zbo-
ru, slikanem leta 1935 pred cerkvijo 
Sv. Štefana, sem vprašal cerkvenega 
pevca Rudija Lebana, kako to, da je 
imel najlepši plašč na fotografiji? Re-
kel mi je: «Vsak d}n s}m šou po dj}lu 
s kaništru brat želj}zo. Trenč pa s}m si 
kupu u Gorici na Korši, čj]rki kupa-
vaj] s]mo gospu]dje.«

                    
NEKAJ SOLKANSKIH 
POSEBNEŽEV PRI POBIRANJU 
ŽELEZA

S pobiranjem železa so se v glavnem 
ukvarjali ljudje, ki niso dobili zaposli-
tve, in ki se niso bali nevarnosti. Neka-
teri pobiralci so izstopali in ne bo nič 
narobe, če se jih spomnimo

FJORI ZURRI
Stanoval je na Goriščku. Bil je 

Furlan, zaposlen v frnaži pri kopanju 
ilovice in izdelavi opeke, kasneje pa 
v kamnolomu Luigija Tacchina. Bil je 
močne postave z izredno telesno mo-
čjo. V kamnolomu je uporabljal ve-
čjo lopato kot drugi delavci. Karjola 
s katero je vozil v apnenico kamenje 
za žganje apna, je bila mnogo večja od 
običajne, zato je tudi prejemal večjo 
plačo kot drugi delavci. Gostilničarju 

z Goriščeku je iz celine skopal vino-
grad, ki obstaja še danes in se nahaja 
nad solkansko obvoznico, tj. nad se-
maforjem v Ščednah. Za plačilo se je 
zmenil takole: močno kosilo v katerem 
ne sme manjkati polenta od dveh kilov, 
dve kjantarci vina, najdeno železo pa je 
njegova last. O denarnem zaslužku ni 
bilo nič znanega. Mogoče so že takrat 
poznali vrednotnice, kot so jih pri nas 
nedavno vpeljali. Ob vpoklicu v vojsko 
je nek Solkanec srečal Fjorita v kasarni 
v Vidmu v civilni obleki. Ko ga je vpra-
šal, ali že čaka za domov, mu je Fjori 
rekel, da čaka že dalj časa na obleko in 
čevlje, ker mu je vse premajhno.

NETO
Nihče ga ni poznal po priimku. 

Tudi on je bil furlanske narodnosti, za-
poslen v apnenci. Prebival je v kaverni 
blizu apnence, malo nad cesto, ki gre 
proti Prevalu. Bil je zelo načitan, saj je 
kupoval vsak dan časopis Il Piccolo. 
U pekariji p]r Boškinavih je usaki d]
n kupu nu veliku štruncu kruha an nu 
kartu martadel], u butj]gi p]r Štáb]lni 
pa nu svj]ču za luč u kaverni.  Pokojni 
Edi Maraž je pravil, da so se otroci po-
gostokrat ustavili pri njem, ker je znal 
lepo pripovedovati vsemogoče dogo-
divščine, ki so se dogajale po svetu. Po 
opravljenem šihtu v apnenici je redno 
pobiral železo.

TOJO TINUNIN
Stanoval je na placu. Z leseno ška-

tlo je hodil po hišah brit in strič. Tudi 
on je pobiral železo. Nekoč je naletel 
na šrapnel , ki je zaradi slabe nastavitve 
ali druge napake eksplodiral v zemlji 
namesto v zraku. Vedel je, da bo na-
bral okrog njega veliko svinca. Ko je 
to videla njegova žena , ga je vsa vesela 
vprašala: »Tojo, sarà per cine?« »No, 
sarà per la polenta!« je odgovoril. 
(»Tojo, ali bo za v kino ?« »Ne, bo za 
polento !«)

JOŠČ JUG Imel je težave z očmi. 
Stanoval je na placu. Večinoma je hodil 
bos, saj je imel kožo na nogah debelo 
kot zimski podplat. Pravili so, da je bo-
dečo žico peštal z bosimi nogami, da jo 
je lahko zvil in pripravil za prodajo kot 
železo. V hudi zimi leta 1928/29, ko 
je bilo 23 stopinj pod ničlo in je zamr-
znila Soča, mu je nekdo rekel: »Jošč, 
d]n]s je pa mras.« »Ja, d]n]s pa rj]
s num]lo ščipa u nog],« je odgovoril 
Jošč. Po drugi svetovni vojni je bil stal-
no oblečen v maskirno obleko vojakov 
X. MAS, ki jo je nosil vse dokler jo ni 
ponosil.

RICCARDO MINNINI
Tudi on je bil furlanske narodnosti. 

Prebival je na Bregu v večstanovanjski 
Boltromejevi hiši. Za njega je znano, da 
je našel 120 kg patron (nabojev) iz me-
denine. Z izkupičkom 400 lir si je kupil 
novo kolo, ki je stalo toliko kot dobra 
krava mlekarica. Neko posebnost je iz-
ražal tudi s tem, da si je pozimi v času 
pridelave sukenskiga reguta le tega vta-
knil v gumbnico in hodil naokrog kot  
bi bil okrašen s tromrc]m.

S pobiranjem železa so si nekateri 
pomagali prebroditi čas, ko je vsega 
primanjkovalo. Marsikateri skrben 
gospodar si je prislužili premoženje. 
Nekateri pa so del denarja tudi zapra-
vili  v številnih solkanskih gostilnah. 
Če upoštevamo najsevernejšo gostilno 
pri Trpinki in najjužnejšo gostilno pri 
Fonuki, je bilo takrat vmes v Solkanu 
še trinajst gostiln. Ob pripovedovanju 
vsemogočih zgodb in dogodivščin v 
zvezi z iskanjem vrednega vojaškega 
materiala so ob kvartinu vina in dru-
ženju s prijatelji pozabili na težave in 
skrbi, ki jih je prinašalo težko povojno 
življenje. Največ pa so zaslužili trgovci-

odkupovalci in lastniki kamionov, ki so 
prevažali ta material v večja zbirališča 
za livarne in za druge potrebe industrij-
ske predelave. 

POSVETILO
Ta članek posvečam spominu na ne-

davno preminulega Bruna Zavrtanika, 
s katerim sva skupaj sodelovala pri na-
stanku marsikaterega članka. Začelo pa 
se je septembra leta 2010 s fotografijo 
iz leta 1949, ki jo je našel Anton Komel 
- Boškin, o poletni koloniji solkanskih 
otrok pri Sv. Luciji, danes Mostu na 
Soči. Takoj sem na njej našel Brunota, ki 
mi je s pripovedovanjem pomagal obu-
diti takratna otroška doživetja. Čeprav 
oba domačina in bližnja soseda sva se 
do takrat redkeje srečevala. Vsakdo se 
pač druži s svojimi vrstniki, sodelavci, 
prijatelji in ne ve, da obstaja še vrstnik, 
ki ti je blizu ob obujanju mladostnih 
spominov in ki se ti vsestransko razda, 
da lahko napišeš članek, ki ti je že dalj 
časa na duši. Hvala Bruno!

Zahvaljujem se Pepitu Draščeku, da 
mi je z nasveti in pripovedovanjem po-
magal nastanku moje pripovedi. 

                                                                          
Andrej Černe

OPOMBE
¹ Trditev, da je havbica Debela Berta 

(Dicke Bertha, uradna oznaka 42 cm 
Mörser - Gerät 14 L/12) dobila ime po 
Berthi Krupp (1886-1957), ženi Gusta-
va Kruppa, lastnika tovarne, ima vsaj 
eno napako: Bertha Krupp je bila ona 
sama lastnica tovarne, dedinja Friede-
richa Alfreda Kruppa (1854-1902), ki 
je naredil samomor, ko se je časopisje 
razpisalo o njegovih orgijah z mladimi 
dečki na otoku Capri. Za iskanje pri-
mernega partnerja mladi Berthi se je 
potrudil sam cesar Viljem, ki ji je zbral 
uglajenega diplomata Gustava von 
Bohlen und Halbacha (1870-1950) in 
dovolil združitev priimkov, ki naj velja 
toliko časa, dokler bodo Kruppovi še 
lastniki te štiri stoletja starega železar-
skega imperija iz Essna; dejansko je 
samo eden od osmih Berthinih otrok 
obdržal združen priimek. 

Razvoj orožja, ki naj bi prebil de-
bele stene utrdb, je bil leta 1912 zau-
pana oddelku, ki ga je vodil Fritz Ra-
usenberger, le-ta pa se je naslonil na 
skice predhodnika Drägerja. Osnovna 
zamisel je bila preureditev težke artile-
rije s topnjač za uporabo na kopnem. 
V Kruppovi tovarni orožja so vsem 
topovom in havbicam dajali imena po 
članih družine, in tako je bilo tudi to 
takratno čudo vojaške tehnike »kršče-
no« z Berthinim imenom. Vsega skupaj 
so izdelali 12 primerkov te havbice, 
težke 47 ton, vendar so zavezniki ka-
sneje ime uporabljali za vse izjemno 
velike kalibre. Prvo svetovno vojno je 
preživela le ena izvirna debela Berta, saj 
je nemška armada ob položitvi orožja 
ostale razstrelila. 

obešali zaplenjene simbole prejšnje 
oblasti, od plemiških praporov do 
vatlov in drugih merskih enot, ki so 
služile za odmerjanje davka. 

Z vstajniškimi gibanji v letu po-
mladi narodov (1848) se razširi 
uporaba topole, katere latinsko ime 
je Populus (=ljudstvo). Že 21. febru-
arja istega leta sta Marx in Engels 
napisala komunistični manifest in 
nad vse več mlaji je že takrat zavi-
hrala zastava rdeče barve! Iz Skandi-
navije se začne širiti misel o prvem 
maju kot proletarski Veliki noči. In, 
mimogrede, podiranje je enako po-
membno kot dvigovanje mlaja, saj 
dejansko s tem odpremo možnost, 
da ritual čez eno leto ponovimo, da 
obnovimo našo zavezo in zvezo z ve-
soljem, z narodom, s »proletarci vseh 
dežel«, kot je zapisano na zastavah, 
ki še vedno krasijo marsikateri mlaj 
po svetu.

V naših krajih, pa tudi po Avstri-
ji, Nemčiji in še marsikje, se za mlaj 
uporablja vitka smreka. Dvigovanje 
mlaja postaja, žal, zgolj samemu sebi 
namen, toda tudi to je boljše, kot če 
bi povsem izginilo. Ponekod pa ga 
še vedno spremljajo tudi razni hu-
domušni običaji, v nekaterih vaseh 
fantje ponoči obhodijo vas in znesejo 
k mlaju vse, kar ni pospravljeno, od 
koles do mešalcev betona in, v starih 
časih, celo velikih voz. Ta navada je 
bila, po pripovedovanju starejših, ne-
koč živa tudi v Solkanu, kjer pa zdaj 
zgolj z zanimanjem spremljamo mi-
mohod furenge.
Toni Gomišček

bela Picerija Soča in zvokih harmoni-
ke, so prisotni s člani furenge zapeli 
slovenske pesmi, ki so na trnovski 
planoti vedno imele poseben pomen. 
Za tiste, ki jih v hladnem oblačnem 
vremenu rado zebe, pa je TD Solkan 

opazovanjem, je bilo umeščeno med 
pomladansko enakonočje in poletni 
sončev obrat. Predstavljalo je prebu-
janje narave, spremljala so ga čaščenja 
plodnosti, ki so vodila v razbrzdano 
obnašanje cele skupnosti. Krščanstvo 

Čebelarsko društvo Nova Gori-
ca je po dolgoletnih naporih končno 
dobilo v najem prostore v domu KS 
Solkan. Vsa pohvala sedanjemu in bi-
všemu vodstvu KS ter Svetu KS Sol-
kan, da so prisluhnili našim potrebam 
in željam, da si uredimo dostojno pi-
sarno na območju, ki ga naše društvo 
pokriva. Sodelovanje je bilo sicer že 
pred tem zgledno, saj so nam nudili 
večjo dvorano za predavanja, ki jih 
organizira društvo za naše člane in s 
tem skrbi tako za izobraževanje čebe-
larjev s področja varne hrane kot tudi 
za ohranitev avtohtone čebelje pasme 
kranjska sivka. 

Čebelarsko društvo Nova Gorica 
je v letu 2014 praznovalo sto letnico 
obstoja. Ob tej priložnosti je bil izdan 
zanimiv zbornik, ki opisuje zgodovi-

Čebelarsko društvo Nova 
Gorica na novi lokaciji

no čebelarstva na Goriškem. Zbornik 
je mogoče dobiti po simbolni ceni na 
sedežu društva. Čebelarsko društvo 
Nova Gorica ima trenutno 103 člane 
in deluje od Šempasa, Ozeljana, Ro-
žne doline, Nove Gorice do Trnovske 
in Banjške planote. V pisarni načrtu-
jemo tudi ureditev izložbe naših če-
beljih proizvodov, ki jih bo mogoče 
tudi naročiti. V mesecu avgustu naj 
bi poskusno začeli z uradnimi urami 
ob sredah dopoldan. V naših vrstah 
so tudi čebelarke, vendar želja je, da 
bi se nam pridružilo še več pripadnic 
nežnega spola, kakor tudi čim več 
mladih, kar je tudi pogoj za obstoj če-
belarstva. Društvo ima tudi čebelarski 
krožek na osnovni šoli Frana Erjavca 
v Novi Gorici; njihov mentor je naš 
dolgoletni član Jamšek Andrej, želja 
pa je da bi k temu pristopila še kaka 
šola. Naše društvo je od vsega začetka 
prisotno pri akciji slovenski zajtrk po 
vrtcih in osnovnih šolah. Vsako leto 
podarimo našim najmlajšim članom 
potrebne količine medu, pri čemer 
je potrebno zelo pohvaliti vse tiste 
čebelarje, ki so pripravljeni darovati 
med za naše najmlajše. Sodelovanje s 
sosednjimi društvi je tudi pohvalno, 
s tem se tudi obveščamo o aktualnih 
problemih tako glede bolezni kot tudi 
o zatiranju le-te. Pohvaliti je potrebno 
tudi sodelovanje z mag. Ivom Planin-
cem, dr. vet. med. Društvo vsako leto 
organizira strokovne ekskurzije za 
člane po različnih krajih Slovenije in 
tudi izven nje.

Izidor Šuligoj  
Predsednik ČD Nova Gorica 

Rudi Čubrilo, Zorko (iz Pevme), Jože Drašček in obvezni predstavnik UDBE ob najdbi 
bombe v okolici goriške železniške postaje. Slika je iz petdesetih let, ko so se ostankom 
iz prve vojne pridružili še tisti iz druge vojne. In zgodba se je ponovila.  
(Foto: Arhiv Jože Drašček)

Na dvorišču zbiralca vojnih ostankov 
(Foto: Arhiv Jože Drašček)

Foto: Aleš Srnovršnik

obredom zasadili ob vhodu v mesto. 
Hrast se jim je zdel dobra izbira za-
radi svoje trdoživosti. Namesto pršu-
tov, vina in drugih dobrot so na veje 
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tem pa le še posamezni vozovi in voja-
ki. Prav zadnji so šli minerji, ki so vrgli 
v zrak most čez Sočo.

A tistega, ki gre za Ločnik?
Ja, še prej pa so vrgli v zrak pev-

menskega. Ker sem bil kot delavec pri 
vodovodih dosti naokrog, sem videl 
skupine četnikov, kako si ogledujejo 
teren in iščejo smer, v katero bi lahko 
zbežali. Bili so običajno v treh ali štirih 
in si ogledovali tako pašarelo v Sračcah 
kot pevmenski in ločniški most. Sprva 
so se delali kot da se neoboroženi samo 
sprehajajo, proti 29. aprilu pa so bili 
vse bolj opasani z raznim orožjem. Ko 
smo jih opazovali med odmorom za 
malico, so se furlanski sodelavci sme-
jali tem bradačem, jaz pa sem jih rotil, 
naj se zadržijo, da ne bo kakega ravsa. 
Prav v tistih dneh je skupina četnikov, 
v kateri je bilo tudi nekaj civilov, zajela 
Liduško in Ivana Bašina. Zahtevali so, 
da jih vodijo po poti po desnem bre-
gu Soče med solkanskim železniškim 
in pevmenskim cestnim mostom. Go-
riški gasilci, ki so se medtem prav po 
vojaško organizirali, so četnike prepri-
čali, da je vojne konec in da se lahko 
svobodno gibljejo, tako da so ju nato 
izpustili. Se je pa Liduška, ki je znala 
angleško, nekaj pogovarjala z vodjem 
četnikov, toda Ivan ni razumel, o čem 
sta govorila.

No, potem ko so četniki vrgli ločni-
ški most v zrak, je prišla komanda, da 
moramo v Trst. In tako smo šli proti 
Sovodnjam, od tam pa v Tržič (Mon-
falcone).

Tam sem srečal komisarja Lojzeta 
Nibranta, ki me je pobaral, če je zdaj 
čas za priti v partizane. Ker je bila 
Gradnikova brigada že polnoštevilna, 
so nam ukazali počakati Vojkovo, ki 
je prihajala s Krasa. Tako sem postal 
vojak 1. čete 2. bataljona Vojkove 
brigade. Trst je bil medtem osvobojen 
in nas so napotili v nekaj kilometrov 
oddaljeni Turjak, ki je prav na bregu 
Soče; zasedli smo položaje, za katere 
smo bili prepričani, da bodo po voj-
ni naši. Nastanili smo se na eni veliki 
kmetiji, kjer so bili tudi zavezniški vo-
jaki, pripadniki 2. novozelandske divi-
zije, ki ji je poveljeval general Bernard 
Cyril Baron Freyberg – enkrat sem ga 
videl, ko je obiskal to enoto v Turja-
ku. Mi smo imeli le vreče na rezine 
narezanega in posušenega krompirja, 
ki smo ga zaplenili Nemcem, oni pa 
so imeli od vsega na pretek. O porka 
mižerija...

Pa niso z vami ničesar podelili?
Podelili? Hrano so jim dostavljali 

na tovornjaku, sredi katerega je bila 
velika obložena miza. Do kesona si se 
povzpel po stopnicah. Nekega dne me 
je vojak, ki je že obvladal nekaj itali-
janščine, povabil gor in mi rekel, naj 
si vzamem kar mi srce poželi. Dobro 
sem se najedel, toda kmalu potem me 
je prijel naš kuhar in me oštel. »Pa saj 
so zavezniki, kaj nismo vsi skupaj,« 
sem ugovarjal, on pa mi je zapretil z 
zagovorom. In res sem moral naslednji 

dan v spremstvu na komando. Tam so 
me zaslišali, posledic sicer ni bilo, toda 
zabičali so mi, da se kaj takega ne sme 
več ponoviti.

Kako pa je potekalo življenje med 
čuvanjem zahodne meje?

Če izvzamem hrano, sploh ni bilo 
tako slabo. Na tisti kmetiji smo spali 
na slami, imeli smo odeje za spodaj in 
za se pokrtiti, dan pa smo preživljali 
malo s poslušanjem političnega pom-
panja, malo z vzdrževanjem orožja. 
Neke nedelje je prišel ukaz, naj se malo 
očedimo in očistimo čevlje: šli smo k 
maši! 

Po štiridesetih dneh je prišel ukaz, 
da se moramo umakniti. In potem smo 
brez odmora pešačili vse iz Turjaka do 
Tolmina, jaz pa sem poleg vojaškega 
nahrbtnika, ki mi ga je skupaj z odejo 
dal en nizozemski vojak, nosil še več 
kot deset kilogramov težak mitraljez 
Bren angleške izdelave. Čez nekaj dni 
dni je prišel ukaz, da se fantje letnika 
1928 lahko odpravimo domov. Karlo 
Doljak, ki je bil tudi naš letnik, je bil 
med prebiranjem ukaza odsoten, saj je 
kot kurir raznašal pošto, in ker mu tega 
ni nihče povedal, je ostal pod orožjem. 
No, takih je bilo še nekaj. 

Iz Tolmina so nas do Idrije zapeljali 
s kamionom, od tam smo pešačili do 
Ajdovščine in nato do Solkana.

So vas po cesti kaj ustavljali? So 
bile na poti straže?

Imeli smo dovolilnice, toda ustavil 
nas ni nihče. Smo pa že imeli partizan-
ske obleke. Dobili smo jih v Turjaku, 
verjetno pobrane Nemcem. Nismo pa 
dobili vojaških izpisnic. V Ajdovščini 
sem vprašal, če nam jih dajo, pa so re-
kli, da naj kar gremo domov, da nam 
jih bodo kasneje poslali. Jaz je vse do 
do danes še nisem prejel. Verjetno se je 
kurir izgubil... 

Kako so vas sprejeli domači? 
So sploh niso vedeli kje se 
zadržujete?

Ne, domači niso vedeli nič. Tata me 
je iskal, po vrnitvi pa me je zgolj izpra-
šal in povedati sem mu moral vse, kar 
se mi je pripetilo. Imel pa sem srečo, 
da so me pri vodovodih vzeli ponov-
no na delo, čeprav bi me lahko zaradi 
tako dolge nenajavljene in neupraviče-
ne odsotnosti tudi vrgli na cesto. 

Pogovor nadaljujeva o letih za-
vezniške uprave, o izdelovanju do-
mačega radijskega sprejemnika tipa 
»galena« (v slovenščini ima pridevnik 
detektorski), o iznajdljivih rešitvah 
iz domače delavnice ob prehajanju z 
gospodinjske (110 V) na industrijsko 
napetost  (220 V) električnega toka, 
pa o odhodu zaveznikov, ki so odnesli 
s seboj zgolj orožje, ostalo pa razdali 
ali razprodali, in o številnih drugih te-
mah, novih zgodbah. Bo potrebno še 
kdaj sesti pod Pepijev jarmulin (mare-
lica) in si kaj zapisati, da ne bo šlo v 
pozabo!
Toni Gomišček

Dolga doba zgodovine je že za 
menoj, saj 80-letnica v mojem roj-
stnem listu ne laže in vendar teže let 
v mojem srcu ni čutiti.

Star kitajski pregovor pravi, da 
je skrinja spominov dota za starost. 
Odpiraš jo in iz nje jemlješ tiste, ki 
te razveseljujejo, tolažijo in bodrijo, 
zato da ti slajšajo muke starosti.

Vsi moji najlepši spomini so ve-
zani na Solkan, kjer sem se rodila. 
Še danes daleč proč je hrepenenje po 
njem zelo živo in včasih boleče. Vra-
čam se tja kot ptica selivka, zato je 
tudi moja skrinja spominov največ-
krat kar na stežaj odprta. 

Opisala bi rada našo partizansko 
učiteljico Marico Belingar. Kdo od 
starih Solkancev je ne pozna? Čas, 
v katerem je ona delovala, je bil čas 
groze in strahu. Leta 1944 nas je ne-
kaj solkanskih otrok hodilo na Ošljek 
na Belingarjevo kmetijo v »šolo« - v 
slovensko šolo. Še leto poprej smo 
obiskovali italijansko osnovno šolo v 
prostorih sedanje AMZ v Solkanu na 
Cesti IX. korpusa. 

Po razpadu Italije septembra 1943 
ni bilo več pouka in tako smo lahko 
vsi veselo pohajali. Nismo slutili, kaj 
nas v bodoče čaka, brezkrbno smo ži-
veli to prostost. 

Danes mi je žal, da nisem mame 
vprašala, na kakšen način smo se ne-
kateri znašli na vsem lepem v skupini 
pri Marici in se začeli učiti sloven-
ščine. Spominjam se Štefana Cigo-
ja, Černetove Barbke, Ade Sakside, 

Marica

Hugota Bense in drugih. Nekaj časa 
smo hodili na Ošljek, potem pa smo 
se preselili na Žago k sestrama Hed-
viki in Heleni Zavrtanik. Mislim, da 
je bila odločitev sprejeta zaradi bom-
bardiranja solkanskega mostu s strani 
ameriških zaveznikov. Veliko odgo-
vornost in korajžo so imeli naši starši 
in učiteljica Marica, saj bi nas Nemci 
in Italijani prav gotovo zaprli, če bi 
to odkrili. 

Na Ošljeku smo tudi nastopali 
pred starši in smo jim tako dokazali, 
da se pridno učimo recitirati Gregor-
čiča in Slomška, ter bili naši učiteljici 
v veselje. 

Še danes ne morem dojeti, katerih 
pedagoških metod se je posluževala, 
da smo se lahko v tako kratkem času 
toliko naučili. Matematika mi ni bila 
nikoli všeč, vse življenje sem imela z 
njo težave in še danes se mi pozna, da 
je nisem znala uporabljati za svoje do-
bro. Ampak slovenski jezik – to je bilo 
zame odkritje številka ena. Posebno 
Slomšek in Gregorčič, njihove pesmi 
in pripovedi, to smo vpijali vase kot 
pivnik črnilo.

Na Žagi smo doživeli tudi pra-
vi bombni krst. Bilo je lepo dopol-
dansko jutro. Sedeli smo pri mizi in 
pisali po nareku. Kar naenkrat se 
je zaslišal nenavaden oster in dolg 
pisk, nato je sledila močna eksplo-
zija. Stresla se je miza, polilo se je 
črnilo po zvezkih, otrpnili smo in 
skočili s stolov, bežeč proti vhodnim 
vratom, toda Marica je bila hitrejša. 

Postavila se je pred vrata ter razprla 
roke in noge in tako preprečila iz-
hod. S tem nam je z lastnim telesom 
zaščitila življenja.

Danes se sprašujem ali smo se ji 
kdaj zato zahvalili za vse, kar je za 
nas storila? Za vse lepo, kar nas je 
naučila? Za vse dobro, za zgled, ki 
nam ga je dajala, za korajžo in požr-
tvovalnost, za njeno moralno držo, ki 
nam jo je darovala kot zgled za naše 
nadaljnje življenje. Neverjetno veliko 
in odločilno je bilo njeno poslanstvo, 
saj je iz vrst teh otrok postalo kasne-
je v življenju lepo število uspešnih in 
spoštovanja vrednih ljudi. Barbara 
Černetova – zobozdravnica, Štefan 
Cigoj – ugleden politik in diplomat, 
Hugo Bensa- mornariški častnik. Kaj 
naj še naštevam?

Ljudje se ne zavedamo, kako po-
memben in daljnosežen vpliv imajo 
naši pedagogi v življenju vsakega po-
sameznika, zato bi jim morali izkazo-
vati več spoštovanja in jim nuditi tudi 
vso potrebno pomoč in podporo pri 
vzgoji naših otrok.

Ob tej priliki želim izraziti vsem 
tistim učiteljem in profesorjem, ki so 
me učili in me s svojim znanjem in 
zgledom vzgajali, posebno pa Marici 
Belingar, naši prvi slovenski partizan-
ski učiteljici, vso svojo hvaležnost in 
zahvalo, saj je pečat, ki so mi ga vti-
snili v srce, še vedno zelo živ in pre-
lep, iz njega odseva moja vedrina srca 
in mir moje duše.
Olga Slokar 

Jože Drašček in njegovi spomini
Intervju

Ko kdorkoli, ki piše o Solkanu, 
potrebuje zanesljivega informatorja, 
se obrne na Jožeta Draščka. Resda že 
nekaj časa ni tisti Božjakov Pepi, ki je 
v mladih letih obrnil vsak kamen pri 
Soči, solkanskem polju in okoliških 
hribih, toda spomin mu omogoča, da 
tudi zdaj, ko se zaradi bolnih nog bolj 
stežka premika, z mislijo kar poleti po 
našem prostoru in času. Že nekajkrat 
mi je omenil, kako ostaja v solkanski 
še kroniki marsikaj nedorečenega, 
vključno s prihodom prvih partizanov 
v osvobojeni Solkan, tako da je bila 
odločitev, da se ob 70- letnici osvo-
boditve spomnimo tistih dni, več kot 
samoumevna. Njegovo pričevanje je 
mogoče zgolj zgodba najstnika, ki je v 
hipu postal borec, toda prav nizi takih 
zgodb sestavljajo naš zgodovino člove-
štva.

Kako ste doživljali čas vojne?
Sem letnik 1928 in oče mi je takoj, 

ko je bilo to možno, torej po kapitula-
ciji Italije, našel delo pri goriških vodo-
vodih, takrat Aziende municipalizzate 
Gorizia. Kot mulo sem seveda fantazi-
ral o odhodu k partizanom, toda tova-
riš Škarabot mi je zabičal, da moram 
ostati ob Soči, ker sem lahko tako bolj 
koristen. Ker sem jo dobro poznal in 
imel ob njej dobro skrito barko, so me 
Ludvik Slokar in še nekateri drugi, za 
katere se je nekako vedelo, da so »orga-
nizirani«, uporabili za prenašanje pošte 
in ustnih sporočil čez Sočo, včasih pa 
sem prepeljal tudi kake borce. 

Ste bili kot dejansko še otrok 
manj nadzorovani? Kako vam je 
uspelo?

Barko sem imel na težko dostopnem 
mestu med Žerjavo skalo in prodom, 
ki je danes na italijanskem ozemlju. 
Domačini, ki smo poznali vsak bajer in 
pot do njega, smo do vode prišli brez 
težav, vojaki, ki so patruljirali po Sol-
kanskem polju, pa mnogih niso našli, 
saj se je bilo potrebno plaziti skozi ro-
bido. No ja, obala se je danes zelo spre-
menila in tudi tistega proda ni več, ker 
je po izgradnji elektrarn izginil skupaj 
z mivko in peskom. Mivke je bilo za 
dva, mogoče celo tri metre. Ženske so 
tam rade prale volno, da so jo potem 

raztegnile po produ in sušile. Največ 
pa se je pralo pri Barki in v Bajerju. Ah, 
eni so imeli muhe. Grof, za katerega 
je prala naša mama, je zahteval, da po 
pranju v Barki perilo izpira pri funtani 
na Goriščku. Toda to je že druga zgod-
ba. Sem rekel Andreju (Černetu), da bi 
jo bilo vredno zapisati...

Kako so »organizirani« stopili z 
vami v stik in vas poslali v akcijo?

Se spominjaš Karmele Jugove, ki je 
imela trgovino z mizarskimi potrebšči-
nami? Ko je ovdovela, se je poročila 
s Francem Vetrihom, katerega brat je 
tudi imel trgovino... No, ona je bila 
organizirana in mi je prihajala naročat 
kaj moram narediti. Enkrat pelji če, 
drugič pripelji sam... Onstran reke, v 
Buž del djaul (Hudičevi luknji) so imeli 
bazo kurirji, ki so bili zvečine Solkan-
ci, nekaj pa je bilo tudi Bricev. Če sem 
imel čas, sem se jim pridružil med ra-
znašanjem pošte. Ampak ob sedmih 
sem že moral biti na delu in tako sem 
marsikdaj prišel v Gorico k vodovo-
dom še ves neprespan. 

Pa ni prihajala samo Karmela; v bi-
stvu so zame vdeli vsi, me poiskali in 
mi zaupali kako nalogo. Nekega dne 
je prišel k meni en tovariš, ki bi moral 
po italijanske partizane v Kromberk. 
Ker je stanoval zraven Panjakovega, 
torej ob glavni cesti in blizu nemških 
postojank, se je bal, da bi ga ponoči 
zasačili, pa me je prosil, če grem jaz 
ponje. Obrazložil mi je kam moram 
in jaz sem naivno vstopil v tisto hišo 
in na ves glas povedal, da sem prišel 
po neke partizane. Domačini so sko-
čili pokonci in začeli vpiti, da bodo 
poklicali gestapo, če takoj ne grem 
stran. O dio bono, kaj pa je zdaj to, 
sem se vprašal. Ko sem bil zunaj, mi 
je postalo jasno, da me tisti ljudje niso 
poznali. Seveda, prav lahko bi bil kak 
provokator. Potem sem se domislil, da 
bi bilo mogoče dobro, če zažvižgam, in 
res – iz grmovja se je prikazalo sedem 
garibaldincev, ki so morali v Brda, ker 
so jih premestili v nek drug odred. Bilo 
je temno kot v rogu in varno smo prišli 
do Drsalce, kjer sem imel barko, toda 
tam so se začele težave. Upirali so se 
stopiti v čoln in tako smo skupaj ča-
kali vse do prvega svita. Albin Uršič, 

ki jih je celo noč bedel na drugi strani, 
se je jezil zaradi zamude, saj je upal, da 
bodo do dne že varno na cilju, tako pa 
so morali pot opraviti v mnogo težjih 
pogojih. Mene pa je čakal dir na delo. 
Devet kilometrov!

No, to pa že ne držalo! Toliko 
kilometrov že ni iz Solkana do 
sedeža vodovodov!

Kaj, da ni devet kilometrov? Oh, 
gledi ti, pa sem bil vedno prepričan...

Mogoče je to razdalja od Mrzleka 
do sedeža podjetja, pa vam je to 
ostalo v spominu...

O porka eva, potem sem v življenju 
prehodil manj, kot sem si milil (smeh). 
No, takih slučajev je bilo ogromno. En-
krat sem nesel čez Sočo kurirsko pošto 
s pismom, ki ga je nek Bric, potem ko 
se je po razpadu Italije pridružil parti-
zanom in prišel s prekomorsko briga-
do v Dalmacijo, poslal družini. Pomisli 
ti, kako zgledno je delovala ta ilegalna 
kurirska pošta!

Kako pa ste doživeli prihod 
partizanov v Solkan?

Zdi se mi, da je bila sobota, mogoče 
pa nedelja, tako da nisem bil na delu. 
Nekdo je prišel mimo in mi radostno 
rekel, da so na placu partizani. Vaj mo-
niga, sem rekel, pojdimo pogledat! Ko 
sva prišla gor, so domačini in vojaki 
škofjeloškega odreda družno prepeva-
li partizanske pesmi. Nekdo je rekel: 
»Fantje, dajmo se organizirat, pejmo v 
Gorico!« Pa pejmo, sem si rekel. Vseh, 
ki smo se pridružili, se ne spominjam, 
vem pa za Andreja Brnjeka, Erminia 
Plesničarja, Karla Doljaka, Edija od 
kaželantarce, ki je bil sicer Italijan, pa 
še nekaj drugih italijanskih komuni-
stov se nam je pridružilo, ko smo tako 
korakali proti Travniku, do prefekture, 
ki je bila že prazna. Eni naših so šli v 
notranje prostore in se vrnili z likerji. 
Kovač France Ujč'č, ki je bil že precej v 
letih, je vso pot iz Solkana do Travnika 
nosil našo zastavo na dolgem drogu. 
Vem, da je imela zvezdo, ne spomi-
njam pa se več, če je bila slovenska ali 
jugoslovanska.

Potem, ko so steklenice nekajkrat 
zaokrožile naokrog, nas je komandant 

razdelil v dve skupini. Ena  je šla na 
grad, druga, v kateri sem bil tudi jaz, 
se je odpravil proti Štandrežu. Ko smo 
bili v bližini parka Spomina (Parco del-
la Rimembranza) smo slišali žvižganje 
kugel po zraku, saj so se tam v bližini 
zadrževali četniki. Franca je malo sti-
snilo, tako da smo ga pregovorili, da 
je snel zastavo, drog smo vrgli v park, 
zastavo si je ovil okrog pasu eden od 
borcev, Franca pa smo napotili domov. 
Kasneje, ko je bilo tega frcanja vse več, 
so se še nekateri drugi porazgubili po 
stranskih ulicah in se vrnili v Solkan. 
Ko smo prišli v Štandrež, ni bilo nikjer 
žive duše. Potem so se od nekje pri-
kazali štirje starejši domačini. Vsi ve-
seli so nas pozdravili in nas ogovorili. 
Eden me je vprašal, koliko časa sem že 
partizan. O, že dolgo, sem malo pri-
krojil resnico. Naših prihod v Štandrež 
je bil pred leti objavljen v monografiji 
o tej slovenski vasi, ki je kasneje ostala 
pod Italijo.

Ali ste nosili kako orožje?
Seveda, že v Solkanu so nas obo-

rožili. Ali smo se oborožili sami. Kak 
dan prej, ko so jo italijanski vojaki po-
brisali iz njihovih kasarn, smo šli tja 
in nagrabili orožja kolikor se je dalo. 
Tam so bile tudi druge stvari, ki bi jih 
lahko vzeli, nas pa je zanimalo zgolj 
orožje. Kake mone! Še zdaj mi je žal 
za kitaro, ki bi jo lahko pobral. Pa tudi 
drugih glasbenih inštrumentov je bilo 
veliko, toda kaj č'mo, taka je bila takrat 
pamet!

No, v Štandrežu smo poiskali nov 
drog in ponovno hoteli vihteti zastavo, 
toda ti nunci so nam rekli, da četniki 
ves čas kolovratijo naokrog in da še ni 
čas za take podvige. Največ pokanja je 
prihajalo iz smeri goriškega kolodvo-
ra, zato smo se razvrstili v strelce in se 
odpravili tja. Iz neke hiše ob cesti je za-
dišalo po sveže pečenem kruhu; pogle-
dal sem skozi okno in ženska nam ga 
je dala vsakemu kos. Toda ni bilo časa, 
da bi ga pojedli; jaz sem si ga dal kar v 
srajco. Kos smo prišli v bližino postaje, 
smo tudi mi malo streljali, toda to je 
bilo vse skupaj bolj opozorilno, v zrak, 
da jim damo vedeti, da niso sami.

Pa ste že imeli kake izkušnje s 
strelnim orožjem?

O Marija, ob razpadu Italije smo 
si mulci nagrabili kar precej vojaške 
opreme. Streljanje smo vadili pri Soči, 
toda to ni ostalo skrito našim. Cvetko 
Vukč in še en tovariš iz Žabjega kraja 
sta prišla in zahtevala, da jima predam 
orožje. Odnesla sta mi šest pušk, dva 
poljska telefona in še nekaj drugega 
materiala...

No, po tem streljanju smo se odpra-
vili proti mostu za v Ločnik, tedaj pa 
je pritekla neka ženica in kričala naj se 
umaknemo, ker da iz Šempetra priha-
jajo četniki, ki bodo verjetno prečkali 
most. Orko dindjo, na direkten spopad 
nismo bili pripravljeni in smo se tam, 
kjer je danes Espomego, umaknili k 
Soči in čakali, kaj bo. Kmalu je prišla 
cela kolona četnikov, cela Dinarska di-
vizija, ki jo je vodil vojvoda pop Mom-
čilo Ćujić, kakih devet tisoč mož, ki so 
jim sledili civili na vozovih, med njimi 
tudi ženske in otroci. 

Koliko pa je bilo vas?
Malo: šest od Škofjeloškega odre-

da, Edi, Karlič, jaz in še šest-sedem ta-
kih, ki jih nisem poznal.... Niti dvajset 
mož, njih pa dolga kolona kosmatih in 
težko oboroženih, z municijo opasanih 
mrkogledih vojakov. Ko se je stemnilo, 
smo bili še tam, oni pa so še kar naprej 
hodili. In tako še ves naslednji dan, po-

Marica Belingar v razredu OŠ Solkan. Če se kdo prepozna, naj nam javi kdaj je bila slika posneta in kateri razred je na njej. 
(Foto: Arhiv Darja Zorn)

Obledele fotografije

Zdi se mi, da je bila 
sobota, mogoče pa 
nedelja, tako da nisem  
bil na delu. Nekdo 
je prišel mimo in mi 
radostno rekel, da so 
na placu partizani. 
Vaj moniga, sem rekel, 
pojdimo pogledat! 
Ko sva prišla gor, so 
domačini in vojaki 
škofjeloškega odreda 
družno prepevali 
partizanske pesmi. 
Nekdo je rekel: »Fantje, 
dajmo se organizirat, 
pejmo v Gorico!«  
Pa pejmo, sem si rekel.

Intervju
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OŠ Solkan

Učenci 3.a in 3.b, razreeda smo 
pod mentorstvom učiteljic Erike Gro-
sar in Barbare Gabrijelčič sodelovali 
preko sodobne informacijske komuni-
kacijske tehnologije v mednarodnem 
e-Twinning projektu z naslovom: 
e-Twinning tree. Cilj našega projekta 
je bilo izdelovanje okraskov iz odpa-
dnega materiala in krasitev svojega 
e-Twinning drevesa v božičnem in ve-
likonočnem času.

Države partnerice, s katerimi smo 
v tem šolskem letu sodelovali, so bile: 
Poljska, Češka, Italija, Francija, Turči-
ja, Romunija in Grčija. 

Najprej smo se vse sodelujoče šole 
predstavile s kratkimi predstavitvami 

razredov, opisom šol, fotografijami in 
videoposnetki. Spoznali smo tuje dr-
žave, njihove državne simbole, mesta 
in kraje, znamenitosti, njihove osnov-
ne šole in nazadnje tudi učence, s ka-
terimi smo sodelovali. 

V novembru smo bili izbrani za 
projekt meseca na spletni strani CME-
PIUSA, ki omogoča mednarodno 
projektno sodelovanje. Iz odpadnega 
materiala smo pri urah likovne ume-
stnosti in v sklopu drugih predmetnih 
področij pridno izdelovali okraske za 
naše drevo, ki je bilo ob božiču snežno 
obarvano, za veliko noč pa pisano.

Spoznali smo državne simbole dr-
žav partnerjev in praznovanje božiča 

30. in 31. 5. 2015 je 
bilo na Debelem rtiču 
posamično in ekipno 
državno prvenstvo 
za mlade šahiste, 
stare do 9 let. Prvi 
dan je v posamičnem 
šahu v kategoriji 
Andraž Gregorič 
zasedel 1. mesto. 
Drugi tekmovalni 
dan so naši učenci 
Andraž Gregorič in 
Nejc Herega iz 2.a 
ter Mark Vičič iz 2.b, 
stari sicer šele 8 let, 
postali v konkurenci 
petnajstih ekip ekipni 
državni prvaki. 
Čestitke in uspešno 
naprej! 
MK

Igor, kakšni so vaši občutki, ko 
vas imajo vsi radi?

Dragi mladi novinar Jure, lahko 
povem, da je lepo, če te ima kdo rad. 
Ne vem, če me imajo radi prav vsi, 
je pa res, da imam veliko sodelavcev 
in nekaj prijateljev. Pravih, res pravih 
prijateljev ima vsak človek v  resnici le 
par. Pomembno pa je, da ima človek 
rad druge ljudi, da je pripravljen so-
delovati, pomagati in ustvarjati v sku-
pini. Sreča je na tem svetu edina, ki je 
je vedno več, če si jo delimo.

Zakaj ste se sploh odločili za ta 
poklic?

Ljudje smo najbrž zmožni delati 
več poklicev. Jaz sem hotel biti najprej 
biolog, nato arheolog, kasneje zdrav-
nik – postal pa sem učitelj književno-
sti. Že v osnovni šoli (Solkan, seveda); 
sem hodil k literarnemu krožku, bral 
sem za bralno značko, kasneje sem 
začel pisati kratka besedila za Solkan-
sko sapico, v gimnaziji me je veselila 
književnost. In tako je življenje samo 
uravnalo moj poklic. 

Kaj pa sploh poučujete?
Poučujem slovensko mladinsko 

književnost. Študentkam in študen-
tom razlagam pesmice, pravljice, 
romane za mlade, pogovarjamo se 
o junakih, ki jih poznate tudi mladi 
bralci: o mačku Muriju, muci Copa-
tarici, mavrični ribici, Harryju Potter-
ju… Že poznaš te junake? 

Kaj vam je pri tem poklicu najbolj 
všeč?

Če moje študentke berejo knjige in 
znajo o njih kaj pametnega povedati. 
Branje je vedno lepše, če se o knjigah 
lahko s kom pogovoriš. Se vi veliko 
pogovarjate v razredu o tem, kaj be-
rete? Kolikor se spomnim, znate tudi 
sijajno recitirati pesmi – tudi to je pri 

mojem delu velik izziv. Kako naj na-
učim študente, da bodo kot učitelji 
znali lepo brati književnost otrokom.

Kaj ste si najbolj zapomnili iz 
šolskih klopi?

Eno pesmico Toneta Pavčka, ki 
smo jo peli malo po solkansko, ker 
nismo rekli pionirski, ampak s polgla-
snikom »pioni]rski« torej:  

 
Le mi vemo zakaj, 
je v deželi sam maj, 
je ves pisani svet, 
kot iz škatlice vzet.
da skoz kuštrave dni 
nas veselje lovi 
in doni do neba 
pionirski hura!

Če bi se morali še enkrat odločiti, 
bi ponovno izbrali ta poklic?

Seveda. Še posebej, če bi bili med 
mojimi študenti taki sijajni bralci, kot 
so v tvojem razredu.

Ali vas imajo učenci radi?
Če bi vprašali študente, bi rekli, da 

ja, sem prepričan. Če ima človek rad 
ljudi, imajo tudi ljudje radi njega.

Je bila študijska pot zahtevna?
Naj ponovno odgovorim kar s pe-

smijo Toneta Pavčka:

Nobena pot ni ravna, 
nobena pot ni revna, 
a vsaka je zahtevna 
in tvoja ena sama - glavna.

Kdaj vas lahko spet pričakujemo 
na obisku v naši šoli?

Se bomo dogovorili. Pa ne, da vam 
je bilo zanimivo, ko smo skupaj brali 
pesmice? Sijajno!

Hvala za vaš čas in prijeten pogovor. 
 Jure Saksida, 3.a

Tretješolci in e-Twinning drevo

Mladi šahisti - državni prvaki

Mark, Andraž in Nejc s pokalom ekipnih državnih prvakov.

Interviju z Igorjem Saksido

Igor Saksida med obiskom v šoli. (Foto: EG)

Praznovanje 10 let e-Twinninga s spuščanjem balonov na travniku za šolo. (Foto: Sara Marinič)

Naše velikonočno e-Twinning drevo.

OŠ Solkan

V okviru programa Bralnic pod sla-
mnikom, ki jo organizira založba MIŠ, 
in v sodelovanju z Goriško knjižnico 
Franceta Bevka, je v aprilu skupina 
sedmih tretješolcev OŠ Solkan obi-
skala Dom upokojencev Nova Gorica.  
Dogovorjeni smo bili za srečanje, ki smo 
ga poimenovali »Mladi mladim po srcu«.  
Učenci so skupaj z mentoricama Bar-
baro Gabrijelčič in Eriko Grosar pre-
brali, se pogovorili in vadili glasno 
branje knjige »Anton« Lucije in Dami-
jana Stepančiča. In res, brali so gladko 
in glasno, čeprav mogoče še vedno ne 
dovolj glasno za naše poslušalce. Kljub 
temu, pa so bili nad nastopom navdu-
šeni in so učencem glasno zaploskali.  

Po branju so tretješolci postavljali vpra-
šanja v zvezi z vojno in njihovim spomini 
in vedenjem o tistem času in razvila se je 
prav pestra debata. Skupaj smo izvedeli 
kar nekaj zgodb, utrinkov in anekdot, 
ki bi bili drugače za vedno izgubljeni.  
Urica, ki se je raztegnila v debe-
lo uro, je bila uspešna, poučna in 
predvsem prijetna. Za vse nas. 
Prav zato smo se dogovorili, da bo sreča-
nje z varovanci postalo stalnica v našem 
delu programa Bralnic pod slamnikom. 
Posebna zahvala gre gospe Mirjam Sulič, 
socialni delavki v DU Nova Gorica, za 
pomoč in pripravljenost za sodelovanje.
Lara Konjedic,  
Goriška knjižnica Franceta Bevka

Pred dvema tednoma smo se z uči-
teljico Božo v podaljšanem bivanju 
učili pesem  »Planike tri«. To pesem 
smo hoteli zapeti Jožici Svete, ki nam 
je obljubila, da nas bo obiskala. Učen-
ci podaljšanega bivanja oddelka 3.a in 
2.a smo pesem vneto vadili. 

Ko je ga. Jožica stopila v razred, je 
vse poljubila. Od srca smo se smejali. 
Še preden je prišla, smo ji narisali lepe 
risbice. Vsi smo bili presrečni, ker nas 
je obiskala slavna pevka Avsenikov. 
Jožica Svete je zapela z našo učiteljico 
Božo pesem »Čez zelene trate«, sku-
paj z Juretom pa še »Slišala sem ptičko 
pet«. 

Povedala nam je veliko zanimivih, 
zabavnih zgod, ki so se ji zgodile v an-
samblu bratov Avsenik. Na koncu smo 
ji zapeli narodnozabavno pesem »Pla-
nike tri« in ji podarili šopek rož in ris-
be, da se nas bo za vedno spominjala.
Jure, Metka in Nejc, 3.a

V četrtek, 21. 5. 2015, nas je obi-
skala Jožica Svete. Zanjo smo imeli 
veliko vprašanj in veliko presenečenje. 

   

Pri pouku so petošolci pri učiteljici 
Magdaleni Remec prebirali poezijo o 
Uporu dežnikov. O prebranem so se 
pogovarjali in poustvarjali. Nastale so 
čudovite nove pesnitve, med njimi je 
tudi pesem, ki jo je zapisala učenka 
Gaja Lazar.

Upor dežnikov
Dežniki so sejo sklicali, 
ker letos preveč so garali,
nadur jim niso priznali,
zato so se danes tukaj zbrali.

Predsednik sindikata je stopil na oder,
se odprl in takole se zadrl:
»Celo poletje in jesen smo garali,
mnogi od nas invalidi so postali.«

»Krhke kosti so nam zlomili,
našo nežno kožo preveč namočili.
Sedaj smo na odpadu pristali
in brez zaslužene penzije ostali.«

Oglasil se je tudi zgarani dežniček:
»Hočemo pravice,
želimo si na zdravljenje v toplice
in plačila za storjene krivice.«
 
Gaja Lazar, 5. a

Gaja se je v svoji kategoriji s tole 
pesmijo uvrstila na prvo mesto na 
literarnem natečaju otroške poezije 
Rimaraja na Vrhniki. V Banja Luki 
(BiH), kjer je potekal mednarodni 
festival otroške poezije z naslovom 
"Dječje carstvo", pa se je naša učenka, 
Gaja Lazar, uvrstila v finale. S pesmijo 
Upor dežnikov je osvojila častitljivo 
tretje mesto. Iskreno ji čestitamo in ji 
želimo še veliko uspeha pri pesnjenju 
in kovanju pristnih rim. Čestitke tudi 
mentorici.

Erika Grosar

V četrtek, 28. maja smo se učenci 
Osnovne šole Solkan Katarina Vik-
torija Bitežnik, Jure Bužinel, Matija 
Frandolič in Metka Kocjančič z men-
torjema Andrejem Jelenom in Sanjo 
Leben Jazbec udeležili mednarodne 
konference SIRikt, Učimo se drug od 
drugega. Konferenca SIRikt je najve-
čja konferenca v Sloveniji s področja 
uporabe informacijske tehnologije v 
izobraževanju. Tema videokonference 
je bila Učenje brez meja, na njej pa so 
poleg naše šole sodelovali še učenci in 
dijaki Osnovne šole XIV. divizije Se-
novo, Osnovne šole Franceta Prešerna 
Kranj, Osnovne šole Dragomir Mar-
ković iz Kruševca v Srbiji, Gimnazije 
in ekonomske srednje šole Trbovlje, 
Gimnazije Ilirska Bistrica, Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer, Šolskega 
centra Novo mesto in Ekonomske gi-
mnazije in srednje šole Radovljica.

Štirje devetošolci, Katarina Vik-
torija Bitežnik, Jure Bužinel, Matija 
Frandolič in Metka Kocjančič, so su-
vereno poklepetali najprej s predse-
dnikom Republike Slovenije Borutom 
Pahorjem, nato pa še z glasbenikom, 
raperjem Rokom Terkajem.

Predsednik države Borut Pahor jih 
je izzval, koliko je v današnji digitalni 
dobi šola sploh še pomembna za izo-
braževanje, je računalnik večji učitelj, 
naj šola izobražuje ali vzgaja, ali šola 
spodbuja radovednost, kakšen učitelj 
je dober učitelj … in da naj povedo 

Mladi mladim po srcu

Skupina tretješolcev v Domu upokojencev Nova Gorica ob branju knjige o 1. svetovni 
vojni. (Foto: Erika Grosar) 

Obisk Jožice Svete

Otroci rimajo

Dežnik: spada k pesmici, ki jo je zapisala Gaja.

OŠ Solkan na videokonferenci 
Učenje brez meja

kaj v slengu (jeziku mladih). Nas pa 
je zanimalo, kaj bi se morali naučiti 
iz parade fašistov pred nekaj dnevi na 
drugi strani meje. Predsednik republi-
ke se je poslovil z mislijo, da se velike 
vojne začnejo z majhnimi stvarmi, na 
začetku je namreč vedno rožljanje z 
besedami. Mladim je položil na srce, 
da so besede pomembne in z njimi je 
potrebno ravnati previdno. 

Roka Terkaja – Trkaja smo povpra-
šali, ali se raper rodi ali naredi. Glas-
benik je odgovoril, da se raper zgradi. 
Po njegovem je v vsaki stvari nekaj 

talenta in več trdega dela, združiti se 
morata dva svetova, talent in delo. 
In kdaj dobi navdih za ustvarjanje? V 
glavi ima rimo, verz že zjutraj, ko se 
zbudi, nato pa čez dan misli, zapisuje, 
pili besede in ko začuti, da je čas, se-
stavi pesem. 

Ura druženja z gostoma je prehitro 
minila. Raziskovali smo ali je učenje 
brez meja, kaj in kako se učimo pa je 
pomembnejše od tega, kje se učimo. 
SE UČIMO drug od drugega? Če si to 
dopustimo, zagotovo.
Sanja Leben Jazbec, OŠ Solkan

Devetošolci se pogovarjajo s predsednikom države. (Foto: Erika Grosar) 

ter velike noči v teh državah in doma: 
krašenje božičnega in velikonočnega 
drevesa, značilne jedi, ljudske običaje, 
druženja... Ob ustvarjanju smo razvija-
li ročne spretnosti ter se naučili veliko 
novega. S sodelujočimi učenci smo de-
lili nove ideje, si izmenjevali izkušnje 
ter predstavljali svoje delo in izdelke. 

Poleg tega smo sodelovali z OŠ prof. 
Franje Viktora Šignjara Virje iz sose-
dnje Hrvaške, s katerimi smo si izme-
njevali gradiva o priljubljenem sadežu 
jabolku in naših gozdovih. Na to temo 
smo pisali recepte, pesmice, zgodbice 
in si izmenjali fotografije. Ker je 7. 
maja e-Twinning praznoval 10. rojstni 
dan, smo s Hrvati skupaj proslavljali. 
Simbolično smo si izmenjali pozdrave, 
zapeli in v zrak spustili 10 balonov, ki 
so naslednji dan prispeli na Hrvaško. 

Ob zaključku projekta smo z ve-
seljem ugotovili, da tovrstni projekti 
med šolami različnih držav spodbujajo 
sodelovanje med učenci, spoznavanje 
drugih kultur, krepijo mednarodne 
odnose ter pozitivno vplivajo in pri-
pomorejo k trajnostnemu razvoju vsa-
kega udeleženca. V bodoče si želimo 
še več tovrstnih e-Twinning projektov.
EG

Prinesla nam je pokazati dve plošči, ki 
jih je posnela z ansamblom Avsenik. 
Povedala nam je, kako je začela peti 
z Avseniki. 

Kako pa je prišla v stik z Avseniki? 
Vilko Avsenik jo je slišal peti na fe-
stivalih in pohvalil njen glas, Slavko 
Avsenik pa jo je slišal po radiu in jo 

takoj povabil v ansambel. 
Učenci 2.a in 3.a razreda smo ji po-

darili risbice in šopek rož. Zapeli smo 
ji pesem “Planike tri”. Z učiteljico 
Božo pa sta nam zapeli nekaj Avseni-
kovih pesmi. Jožica Svete je bila zelo 
prijazna, vse nas je poljubila.
Lina in Nejc, 3.a
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Kakor vsako leto, smo tudi letos or-
ganizirali čistilno akcijo. Zbrali smo 
se v četrtek, 16. aprila. Dan je bil 
primeren za taka opravila, zato se je 
osemnajst članic in članov hitro lotilo 
dela. V dobrih štirih urah smo očistili 
in uredili dovozno pot in parkirišče, 
listje in smeti ob ograji, očistili vse 
steklene površina na zunanji in no-
tranji strani, pokosili in pospravili 
smo travo. S pomočjo Prostovoljnega 
gasilskega društva Nova Gorica smo 
odstranili zapredke nadležnega boro-
vega prelca in plastiko, ki jo je burja 
»razstavila« po visokih drevesnih kro-

Prvi letošnji izlet je Društvo upo-
kojencev Solkan namenilo spoznava-
nju Furlanije in sejmu cvetja in vrtnar-
stva. Združili smo dan žena in  dan 
40. mučenikov in se v torek 10. mar-
ca zjutraj podali na pot. Mimo Vidma 
smo se zapeljali do kraja San Daniele, 
znanega po proizvodnji pršutov. Tu 
smo si v pršutarni Bagatto Rino, ki je 
bila ustanovljena pred 50 leti in je ena 
najstarejših in tudi najmanjših v kra-
ju, ogledali sušilnico. Prijazen lastnik 
nam je povedal marsikatero zanimi-
vost o proizvodnji in zorenju pršuta. 
Kvaliteta pršutov Bagatto se prične 
pri izbiri stegen izključno italijanskih 
rejcev, kjer izberejo stegna težka od 
13 – 17 kg, katerim dodajo le sol. Po 
krajšem soljenju (1 dan v soli na vsak 
kg mesa) nastopi zorenje, ki traja od 
9 do 10 mesecev. Nato pršut očistijo 
in stisnejo, tako da dobi lepo obliko 
violine, suhe dele pa premažejo z za-
ščitno mešanico (svinjska mast, sol in 
poper), ki deluje kot vlažilna krema za 
suho kožo. Nato jih prenesejo v višje 
prostore (na podstrešje), kjer prične 
delovati klima San Daniela. Gričev-
je, ki ga obkroža, bližina Jadranskega 
morja in reke Tagliamento ustvarjajo 
posebno mikroklimo, ki je izredno 
primerna za sušenje pršutov. V tem 
času pršut pridobiva na kvaliteti in 
sladkobi, znani za pršut San Daniele. 
Letno proizvedejo okrog 6000 pršu-
tov. Zaključili smo z degustacijo tega 
cenjenega lokalnega proizvoda ob ko-
zarčku vina. 

Pot smo nadaljevali do kraja Valva-
sone, ki sodi med najlepša italijanska 
naselja. Nastanek sega v čas rimske-
ga imperija, v celoti pa je ohranjeno 
srednjeveško jedro s slikovitimi pa-
lačami. Ogledali smo si osrednji trg s 

Le en predlog Društva za zdrav-
je srca in ožilja severne Primorske je 
zadostoval, da se je Božidar Markič, 
predsednik Društva solkanskih upo-
kojencev, odločil ponuditi svojim 
krajanom program, ki bi vseboval 
strokovno predavanje s področja me-
dicine, pa tudi meritve, ki jih društvo 
izvaja. Čeprav so od odločitve do 
izvedbe pretekli meseci, je prišel 26. 
marec, ko so bili dani vsi pogoji za 
uresničenje dogodka. 

Predavatelj Andrej Bartolić, 
dr.med.spec.internist iz šempetrske 
Splošne bolnišnice Franca Derganca, 
je pripravil predavanje o Sodobni di-
agnostiki bolezni srca in ožilja, ki jo 
uporablja pri svojem delu kardiologa. 
Njegovo izvajanje je zajelo simptoma-
tiko s faktorji rizikov, ki običajno pri-
peljejo v bolezni srca in ožilja. Pri tem 
je izpostavil dedno obremenjenost 
ter rizike visokega krvnega pritiska, 
prevelike teže, posledice nepravilne 
prehrane in pomanjkanja gibanja, 
zdravju škodljive substance, nikotin, 

starim mlinom iz 15. stoletja, grad z 
obrambnim jarkom in cerkev, v kateri 
se nahajajo edine še obstoječe bene-
ške orgle iz leta 1532, ki jih odlikuje 
poseben zvok in čudovito oblikovan 
lesen okvir. Po ogledu nam je ostalo 
še nekaj časa za kavico.

V popoldanskem času smo se zape-
ljali še v mesto Pordenone, ki leži ob 
reki Noncello. Zaradi lege je pridobi-
lo pristaniško funkcijo in že od 9. sto-
letja ohranja avtonomijo, ki so mu jo 
priznali tako cesarji Svetega rimskega 
cesarstva kot tudi Beneška republika. 
Sprehodili smo se po starem mestnem 
jedru. Na trgu sv. Marka smo si ogle-
dali mestno hišo, zgrajeno iz opeke, 
pri kateri izstopa stolp, zgrajen v dru-
gi polovici šestnajstega stoletja, z uro 
na kateri so označeni tudi meseci in 
zodiakalna znamenja . Ogledali smo si 
tudi nekdanji frančiškanski samostan 
in cerkev sv. Jurija, ki se ponaša z mo-
gočnim zvonikom. Po kratkem ogledu 
prečudovitega mesta smo se odpravili 
še na tradicionalno vrtnarsko razsta-
vo Ortogiardino. Tu smo imeli kar 
dve uri časa za ogled sedežnih garni-
tur, vrtnih ut, okrasnih vodnjakov in 
fontan, okrasnega drevja in grmičev-
ja, strojev in orodja za obdelavo vrta, 
rezanega cvetja, lončnic, bogate izbire 
semen, gnojil, škropiv in še marsičesa 
drugega. Vse razstavljene izdelke je 
bilo mogoče tudi kupiti, kar so neka-
teri tudi izkoristili. Po vsem dožive-
tem in prijetno utrujeni smo se pozno 
popoldne odpravili proti domu in se 
mimo Solkana odpeljali še na okusno 
večerjo v Plave. 

Lepo je v naši bližini odkrivati pre-
lepe kraje, tako da se ni bati, da v bo-
doče ne bomo imeli kam iti.
Rinalda Komel

alkohol in posledice stresa. 
Nazorno in razumljivo so bili po-

dani postopki izvajanja pregledov v 
bolnišnici, s katerimi naj bi ugotavljali 
stopnjo obolelosti pacienta in se odlo-
čali o postopkih čim hitrejšega okre-
vanja oziroma nadaljnjega zdravljenja. 
Prisotnim je dr. Bartolić ponudil tudi 
čas za vprašanja in nasvete.

V prostoru poleg bifeja so bile or-
ganizirane meritve. Izvajale so jih me-
dicinske sestre. Društvo je ob tej pri-
ložnosti ponudilo meritve holesterola, 
EKG, krvnega pritiska in določanje 
gleženjskega indeksa. Številni krajani 
so bili zainteresirani za preverjanje 
svojega zdravja, tako da se je dogodek 
zavlekel v večerne ure. 

Svoj prodajni program je predsta-
vila Zavarovalnica Vzajemna in trgo-
vina z medicinskimi pripomočki Me-
digo Nova Gorica. 

Še isti večer je bilo dogovorjeno, 
da bo Društvo za zdravje srca in ožilja 
svoj program ponovilo tudi jeseni.
Tjaša Mišček 

šnjah. Na odlagališče odpadkov smo 
odpeljali štiri prikolice smeti in večjih 
in manjših kosovnih odpadkov. Delo 
je potekalo organizirano in umirjeno, 
tako da smo se ob delu dobro poču-
tili.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem 
akcije, posebno pa prostovoljnim ga-
silcem za nesebično pomoč. Kakor se 
spodobi po vsakem dobro opravlje-
nem delu, smo pomladansko čistilno 
akcijo zaključili z likofom. Lep poz-
drav in dobrodošli na naslednji čistil-
ni akciji!
MB

Najlepša leta

Pomladansko čistilna akcija DU Solkan v Karavli

Zanimivosti Furlanije, sejem 
cvetja in vrtnarstva

Predavanje in meritve so  
pritegnile krajane Solkana  

Foto: Anton Vencelj

OPOMBA
1 CasaPound ima ime po ameriškem 

modernističnem pesniku Ezri Poundu 
(1885-1972), ki je sicer dobršen del ži-
vljenja preživel v Evropi. V Italijo naj bi 
prišel zaradi blage klime: leta 1924 se je 
naselil v Rapallu. Duceja (1883-1945), s 
katerim sta bila skoraj sovrstnika, je spo-
znal 30. januarja 1933 in mu ostal zvest 
do padca Salojske republike. Krivdo za 
prvo svetovno vojno je pripisoval žido-
vskim bankirjem in orožarski industriji, 
ki naj bi jo prav tako nadzorovali Židje. V 
prvih spisih po vojni se je navduševal nad 
Leninom, kasneje zlasti nad fašizmom, 
občudoval pa je tudi nacizem. Razvijal je 
lastne ideje o pravičnejšem ekonomskem 
redu in v totalitarnih režimih je videl mo-
žnost za njihovo uresničitev. Američani so 
mu že med vojno v odsotnosti sodili zaradi 
izdajstva, saj je imel na Radio Roma vsake 
tri dni desetminutne oddaje v angleščini, v 
katerih je obsojal ZDA, predsednika Ro-
osevelta in Žide, po kapitulaciji Italije pa 
je s protiameriško propagando nadaljeval 
iz milanskih studijev. Po prijetju leta 1945 
in krajšem času v zaporih je bil dvanajst 
let zaprt v umobolnici. Njegova hči Mary 
de Rachewiltz je izrazila nestrinjanje s pri-
svojitvijo priimka njenega očeta s strani 
CasaPound in izpostavila, da je potrebno 
Ezrino takratno delovanje vrednotiti v ča-
sovnem kontekstu. 
Op. ur.

Solkanske večernice Solkanske večernice

Majski dnevi
23. maj 2015

Temni oblaki so tistega dne zakrivali 
sončne žarke. Bili so prepojeni z dežnimi 
kapljicami, mokrilo je v ihti in hlipanju, 
nebesne solze so napovedovale popol-
dansko dogajanje po ulicah Gorice. 

Združenemu kraljestvu Velike Britanije in 
Irske, Francije in Rusije. S tajnim london-
skim paktom se je Italija zavezala stopiti 
v vojno v 30 dneh in 3. maja prekinila 
tridesetletno sodelovanje v Trojnem za-
vezništvu Centralnih sil. 23. maja 1915 
je napovedala vojno Avstro-ogrskemu 
cesarstvu, ne pa Nemčiji, ker je premier 
Salandra nesmiselno upal, da bo obdržal 
vsaj krhko vez. Še istega dne so avstro-
ogrske oblasti še bolj zaostrile boj proti 
iredenti, v Trstu so tako zažgali poslopje 
časopisa Il Piccolo, na sliki v plamenih, ki 
spominja na kasnejši fašistični požig Na-
rodnega doma leta 1920 iz strahu pred 
širjenjem slovanske narodne vstaje. 

Vprašanje je, če se sodelujoči in pristaši 
nove ekstremistične organizacije zavedajo 
bremena vseh zločinov, ki jih je fašizem 
na nehuman in prostaški način izvajal na 
našem teritoriju v imenu novega reda in 
ponovne osvoboditve območij, kjer so 
dve tisočletji prej Rimljani z organizira-
no silo nadzorovali zasužnjena plemena, 
tisoč let kasneje pa Beneška republika, 
Serenissima Repubblica Veneta, obvlado-
vala velik del severne Italije in Jadrana.

Verjamem, da so v zaostalih italijanskih 
pokrajinah po 1. vojni s fašizmom kot so-
cialno usmerjenim načinom zadovoljivo 
obvladovali revščino in z diktaturo vodili 
obubožano gospodarstvo, vendar je bilo 
nesprejemljivo ravnanje njihovih najbolj 
zagrizenih pristašev na našem ozemlju. 
Fašistoidna ideologija je vzroke slabega 
stanja italijanskega ljudstva iskala v na-
mišljenih sovražnikih, etični nečistosti, 
ozemeljski nezaokroženosti in še posebej 
je bila obsedena z bojaznijo širjenja prole-
tarsko naprednih idej po vzoru ruske re-
volucije, kar je sicer bila bojazen vsega ka-
pitalistično urejenega zahodnega sveta in 
klera, ki si je enostavno zastiral oči pred 
zločini, ki so opravičevali taka dogajanja 
kot namenske preventivne ukrepe.

Nekaj let kasneje so na isti dan, 23. 
maja, stroge fašistične „maestre“ s šibo 
v roki narekovale stavke, ki so jih naši 
mladi kratkohlačni in skuštrani očetje v 
šolskih klopeh komaj znali napisat, nji-
hov pomen pa je bil nerazumljiv, verjetno 
tudi za večino takratnih na silo preselje-
nih italijanskih prosvetnih delavk, ki so 
zamenjale odstavljene domače, slovensko 
govoreče učiteljice.

23.V.1933, anno XI dell'Era Fascista 
»Z mesecem majem se nam povrne 

spomin na zadnjo veliko vojno. Iz krajev 
v Dalmaciji, iz Trenta in Trsta so Italija-
ni, živeči pod oblastjo Avstrije, obupano 
prosili in želeli osvoboditev. Italija, žele-
ča da ponovno pripoji in združi ta sveta 
ozemlja, je vpoklicala k orožju vse svoje 
sinove. Vsi so se odzvali, častno pripra-
vljeni dati svoja življenja in mladost za 
sveto svobodo in mir.

Na zemlji, na morju, v zraku so se 
vrstila herojska dejanja in Italijani so 
zmagali od Alp do morja. Jutri, v po-
poldanskem času, bodo delavci Italije 
ob jarku Trincea delle Frasche na hri-
bu San Michele (Debela griža) slove-
sno odkrili nagrobni kamen posvečen 
Filippu Corridoniju, apostolu dela in 
narodnemu heroju, ki je 23.oktobra 
1915 ob zavzetju jarka padel z besedo 
Italia na ustnicah.« Ohranjeni strelski 
jarki na Krasu in hribu Debeli griži, ki 
leži nasproti Cerja, so večinoma av-
strijski, plitvi in zaščiteni z naloženimi 
kamni v obliki zida, vmes so bile vreče 
peska, zamaskirani so bili z vejevjem 
in dračjem, zato tudi ime Trincea delle 

Opozorila iz radijskih valov so v polur-
nih zamikih izdajala negotovost dogod-
ka. Uniformirani, oboroženi možje v 
modrem so bili v popolni pripravljeno-
sti. Župana obeh mest sta zagotavljala, 
da sta naredila vse, kar sta lahko, vendar 
se je še enkrat pokazalo, kako krhke so 
njihove kompetence in morda hotenja. 
Razen besedičenja, kot je v navadi, nista 
zmogla reči bobu bob, kaj šele, da bi se 
skupaj sestala na trgu Evrope, ki simboli-
zira padec t.i. železne zavese, ki jo je bila 
rja dodobra nažrla. Zaman sem čakal na 
trenutek, kjer bi na portalih vseh mogo-
čih internetnih kanalov videl in slišal oba 
skupaj, pa čeprav v video konferenčnem 
načinu. Moja želja, sicer skoraj utopična, 
je bila večja od resničnega stanja, trg je 
ostal prazen, moker in pozabljen.

Napovedan je bil shod simpatizer-
jev fašistične ideologije, ki se pokrivajo 
z želvjim oklepom kot grbom in spo-
minom na militaristično „pompozno“ 
obdobje med obema vojnama. Skoraj 
nič nisem zasledil o tem vseitalijanskem 
združenju, CasaPound¹, saj me niti ni 
zanimalo, a nenadoma smo vsi ostrmeli, 
nismo ne pričakovali, ne razumeli, da 
obstajajo glasniki in poveličevalci neko-
ga, ki je v imenu navidezne superiorno-
sti „italijanizma“ trosil sovraštvo in re-
vanšizem za izgubljenim rajem davnega 
rimskega imperija. 

23. maja 1915
Trenutek in kraj, ki si ju je profašistič-

na organizacija izbrala za nabiranje no-
vih rekrutov in somišljenikov, nista bila 
izbrana naključno. Pred stotimi leti je 
kraljevina Italije, dotlej kot še nevtralna 
država, preigravala oportunistične mo-
žnosti za vstop v že neizbežno in začeto 
vojno. V aprilu 1915 je tako ponudila 
centralističnim silam, Nemčiji in Avstro-
ogrski, možnost, da se jim vojaško pri-
ključi, v zameno pa zahtevala ozemlje 

Tridenta, Dalmacije z nekaj otoki, Go-
rice in Gradiške, Albanije. Po tednu dni 
je Avstro-ogrsko cesarstvo pobudo od-
klonilo, zavrnitev pa je kraljevina Italije 
spremenila v še bolj požrešno ozemeljsko 
zahtevo nasprotni strani, silam Antante, 

Frasche. Kasneje so jih italijanski voja-
ki uporabili tako, da so kamne preme-
stili proti vzhodu.

24. maj 2015
Predsednik republike Italije Sergio 

Mattarella se je na Debeli griži udeležil 
slovesnosti ob 100 letnici vstopa Italije 
v vojno. Prisotni so bili tudi predstav-
niki iz Slovenije, Hrvaške in Madžar-
ske.

V vodniku Od Polač do Debele gri-
že piše, dvojezično:

Nad vsemi obeležji se kot totem 
dviga spominski steber, posvečen Fi-
lippu Corridoniju, sindikalistu in in-
tervencionistu ter Mussolinijevemu 
prijatelju, ki je tu padel leta 1915. Spo-
menik, postavljen konec tridesetih let, 
zaznamujejo očitni simboli fašistične 
ikonografije (orel, snop, zobato kolo, 
plug). 

„Kdor je močen, je tudi pame-
ten in nikoli ne zlorablja moči kot 
slabotni, poraženi, ki včasih v sebi 
nosijo krutost zaradi svoje slabosti“ 
Mussolini (prevod strani iz zvezka 
devetletnega osnovnošolca v Renčah 
-mojega očeta). 

Kolikokrat so se črnosrajčniki iz-
neverili tem besedam? Kdo je izra-
bljal moč in kdo je bil poraženec, kaj 
je pomenila krutost in kaj je pomeni-
lo biti pameten?

Vemo le, da so posledice takih glo-
bokoumnih misli čutili vsi na Primor-
skem, tudi oče v taborišču pri Berlinu, 
tudi mati v Trstu kot deklica, ki so jo 
fašisti večkrat pretepli, ker je po pro-
šnjah zaprtega dedka nosila rdeče pen-
tlje v laseh, tudi golobradi stric, prvo-

borec, ki si je moral skopati plitev grob 
pred usmrtitvijo v Devinu pri svojih 
osemnajstih letih, in še tisoč in več sto 
tisoč žrtev ponižanj, okrutnih, nečlove-
ških dejanj in zločinov, ki niso nikoli bili 
primerno kaznovani.

Stopal sem proti Gorici, sam, po 
solkanskem polju, po stranskih ulicah 
in bližnjicah. Sobotno popoldne je bilo 
mračno in hladno, okna zastrta, skoraj 
nič prometa na cestah, vse je bilo na-
elektreno z dogajanji in pričakovanju 
kratkega stika. Na eni strani skrajna de-
snica CasaPound,v skoraj vojaških for-
macijah, z vihtečimi zastavami z želvjim 
oklepom, pobarvanimi obrazi in dimni-
mi zavesami v odtenkih trobojnice. Z 
namrščenimi obrazi so korakali v tišini 
po začrtani poti, ki jim jo je namenil go-
riški prefekt, na transparentih so ječale 
besede: vstani, bori se, zmagaj. Ob petih 
popoldan jih je v parku Spomina (Par-
co della Rimembranza) v bližini južnega 
goriškega kolodvora pozdravil goriški 

občinski svetnik, njihov vodja pa je pou-
daril: „Pokažimo kako ljubimo Italijo in 
pokažimo, kako sovražimo tiste prekle-
te, ki Italijo sovražijo!“

Besede, dvoumne in provokativne, 
so se polagoma zgubile v šumenju vih-
tečih zastav. Na robu parka pri glavni 
aveniji se zbirajo begunci in azilanti iz 
afriških dežel, posedajo po klopcah in 
poslušajo njihovega vodjo. Ne zmenijo 
se preveč za živo pisane mimohode, va-
jeni so podobnih druženj in vsa sreča, da 
ne razumejo, da so v prvi vrsti prav njim 
namenjene te zlo pomenljive parole.

Na drugi strani Gorice se je zbrala 
večja množica simpatizerjev antifašizma 
in ostalih, ki si želijo sprememb na de-
mokratičen način. Bili so glasni, s hitro 
narejenimi transparenti. V gosjem redu, 
skoraj neorganizirano, so preplavili za-
črtano in edino dovoljeno pot. S križi, 
napisi in vzklikanjem so stopali proti 
centru. Prišli so iz Slovenije in Italije, 
povečini mladi, skupaj so se počutili 
močne in vsi z željami o svobodi, brez 
mej in rasizma, proti krizi kapitalizma in 
vsakovrstne diktature. Na sredini kor-
don policijev v pričakovanju izgredov, 
pripravljenih na vse, obdanih s ščiti in 
čeladami, do zob oboroženih.

V parku pri Trgovskem domu se je 
istočasno dogajala e-storia, že večletna 
manifestacija predavanj o prvi vojni, 
ki pritegne zgodovinarje, radovedneže 
in naključne obiskovalce. Na stojnicah 
prodajajo stare in predvsem nove knji-
ge o junaških dejanjih vojakov, s stati-
stično, politično, vojaško analizo vseh 
mogočih vidikov vojnega potekanja in 
predvsem o končni zmagi. Stopil sem v 
enega izmed šotorov, kjer so se vrstila 
predavanja, usedel sem se v zadnjo vrsto 
in poslušal. Nekdo je predstavljal knjigo 
o junakih na Matajurju, vmes je igral-
ka z globokim glasom čutno prebirala 
odlomke. Vsi, ki so se pognali iz jarkov 
proti sovražniku, so jih pokosile avstrij-
ske krogle in granate. Skupina preživelih 
vojakov bi se na ukaz še edinega oficirja 
morala pognati v boj in smrt. Oficir se 
je odločil, da se sam požene v pekel, da 
bi rešil vojake, saj ne bo nikogar več, ki 
bi jim ukazoval. Junaško pade s krikom 
o pripadnosti velikemu narodu. Obisko-
valci so zaploskali, vživeli so se v „film-
ski“ scenarij in mnogi so bili prepričani, 
da se je res tako zgodilo.

Nisem zmogel več poslušati, odpravil 
sem se po dežju, v temi, proti domu.

Ulice proti Solkanu so bile skoraj 
brez prometa, bivši obmejni kmetij-

ski blok je zastrašujoče sameval, le ena 
odslužena svetilka je brlela v bližini. Iz 
daljave je prihajal zvok lokomotive pre-
mikalke, livarniške peči so gorele, skozi 
odprta vrata se je vil pronicljiv pona-
vljajoč zvok udarcev, kakor da bi hotel 
oznanjati negotovo prihodnost.

25. maj 2015
Slučajno sem prečkal Cesto IX. kor-

pusa in zaslišal neusmiljeno hupanje. 
Dva starejša avtomobila, dve stoedinki, 
sta bili okrašena z zastavami, slovenska 
je bila še iz časa bivše skupne države z 
zvezdo.

Pred njima je vozil policijski avto-
mobil. Mladi fantje so vpili, trobili in 
mahali mimoidočim. Ozrl sem se in 
spomnil, da se je včasih ta dan imenoval 
Dan mladosti. Spomnil sem se mladih, 
vihravih let in pogledal proti Sabotinu, 
pa ne zato, da bi objokoval, ampak zato, 
ker napis na hribu ne pomeni glorifika-
cijo voditelja takratne države, zame po-
meni le spomin na upor. 

Štefanov praded, Štefan Bensa, še 
vedno vpisan kot lastnik zemljišča na 
Sabotinu, kjer se stikata črki A in Š za-
brisanega napisa »naš Tito«, bi se gotovo 
čudil prerekanju in medsebojnem obto-
ževanju pomena teh besed, a vseeno bi 
se strinjal s pravnukom, da se kronolo-
škega zapisa dogodkov zgodovine ne da 
spreminjati, zatorej je akciji, da bi na vse 
kriplje zakrili napis sledila reakcija, da 
se kamni zloženi v črke ponovno posta-
vijo na prejšnje stanje, predvsem zato, 
ker simbolno pomenijo upor, upora pa 
se Primorcem ne more kar tako vzeti. 
Štefan v njihovem imenu in v čast pra-
dedu z enakim imenom tako dovoli, da 
se na tem mestu na porušene oblike črk 
vsaj za nekaj ur postavijo bakle v spo-
min, in še bolj v opomin.

Miran Brumat

Stran iz zvezka mojega očeta, 9-letnega učenca

Il Piccolo v plamenih Ezra Pound v mladih letih
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Solkanski časopis si lahko 
ogledate tudi na spletni strani 
www.solkan.si.
Obiščite nas tudi na spletu in 
uživajte v barvnih fotografijah 
naših sodelavcev.

Rešitev v naslednji številki

Darovalci za časopis

Za časopis so v času od 1. 3. do 
30. 4. 2015  darovalci prispevali 
3.392,00 EUR

Anonimnež, Antončič Marjeta, 
Bašin Emil, Bašin Sonja, Bašin 
Tea, Bavcon Erika, Bavčar Metod, 
Beltram Ada, Bensa Bruno, Bensa 
Kim, Bensa Mitja, Berce Mojca s.p., 
Beseničar, Bitežnik, Bizjak Simon, 
Boltar Silva, Boltar Silvana, Bone 
Robert, Božič Majda, Božič Vuga 
Klara, Brajnik Marčela,  Bratuž 
Mara, Bratuž Jenčič Magda, Bremec 
Marija, Brezavšček Dušan, Brezigar 
David, Brezigar Jožica, Brezigar 
Irma, Brezigar Vladimir, Bucik Alojz,  
Bucik Natalija, Bucik Olga, Bucik 
Timotej, Bušen Magda, Bužinel Janja, 
Bužinel Matjaž, Caharija Marija, Cej 
Lojzka, Cigoj Štefan, Čermelj Tomaž, 
Černe Ana, Čičigoj Anton, Čubej 
Dušan, Čuk Vogrič Cvetka, Debevc 
Jože. Doljak Cvetko, Drašček Joško, 
Fabjan Jožica, Fakleš Dragan, Fiegl 
Viljem, Figelj Darko, Fikfak Metod, 
Forčič Miloš, Franko Metka, Franko 
Savina, Franko Zofija, Furlan Ana 
Marija, Furlan Dragica, Gabrijelčič 
Ivan, Gabrijelčič Marija, Gabrijela J., 
Gasparič Pavel, Goljevšček,  Golob 
Darja, Golob Saša s.p., Gomišček 
Franc, Gomišček Renato, Gomišček 
Urbančič, Gorjan Greta, Gorjan 
Katarina, Gorjup Štefan, Gorkič Ada, 
Grapulin Radovan, Gregorčič Vesna, 
Grobiša Marjan, Grosar Ana, Gruden 
Anton, Harej Vidojka, Hrovat Ivan, 
Humar Gabrijela, Hvalič Ana, Hvalič 
Cvetko, Jablanšček, Jakhel Jordana, 
Jakin Anton, Jakin Marjan, Jerončič 

Matilda, Jug Gvido, Jug Jožef, Jug 
Julij,  Jug Ljuba,  Jug Srečko, Jurkas 
Helena, Kalin Franka, Kancler 
Joško, Kastelan Bojan, Katajc Sonja, 
Kaver Franc, Kerševan Marta, 
Kikelj Valter, Klančič Varja, Kodre 
Emil, Kofol Marija, Kokelj, Kokol 
Olga s.p., Komel Joško, Komel 
Marija, Konjedic Roman, Korsič 
Jožef, Kragelj Sandi, Lapanja, Lasič 
Vanja, Lavrenčič Marija, Leban 
Frančiška, Leban Jožef, Leban Marta, 
Leban Srečko, Leban Tadej,  Leban 
Valerija, Lipicer Marija, Lisjak Liljan,  
Makuc Klara, Makuc Rudi, Makuc 
Vladimir, Malec Tatjana, Manfreda 
Marija, Margon Alija, Mariutti 
Marino, Markič Božidar, Markič 
Jožef, Markočič Darijo, Marušič 
Saša, Masič Repše Mirjam, Mavrič 
Alojz, Mermolja Ana, Mikuž Sonja,  
Mis Marija, Mlakar Alojz, Mlakar 
Boža,  Mlekuž Marija, Mokorel 
Rafael, Mugerli Zmaga, Nardin 
Flavij, NASE d.o.o., Nemec Jordan, 
Nemec Marijan, Paravan Jožica, 
Pavčnik Maja, Pavletič Robert, 
Pellegrini Ana, Perko Walter, Pertot 
Irena, Pintar Klementina, Plesničar, 
Podgornik, Ravnik Marija, Remiaš 
Ana Marija, Rijavec Jože, Rijavec 
Sava,  Rozman Jožef, Rusjan Marija, 
Saksida Bogdan. Skrt Karel, Skubin 
Silvija, Slejko Alenka, Slokar Olga, 
Srebrnič Elda, Srebrnič Roni, 
Stepančič Milena, Stres Stane, Strosar 
Laura, Šavli Danijel, Šinigoj Barbara, 
Škarabot Davorin, Špacal Albin, 
Špacapan Boža, Štrukelj Andrej, 
Štrukelj Majda,  Šuligoj Vera, Tepina 
Julijana, Terzieva Suzana, Tomšič 
Avguštin,  Trampuž Mladen, Tratnik 
Miran, Trepin Silvana, Ukmar Bucik 
Ingrid, Uršič Liljana, Ušaj Lara, 
Valič Ada, Valič Jožef, Vecchiet Jože, 
Veličkov Hilda, Velikonja Silvija, 
Vodopivec Marija, Volk Avgust, 
Volk Gracijana, Volk Ivana, Vuga 
Ernest, Vuga Tomaž, Zavadlav Ana, 
Zavrtanik Daša, Zavrtanik Liljana, 
Zavrtanik Miranda, Zavrtanik 
Štefka, Zavrtanik Viljem, Zavrtanik 
Zmagica, Zobozdravstvo Bužnel 
d.o.o., Zorn Anica, Zucchiati 
Norma, Žigon Kamila, Živec Božica, 
Žnidarčič Anica, Žnidaršič Anton, 
Žnideršič Vlado, Žorč Ana,

Transakcijski račun KRAJEVNE 
SKUPNOSTI SOLKAN  na katerega 
lahko nakažete prispevek je:
KS SOLKAN   01284 – 6450831390

Zahvaljujemo se za vaš prispevek.

Naslednja številka 1001 – solkanske- 
ga časopisa bo izšla 25. septembra 
2015. Članke in fotografije je po-
trebno oddati najkasneje do 5. sep-
tembra na e-naslov: 1001solkan@
gmail.com. Besedil, ki niso v elek-
tronski obliki, ne moremo sprejemati. 
Slike oddajte ločeno v jpg formatu. 
Navedite tudi vsebino slike in ime 
avtorja fotografije. Ime datoteke z 
besedilom naj bo usklajeno s pripa-
dajočimi slikami. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila

Rešitve iz številke 84

OKVARA, PRENOS, POMLAD, ČIR, ONO, 
BLEBETAČ, AVT, LENOBA, VESNA, AW, 
DENVER, IC, GIS, LESKOVKA, OSTRICA, 
TI, RAC, DNINAR, SPOPAD, OKOVI, KEK, 
MOLŽA, TB, LN, DALI, TON, OKRAJ, KO-
MORI, PLAVAČ, SENIK, KUŽE, INAČICA, 
ABAK, NATAKAR.

 080 20 60
www.vzajemna.si
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitev križanke (geslo) in vaše 
kontaktne podatke pošljite na 
dopisnici na naslov: KS Solkan, Trg J. 
Srebrniča 7, Solkan do 3.julija 2015.

Nagrade za pravilno rešeno geslo: 
1. nagrada: led lučka
2. nagrada: digitalni termometer
3. nagrada: majica Vzajemne. 

Zadnja stran Darovalci za časopis

Nagradna križanka  

 Solkanski izrazi
batónka
bú{a
gáj`la
génjet
grapj}r
kavalét

kíbulca
palj}r
panóla
peru}n
pitj}r
skreulj}n
smúkvic]ə
{kartóc
{kúra
{játika
{trú{ulje
tavál~ə
za{~ítnik
`lépa

Knjižne besede
zaponka 
krava
bičevka
nehati
udor, obcestni jarek
mizarska, tesarska,  
zidarska koza
kanglica
cestar
koruzni štorž
vilica
cvetlični lonček
skrivljen
jagode
papirnata vrečka
polkno
išias
skobljanci
prtiček
policaj
klofuta

Križanka

Prepoznavanje starih besed

Turistično društvo Solkan, vabi na PETKOVE 
VEČERE v mesecu juliju.Prireditve bodo 3., 17. in 
31. od 18.00 ure dalje, na pokritem kotalkališču 
(karavla). Kot leta poprej se vam bodo predstavila 
razna društva, plesne skupine, organizirali bomo 
tudi delavnice za otroke, manjša tekmovanja itd.

 Poskrbljeno bo za pijačo in jedačo, pa tudi zavr-
teli se boste ob zvokih raznih ansamblov.

Petkovi večeri bodo popestrili julijske petke

Vse foto: Vasja Podbršček


